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NUMER 7 / KWIECIEŃ 2019 /

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Budynek
już stoi

Na to czekali zawodnicy oraz kibice
klubu Barycz Sułów. 24 marca
uroczyście otwarto przy stadionie
budynek, w którym sportowcy będą
mogli przygotować się do meczu.

Wesołych Świąt
Wielkanocnych
życzy
burmistrz
oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego
w Miliczu

Więcej na stronie 7

Piotr Lech: Cieszy mnie,że będę
mógł dokończyć to, co zacząłem
w Miliczu w pierwszej kadencji
Rozmowa z Burmistrzem Gminy Milicz

Czytaj na stronach 2-3

Wiosna to czas nadziei, istna obietnica poranka,
okres Świąt Wielkanocnych. Czego w tym roku życzą
sobie i nam wszystkim nasi radni

Wojciech Wencek
Niech tegoroczne Święta
Wielkanocne przyniosą Państwu
wiele radości oraz umiejętności
rozszerzania tego uczucia
na wszystkie pozostałe dni.
Dużo słońca na niebie, ale i w sercach.

Życzenia od radnych czytaj na stronach 4 i 6
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Zmiany
w prezydium
Rady Miejskiej
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Piotr Lech: Cieszy mnie,
co zacząłem w Miliczu
– Miło pana znów widzieć.
No i jest druga kadencja,
po raz pierwszy w historii
powojennego Milicza. Cieszy
się Pan?
– Nie lubię rozmawiać
o swoich emocjach, ale
zrobię wyjątek, więc muszę
powiedzieć, że cieszy mnie,
że będę mógł dokończyć
to, co zacząłem w pierwszej kadencji.

Edmund Bienkiewicz,
przewodniczący Rady Miejskiej

14 marca na sesji nowym
przewodniczącym Rady Miejskiej
został Edmund Bienkiewicz
z komitetu „Ziemia Milicka”,
zastąpił radnego z opozycji wobec
Piotra Lecha, Leszka Żubera.
Wybrano również nowego wiceprzewodniczącego, Stanisława Kuśnierza, zastąpił
on radną opozycjną Dorotę Folmer. Od tej
chwili sytuacja stała się klarowna. Burmistrz Piotr Lech, któremu zaufało w wyborach społeczeństwo, oceniając bardzo
dobrze jego pracę przez ostatnie cztery
lata, uzyskał większość w Radzie Miejskiej.
Dobrze to wróży na przyszłość, ponieważ
propozycje burmistrza – dobre propozycje
– będą miały szansę być realizowane,
a nie odrzucane tylko dlatego, że zgłasza je
Piotr Lech.
Radny Edmund Bienkiewicz był kandydatem „Ziemi Milickiej” od samego początku
kadencji, jednak w grudniu ubiegłego
roku zabrakło jednego głosu, by został
przewodniczącym rady. To doświadczony
samorządowiec, przewodniczący rady kilku
kadencji, w milickiej radzie od początku jej
istnienia, czyli od 1990 r., gdy odbyły się
pierwsze wolne wybory do nowo utworzonych samorządów terytorialnych.

Stanisław Kuśnierz,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

– A mianowicie co?
– Realizację koncepcji rozwoju Milicza i całej gminy.
Cieszę się, że to ja, wieloletni dyrektor dwójki, będę
mógł otwierać nowo wybudowaną salę sportową
przy tej szkole; i nie chodzi
tu o kolejne przecięcie
wstęgi, jestem od tego
daleki, tyle że ja dwójkę
mam w sercu podobnie jak
piłkę siatkową; cieszy mnie
to, że dwudziesty szósty
i kolejne turnieje minipiłki
siatkowej będą już się odbywać w nowym miejscu,
inteligentnej i samozarządzającej się hali.

– Tylko tyle?
– Nie. Kończymy termomodernizację trzeciej już
szkoły – milickiej jedynki –
za nami sułowska podstawówka i dwójka. Powoli
kończymy budowę żłobka.

Mamy wreszcie klub
seniora, już odbywają się
tam pierwsze stałe zajęcia,
a będzie ich coraz więcej.
Budujemy Stację Uzdatniania Wody w Gądkowicach.
Stawiamy na poprawę
jakości życia.

– Chciałabym zapytać
o żłobek.
– Żłobek powraca do
Milicza po blisko 30 latach.
To wydarzenie wyjątkowe.
Bardzo się cieszę, że to
mnie udało się odtworzyć
tak ważną placówkę dla
milickich rodzin, a szczególnie matek, które będą
mogły rozwijać i kontynuować swoje kariery
zawodowe bez potrzeby
angażowania dziadków czy
wynajmowania nietanich
przecież opiekunek. Na
Ziemi Milickiej to jedyny znany mi przypadek
odtworzenia instytucji
publicznej, na poły oświatowej. My to zrobiliśmy!

- Zapowiedział Pan, że to
jego ostatnia kadencja. Może
zmieni pan zdanie?
- Zazwyczaj dotrzymuję słowa. Tak, to moja
ostatnia kadencja. Dzięki
temu, że nie muszę się
już non-stop uśmiechać
do wszystkich wyborców,
mogę więcej zdziałać.
Mogę podejmować decyzje
niezbyt popularne.

- Decyzje niezbyt popularne –
to brzmi groźnie.

Cieszę się,
że to ja,
wieloletni
dyrektor
dwójki,
będę mógł
otwierać nowo
wybudowaną
salę sportową
przy tej szkole.
Piotr Lech

- Ale dla dobra gminy,
naszej milickiej wspólnoty. Radni opozycyjni stale
domagają się oszczędności
w wydatkach na urząd
miejski, więc zwolniłem
już trzech urzędników i to
nie koniec. Planuję przeorganizować urząd. Akurat
będzie to o tyle łatwe, że
bardzo wielu urzędników
w tym roku przechodzi na
emeryturę. Nie zamierzam
zatrudniać nowych osób,
tylko zadaniami emerytów obdzielić inne osoby
w wydziałach. Jest tu też
szansa na większe zarobki.
Zamierzam gospodarkę
komunalną połączyć z planowaniem przestrzennym, wydział świadczeń
rodzinnych przenieść do

Ośrodka Pomocy Społecznej; przeorganizować
zarządzanie drogami
gminnymi. I, co najważniejsze, zmienić strukturę
wydziału finansowego
według propozycji, które
ma mi przedstawić nowa
pani skarbnik.

- Czyli rewolucja?

poza tym niosły ze sobą
wiele nieszczęść, wyjątek
stanowi rewolucja „Solidarności”, ale to tylko wyjątek,
jak to się mówi, potwierdzający regułę; wolę pojęcie ewolucji, po czterech
latach wiem już, co działa
tak, jak trzeba, a co nie, po
prostu ewoluuję.

- Dlaczego?

- Ale, będąc starostą
milickim, nie uczynił Pan
żadnej re- lub, jak pan woli,
ewolucji.

- Rewolucje, co prawda,
zmieniały świat, zmieniały
kraje, zmieniały politykę, zmieniały wiele, ale

- Urząd starostwa powiatowego w porównaniu
z molochem gminy Milicz
to pestka. Tam codziennie

- Nie lubię tego słowa,
bardziej ewolucja.
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że będę mógł dokończyć to,
w pierwszej kadencji
Planuję
przeorganizować
pracę urzędu.
Zamierzam
gospodarkę
komunalną połączyć
z planowaniem
przestrzennym,
wydział świadczeń
rodzinnych przenieść
do Ośrodka Pomocy
Społecznej;
przeorganizować
zarządzanie drogami
gminnymi. I, co
najważniejsze,
zmienić strukturę
wydziału finansowego
według propozycji,
które ma mi
przedstawić nowa
pani skarbnik.
Piotr Lech

mogłem spotykać się z każdym pracownikiem i tak
było; urząd miejski to inny
wymiar, setka pracowników. Wie pani, że obawiam
się, że nie byłbym w stanie
wymienić każdego z imienia i nazwiska.

- A poza kilkoma zwolnieniami
podjął pan już jesteś
niepopularne decyzje?
- Podniesienie opłat za
śmieci, według mnie niewystarczające, ponieważ
ceny na RIPOK-ach szaleją,
nikt nie chce niektórych
odpadów. Proszę zauważyć, że największy impor-

ter śmieci powiedział:
basta, koniec!!! Problemy Milicza na naszych
oczach stały się globalne.
Obawiam się, że ceny
za śmieci będą mocno
„windować” w górę w całej
Polsce i Europie, o świecie
nie wspominając.

- A pozostałe opłaty i daniny
mieszkańców gminy?
- Niczego nie obiecuję.
4 lata temu obiecałem, że
nic nie wzrośnie. Słowa
dotrzymałem, ale było
ciężko. Ponosimy mnóstwo kosztów. Państwo,
które obiecuje Polakom

wiele pieniędzy w ramach
swoich programów „+”,
nie wywiązuje się z zadań
należących konstytucyjnie do jego kompetencji,
przykładem może być
oświata. Dokładamy do
niej ponad 17 mln zł.
Dokładamy do ścieków,
nadal do śmieci, do wody,
mimo ostatnich podwyżek. A nasze państwo
obiecuje kolejne dziesiątki miliardów, zapominając o samorządach,

- Słyszę, że co najmniej
denerwuje pana polityka
obecnego rządu.

- Ten rząd niszczy samorząd, chociaż każdy
poprzedni rząd zwiększał
zadania, a nie dawał na to
odpowiednich środków.
Zmieńmy jednak temat, nie
chcę obrażać sympatyków
PiS-u i rządzącej koalicyjnej
prawicy ani zwolenników
innych frakcji politycznych.
To są nasi współobywatele,
musimy razem żyć, współpracować, budować dobre
miejsce na Ziemi Milickiej.
Jestem burmistrzem pozapartyjnym. Mnie interesują ulice, drogi, parkingi,
chodniki, kolejne wyremontowane kamienice;

dobre nowoczesne szkoły,
dostęp do przedszkoli,
nowy żłobek, hala sportowa, która rozwiąże problemy edukacyjne największej
szkoły itp., itd.

- Pana plan za najbliższe
5 lat?
- Rozwój miasta i gminy Milicz. Proste. Słowa
z kampanii traktuję poważnie: „Milicz na drodze
rozwoju”. Dokończenie
tego, co zaczęliśmy, start
w konkursach na pozostałe
środki europejskie i –
przede wszystkim - przygotowania do nowego unij-

nego rozdania. O finanse
się nie martwię, moim
zastępcą jest finansista,
wieloletni księgowy, szef
wydziałów inwestycji przez
8 lat w starostwie i ostatnie
4 w gminie, bez niego nie
byłoby wszystkiego tego,
co wybudowaliśmy przez
ostatnie 12 lat, a jest tego
wiele – to Łukasz Rokita,
człowiek merytoryczny
i pracowity, mój uczeń,
mam nadzieję – następca.

- Dziękuję za rozmowę.
Anna Majewska
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życzenia
od radnych
Halina Smolińska
Kocham wiosnę,
uwielbiam czas
Wielkanocy, kiedy
wszystko budzi się
do życia. Z tej okazji
życzę naszej gminie jak
najlepiej, by rozwijała
się tak samo mocno jak
w ostatnich latach, by
poziom inwestycji był
taki jak w roku ubiegłym. A mieszkańcom
gminy życzę radości i uśmiechu.

Marzanna Łabaczuk
Wiosna jest nasza,
dlatego życzę pogody
ducha, uśmiechu,
porzucenia złych
emocji. Chrystus
zmartwychwstał!
Chrystus, który zostawił
nam przesłanie, że
cokolwiek uczyniliście
najmniejszym z braci
moich, mnieście uczynili. Głowa do góry.

Andrzej Leszczyszyn
Uwielbiam ten czas,
kiedy wszystko budzi
się do życia; Wielkanoc
i związane z nią
obrzędy. Mieszkańcom
życzę udanej wiosny,
realizacji marzeń,
ciepłych słonecznych
dni i deszczowych nocy,
bo jako mieszkaniec wsi
i amator „dłubania w ziemi” wiem, że woda jest
dobra na wszystko.

Włodzimierz Świrkowicz
Wiosna to nadzieja na
lepsze, a więc lepsze
także dla milickiego
sportu. Z okazji Wielkiej
Nocy życzę wszystkim
mieszkańcom gminy
radości i pieniędzy,
ale przede wszystkim
zdrowia.

Bartłomiej Szmigiel
- Wiary, miłości i nadziei
- tego życzę wam,
drodzy mieszkańcy
gminy Milicz. A sobie?
Sukcesów trenerskich.
Wprowadzamy na
milicki rynek nową
dyscyplinę sportową –
sumo – która nie ma nic
wspólnego z ogólnym
wyobrażeniem opasłych Japończyków. Oby
wrosła w naszą rzeczywistość jak kilkadziesiąt
lat temu zapasy, którymi Milicz stoi.

Żłobek

już od września
Wraz z nowym rokiem szkolnym
ruszy opieka dla dzieci w milickim
żłobku, którego budowa powoli się
kończy.

M

ilicki żłobek powstaje przy Przedszkolu Samorządowym. Rozpoczęte w zeszłym
roku prace budowlane są już
na ukończeniu.
- Po 30 latach wraca do Milicza opieka dla najmłodszych. Skorzystaliśmy ze
środków unijnych na budowę żłobka, a także jego funkcjonowanie, dlatego przez
co najmniej dwa lata rodzice
nie będą ponosić kosztów –
mówi burmistrz Piotr Lech.
W najbliższych tygodniach
rekrutowana będzie załoga
żłobka, opiekunowie, ob-

sługa, dyrekcja (wybrana
w drodze konkursu). Żłobek
nie będzie bezpośrednim
zespołem z przedszkolem,
ponieważ podlega nie Ministerstwu Edukacji Narodowej, a Ministerstwu Zdrowia.
Żłobek powstaje ze środków
unijnych przeznaczonych
na ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy, więc
to takie osoby będą traktowane priorytetowo. O szczegółowych zasadach naboru,
które obecnie są ustalane,
gmina poinformuje za pośrednictwem lokalnych mediów.
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Nie bądź głupcem,

kompostuj

Kompostować albo nie być - oto jest pytanie – powiedziałby współczesny
Hamlet. Produkujemy co raz więcej śmieci, także tych biodegradowalnych
i niepotrzebnie trafiają one do odpadów zmieszanych, a mogą być po kilku
miesiącach wspaniałym ziemnym nawozem wykorzystywanym
w ogrodnictwie i tak zwanej zieleni miejskiej.
W zeszłym roku przebudowaliśmy parking
przy ul. Krotoszyńskiej (na zdjęciu). Teraz
czas na remont kolejnych parkingów.

parkingi oraz
kino. to Nowe
inwestycje
W planach inwestycyjnych jest kilka
ważnych przedsięwzięć.

G

mina Milicz od kilku lat
rozdaje mieszkańcom
kompostowniki, ostatnio trafiły do Milicza nowe.
Może warto by z nich skorzystać? Urząd Miejski rozważa
również, czy nie uruchomić
kompostowników
publicznych, miejskich, ogólnodo-

stępnych, w których miliczanie produkowaliby ziemię na
potrzeby wspólnot mieszkaniowych czy utrzymania zieleni miejskiej. Jeśli nie ograniczymy produkcji śmieci,
nie tylko zaszkodzimy naszej
planecie czy Ziemi Milickiej,
ale będziemy musieli płacić za odpady coraz
więcej i więcej. Zatem, dbając o nasze
budżety domowe,
zadbamy o Ziemię.

Dobra woda
w Gądkowicach
Trwa budowa wartej kilka mln zł stacji uzdatniania
wody w Gądkowicach. Inwestycja ta poprawi
jakość wody w tej wsi i okolicach, a woda to życie;
musi być dobrej jakości. Gmina Milicz zatem
rozbudowuje, unowocześnia, a także buduje nowe
stacje uzdatniania wody. Odkręcając kran, często
nie mamy świadomości, że przygotowanie wody
kosztuje wiele milionów zł.

N

ajwiększe znaczenie dla zmotoryzowanych Miliczan będą zapewne
miały budowy parkingów przy tzw.
wudecie przy ul. Wojska Polskiego oraz przy
Ośrodku Kultury; oba w fatalnym stanie,
narażającym samochody na duże uszkodzenia podwozia.
W planach jest także budowa sali widowiskowo-kinowej przy milickim Ośrodku
Kultury. Ma ona mieć 200 miejsc. To liczba
w pełni wystarczająca jak na Milicz, czego
przykładem jest aula milickiego Liceum
Ogólnokształcącego, którą nawet przy najciekawszych wydarzeniach trudno jest zapełnić.
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życzenia
od radnych
Stanisław Kuśnierz
Wiosna to radość
nowego, ale dla mnie,
inicjatora Milickiego
Klubu Morsów, to też
kres mroźnych kąpieli
w milickim zalewie,
ale jakoś to przeżyję,
oby tylko wy, drodzy
mieszkańcy naszej
gminy, bylibyście
szczęśliwi oraz radośnie i rodzinnie
spędzili czas Wielkiej Nocy.

Wiesław Cerazy
Smacznego jajka –
potocznie mówi się
w okresie Wielkanocy
– jednak ma to
znaczenie znacznie
głębsze, bo jajko to
symbol życia, jego
początku i odnowy.
Znów dostaliśmy
szansę. Wykorzystajmy
ją! Smacznego jajka!

Alicja Przybylska
Kolejna wiosna, kolejna
nadzieja, kolejna
radość, ale i kolejny rok;
trudno. Życzę państwu
spełnienia marzeń,
jakie niosą ze sobą
coraz to dłuższe i, co
ważne, coraz cieplejsze
dni. I właśnie tego
ciepła w sercach życzę
mieszkańcom naszej gminy.

Edmund Bienkiewicz
Wiosna, wiosna, wiosna,
ach to ty! Śpiewał
onegdaj Grechuta
z zespołem Anawa.
Wiosna to nadzieja na
lepsze i właśnie tego
lepszego życzę naszemu
samorządowi.
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Jedynka od nowa

Takiego remontu milickiej jedynki nie było od początku
lat siedemdziesiątych, kiedy ją odnawiano i rozbudowywano po pożarze.
Obecnie za blisko 4 mln zł pozyskane z projektu unijnego wykonywana jest
od jesieni ubiegłego roku wielka termomodernizacja.

W

ymieniono
już
wszystkie
okna,
także sieć grzewczą, obecnie ocieplane są
ściany od zewnątrz oraz
dach. Fundamenty ocieplono już jesienią. Realizacja
termomodernizacji
wymogła też wielu remontów
wewnątrz samej szkoły,
ponieważ wymieniono sieć
grzewczą: wszystkie rury
doprowadzające ciepło oraz
część grzejników, zatem
wiele pomieszczeń musiało
być odnowionych i pomalowanych. Obecnie jedynka
wygląda już znacznie lepiej
niż rok wcześniej. Jak można zobaczyć na własne oczy,
trwają prace na zewnątrz
budynku i zakończą się do
połowy roku.
– To przyjemne, nie
ukrywam, że szkoła, którą
mam zaszczyt zarządzać od
dwóch lat, doczekała się generalnego remontu akurat
za mojego dyrektorowania.
Jestem dumna z moich nauczycieli, którzy nie narzekają, że remont trwa w trakcie
roku szkolnego. Musieliśmy
nawet wydłużyć ferie o dwa
dni, aby główne prace wewnątrz budynku mogły się
zakończyć, a uczniowie
i nauczyciele wrócić do posprzątanych i uporządkowanych sal i gabinetów. Jak
powiedział pan burmistrz
na spotkaniu z radą pedagogiczną, nie jest ważne to, że
remont trwa w czasie roku
szkolnego, ważne, że w ogóle
trwa, że się zaczął, że jedynka
zmienia swoje oblicze – powiedziała nam dyrektor SP
nr 1 Krystyna Piosik.

Dominika Ugorek
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę państwu
wiele zdrowia; ono jest
bardzo ważne, dlatego
też zrezygnowałam
z funkcji radnej gminy
Milicz. Wszystkim,
którzy na mnie głosowali, bardzo dziękuję
i zarazem przepraszam,
że nie dokończę kadencji. Zastąpi mnie
jednak wspaniały człowiek. Mając w sercach
troskę o innych, nie zapominajcie jednak
o sobie, nieraz trzeba odpuścić, by uzyskać
równowagę. Zdrowia!

To przyjemne,
nie ukrywam,
że szkoła,
doczekała się
generalnego
remontu akurat
za mojego
dyrektorowania.
Krystyna Piosik
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Budynek już stoi
Stało się to, na co sułowianie czekali latami, szczególnie zawodnicy i kibice
klubu sportowego Barycz Sułów. Już jest, stoi. I będzie służył latami;
o czym mowa, o budynku sportowym na stadionie piłkarskim. 24 marca
uroczyście otwarto nowo wybudowany obiekt.

D

rużynie piłkarskiej
z Sułowa to się po
prostu należało. Żyjemy przecież w dwudziestym pierwszym wieku,
zatem trzeba było sprostać
standardom, które są obowiązujące na całym świecie. Nie mogło być tak, aby
zawodnicy czy sędziowie
przygotowywali się do meczu i spędzali przerwy w budynku urągającym, ośmielę
się tak powiedzieć, godności
- powiedział nam burmistrz
Piotr Lech.
- To naprawdę ważne
wydarzenie dla naszej drużynie jak i całego Sułowa,
nasz stadion pięknieje, staje
się przyjazny piłkarzom, sędziom i wszystkim sułowianom, jesteśmy wdzięczni
panu burmistrzowi Lechowi oraz jego byłemu zastęp-

cy Sławomirowi Strzeleckiemu, że pochylili się nad
problemami Sułowa, w siedemdziesiątą rocznicę istnienia naszego klubu obiecali wybudowanie nowego
obiektu i słowa dotrzymali.
Dziękujemy – powiedział
nam prezes klubu Barycz
Sułów Andrzej Mastalerz.
– Dziękujemy również za
wsparcie tej inicjatywy radnym okręgu sułowskiego
Stanisławowi Kuśnierzowi,
Alicji Przybylskiej i Edmundowi Bienkiewiczowi.
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Milicki system
wsparcia dla
mieszkańców
Gmina Milicz wypracowała spójny
system wsparcia osób w potrzebie
– uzależnionych i współuzależnionych,
doznających przemocy i jej sprawców,
biednych i głodnych.

C

ałość prac koordynuje Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (oraz uzależnień w ogóle
i przeciwdziałania przemocy). Gmina
czynnie wspiera organizacje pozarządowe
zajmujące się pomocą potrzebującym,
takie jak PCK, AA i stowarzyszenia abstynenckie.
Jeśli ty lub członek twojej rodziny ma
problem, szukaj pomocy; znajdziesz ją:

Problemy z alkoholem
i uzależnieniami:

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Miliczu,
tel. 71 38 04 393.

Przemoc:

Zespół interdyscyplinarny przy OPS,
tel. 71 38 41 349; Punkt Interwencji Kryzysowej (24 h na dobę) z możliwością
przenocowania i opieki, tel. 570 450 227;
PCPR – Program Korekcyjno-Edukacyjny
dla Sprawców Przemocy Domowej,
tel. 71 38 41 384; Punkt Konsultacyjno
–Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miliczu, tel. 71 38 41 043;

Przemoc, uzależnienia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tel.
71 38 41 384; - Prokuratura Rejonowa,
tel. 71 38 42 059; Sąd Rodzinny i Nieletnich,
tel. 71 38 31 660; Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, tel. 71 38 32 057; Komenda
Powiatowa Policji, tel. 71 38 40 383, 71 38 40
077, 71 38 40 447; Anonimowy Policyjny
Telefon Zaufania, tel. 71 38 42 666; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Tel. 801 120 002;

Grupy AA:

Wtorek, godz. 18, Zespół Szkół, ul. Trzebnicka; piątek, godz. 18, Stadion Miejski; sobota,
godz. 18, biblioteka w I LO; niedziela, godz.
17, Zespół Szkół, ul. Trzebnicka;

Jadłodajnia przy
„Chatce Puchatka”:

Dla potrzebujących posiłki wydawane są
od listopada do marca każdego roku.

Klubowa

wiosna seniorów

Społeczeństwo polskie, także milickie starzeje się. Z danych GUS wynika, że
rodzi się na coraz mniej dzieci; ponadto żyjemy coraz dłużej, medycyna robi
tu swoje. Zmieniło się także nastawienie ludzi starszych, którzy w dzisiejszych
czasach chcą być bardziej aktywni, coś robić, działać, po prostu żyć pełnią życia.

O

d 30 lat, od kiedy mamy wolny
i
demokratyczny
samorząd, nikt się tym nie
przejmował, nie było na to
środków. W 2018 r. pojawiły się programy wsparcia
dla seniorów. Gmina Milicz
skutecznie z nich skorzystała i nadal korzysta, gdyż
co roku ogłaszane są nowe.
Wyremontowano
dawny
klub nauczyciela i utworzono w nim klub seniora.
W tym miejscu należy się
podziękowanie Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego,
który zgodził się na zmianę
warunków umowy i przekazał większość pomieszczeń
na potrzeby nowej, ale jakże
ważnej inicjatywy.
Od tegorocznej wiosny
ruszyły zajęcia, które gromadzą rzesze milickich
seniorów; powstało stowarzyszenie Jubilat, które sku-

tecznie pozyskuje środki na
działalność klubu. Wielkie
zasługi ma w tym kierownik
Wydziału Inwestycji Urzędu
Miejskiego Maja Jeż oraz dy-

rektor milickiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Marta
Markowska.
Działalność
klubu aktywnie wspiera
także Wydział Oświaty, Pro-

mocji i Spraw Społecznych
urzędu gminy.
- Według standardów unijnych już i ja jestem seniorem, ale trudno, skoro mam
dwoje wnuków. Prowadzę
aktywne, nawet bardzo aktywne życie zawodowe, ale
myślę też, co będzie później
dlatego ten klub i jego cała
oferta skierowana jest dla ludzi starszych, którzy zakończyli już życie zawodowe,
którzy wychowali nie tylko
własne dzieci, ale i wnuki
i nie wiedzą, co robić dalej
i jak radośnie spędzać czas,
właśnie dajemy im możliwość, by spędzić go radośnie, interesująco, dobrze,
aktywnie, w towarzystwie,
a nie w samotności, dając im
zarazem możliwość zrobienia jeszcze czegoś dobrego
dla naszej milickiej społeczności – mówi burmistrz
Piotr Lech.
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Sala przy SP 2 na finiszu

Kończy się budowa sali sportowej przy milickiej i dwójce. Warta 10 mln zł inwestycja z dofinansowaniem
unijnym oddana zostanie najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja, ale użytkowana będzie mogła być
zapewne dopiero od nowego roku szkolnego, więc na ten czas zaplanowano wielkie uroczyste otwarcie obiektu
połączone z ogólnopolskim turniejem siatkarskim.

K

ilka ścian sali tonąć
będzie w zieleni. Odpowiedni system ma
za zadanie stale nawilżać
rośliny. Budynek został zaprojektowany tak, by sam
zarządzał energią, oświetleniem czy temperaturą.
Dużą salę będzie można
dzielić na trzy części i potrójnie zrealizować lekcje
wychowania
fizycznego.
Rozwiąże to całkowicie dotychczasowe problemy braku miejsca na te zajęcia.
– Szkoda, że w tym roku
kończę szkołę, więc nie będę
mógł ćwiczyć na tym obiekcie, a tak bardzo chciałbym
– powiedział nam jeden
z uczniów ósmej klasy.
– Nie możemy się już doczekać zakończenia budowy, by móc zagrać jakiś
mecz w nowej sali, ma być
ponoć ekstra – dopowiadają
uczniowie klasy sportowej.
O budowie sali gimnastycznej przy milickiej dwójce
mówiło się od lat. Był już
nawet projekt i pozwolenie
na budowę, ale przedawniło
się wiele lat temu. Dopiero
działania burmistrza Piotra
Lecha i możliwość skorzystania ze środków unijnych
doprowadziły do realizacji
marzeń nauczycieli wychowania fizycznego oraz
uczniów.

Dwójka już 25 lat organizuje ogólnopolskie turnieje minisiatkówki. O ile
przed laty istniejąca przy
szkole sala gimnastyczna
spełniała jakieś kryteria,
o tyle w ostatnich latach
trudno było już rozegrać tu
wszystkie mecze, dlatego
duża część z nich odbywała się w hali przy milickiej
jedynce.
- Z dumą będziemy w końcu
mogli gościć u nas drużyny

siatkarskie z całej Polski.
Najnowocześniejsza
sala
gimnastyczna na Dolnym
Śląsku na pewno zrobi na
nich wrażenie. Jednak dla
nas, dla mojej szkoły, dla
nauczycieli wychowania fizycznego najważniejsze jest
także to, że wraz z wybudowaniem sali skończą się
problemy z realizacją tego
tak ważnego przedmiotu
– mówi dyrektor SP nr 2 Jolanta Wybierała.

Dwójka już po zakończonej termomodernizacji
Zakończyła się warta 3 mln zł termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu. Ta placówka oświatowa obecnie wygląda z zewnątrz
o klasę lepiej niż jeszcze w zeszłym roku. Widać to dokładnie na zdjęciach.

P

odstawowym kolorem elewacji jest
biel i szarość. Na całości pojawiają się
elementy w kolorze niebieskim, tradycyjnie już kojarzonym właśnie z dwójką,
a także żółte wstawki. W szkole wymieniono też wszystkie okna piwniczne, ponieważ
okna na piętrach zostały wymienione już
wiele lat temu. Ocieplono dach. Zamontowana także nowe zawory przy kaloryferach.
Wszystko to sprawiło, że w szkole jest obecnie bardzo ciepło.
– Zdecydowanie jest obecnie w naszej szkole cieplej. Cieszę się, że to za mojej kadencji
bycia dyrektorem szkoły tak mocno zmieniła ona swoje oblicze – powiedziała nam
dyrektor dwójki Jolanta Wybierała.
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BURMISTRZ
GMINY
MILICZ
Milicz, 24.12.2018 r.

Anna Zalewska
Minister Edukacji
Narodowej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sułowie.

W związku licznymi
protestami płacowymi
nauczycieli w naszym kraju,
także w gminie Milicz,
chciałbym wyrazić swoje
zaniepokojenie tą sytuacją,
jak również poinformować,
że solidaryzuję się z nimi,
gdyż wynagrodzenia
pracowników oświaty od lat
są na drastycznie niskim,
wręcz żenującym poziomie.
Zgodnie z Kartą
Nauczyciela to Minister
Edukacji Narodowej
jest odpowiedzialny za
zapewnienie nauczycielom
godnych warunków
pracy i płacy. Samorządy
i tak dokładają do oświaty
bardzo duże pieniądze, nie
licząc ogromnych kosztów
tzw. reformy oświaty, na
którą finansowo nie były
przygotowane.
W związku z powyższym,
mając na uwadze dobro
nauczycieli i poziom
oświaty w mojej gminie oraz
w naszym kraju, apeluję
o podjęcie stosowanych
działań, które pozwolą
zapewnić pracownikom
oświaty poprawę warunków
pracy i płacy.
Piotr Lech
Burmistrz Gminy Milicz

Sułów
wypiękniał
Szkoła Podstawowa w Sułowie to już całkiem inna
placówka oświatowa; nie dość, że po tak zwanej reformie oświaty połączona
z dawnym gimnazjum, to jeszcze całkowicie i generalnie odnowiona.

W

ymieniono okna
drzwi,
ocieplono fundamenty
oraz dach i zamontowano
na nim urządzenia fotowoltaiczne, które mają
uruchamiać pompy ciepła
zamontowane w ziemi, by
budynek był prawie samowystarczalny energetycznie. Po zakończeniu
inwestycji okazało się jednak, że trzeba zamontować
dodatkowo
kilkanaście
następnych pomp ciepła,
ponieważ projektant się

pomylił. Gmina Milicz
wniesie do sądu pozew,
aby to pracownia projektowa pokryła koszty dodatkowych robót.
Placówka oświatowa wygląda dziś już całkiem
inaczej niż poprzednio,
nabrała nowego, ładnego
wyglądu. Co najważniejsze jest w niej ciepło, miło
i przyjemnie.
– Poczekamy na poprawki,
ale wiem, że zostaną one
wykonane i w naszej szkole będzie już wszystko ok,

już teraz jest ciepło, a odnowiony budynek wygląda
bardzo pięknie – powiedział nam dyrektor sułowskiej podstawówki Mirosław Mulik.
– Nasza szkoła całkowicie
zmieniła swoje oblicze, to
już inny budynek, inna
szkoła, inny wymiar. Czuję,
że jesteśmy już dwudziestym pierwszym wieku
i to wszystko dzięki burmistrzowi Piotrowi Lechowi
i Łukaszowi Rokicie, który,
gdy tworzono wniosek, był

szefem wydziału inwestycji
- powiedział zastępca dyrektora Piotr Pudłowski.
Gmina Milicz planuje kolejne
termomodernizacje szkół w Czatkowicach
i Wziąchowie.
– Moja szkoła musi być
jak najszybciej stermomodernizowana i wyremontowana, wierzę, że
zrealizowane to będzie
w najbliższych latach
– powiedziała nam dyrektor szkoły we Wziąchowie
Małgorzata Posacka.
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Jak działa Urząd Miejski
Urząd gminy składa się z kilku tematycznych wydziałów, za których pracę
z upoważnienia burmistrza Piotra Lecha odpowiadają poszczególni kierownicy.
Pokażemy państwu w najbliższych numerach Milickiego Informatora Samorządowego,
czym się zajmują; zaczynamy od Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.

W

ydział
Oświaty,
Promocji i Spraw
Społecznych powstał w grudniu 2014 r.
Zatrudnia 9 pracowników
wraz z kierownikiem Dariuszem Duszyńskim. Jak
sama nazwa mówi, zajmuje się on wszystkimi sprawami oświatowymi, promocją gminy oraz ogólnie
rozumianymi
sprawami
społecznymi.

Oświata

Oświata to między innymi rozliczanie przedszkoli
publicznych i niepublicznych, które w naszej gminie
funkcjonują na tak zwanej zasadzie złotówkowej;
współtworzenie
planów
finansowych szkół; nadzorowanie szkół i przedszkoli;
kontrole placówek; prowadzenie spraw dotyczących
młodocianych pracowników czyli uczniów szkół zawodowych zatrudnianych
w firmach na praktyki; organizowanie
przetargów
na dowody dzieci do szkół,
dzieci niepełnosprawnych
oraz dojazdy na basen, comiesięczne ich rozliczenie
oraz dojazdów indywidualnych dzieci niepełnosprawnych; nadzór nad
prawidłowością dojazdów
do placówek oświatowych;
analiza i zatwierdzanie
arkuszy
organizacyjnych
szkół i przedszkola publicznego, a także aneksów,
które pojawiają się w ciągu
roku szkolnego; przygotowywanie harmonogramów
zajęć na basenie; koordynowanie programów rządowych typu podręczniki
czy książki do bibliotek
szkolnych; występowanie
do rezerwy oświatowej budżetu państwa; przygotowywanie wniosków na zadania publiczne; obliczanie
dodatków nauczycielskich;
nadzór nad pracą dyrektorów publicznych placówek
oświatowych i wyznaczanie im dodatków motywacyjnych co trzy miesiące;
przydzielanie raz do roku
w dodatku funkcyjnego;

przygotowywanie sprawozdań na potrzeby wydziału
finansowego, kuratorium
oświaty czy ministerstwa
edukacji;
organizowanie
posiedzeń komisji przyznającej świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i przygotowywanie
dyspozycji
finansowych, nadzór nad
tym funduszem; organizowanie konferencji oświatowych, spotkań z dyrektorami; projektowanie uchwał
Rady Miejskiej, a także wiele
spraw bieżących.

Promocja

Promocja to tworzenie tekstów do folderów, gazet
i innych wydawnictw; wydawanie Milickiego Informatora Samorządowego;
pozyskiwanie i katalogowanie zdjęć; przygotowywanie uroczystych otwarć
ważnych inwestycji; organizowanie lub współorganizowanie z Ośrodkiem Kultury
czy OSiR-em wielu imprez
oraz nadzór nad nimi, największe imprezy to Orszak Trzech Króli, jarmarki

wielkanocny i bożonarodzeniowy, Gitaraton, imprezy patriotyczne, w tym
największa Parada Konstytucji 3 Maja, Festiwal Karpia
Milickiego, wyścig kolarski
o Grand Prix Doliny Baryczy; organizacja spotkań
przedstawicieli
samorządów terytorialnych; współpraca z Dolnośląską Krainą
Rowerową, opracowywanie
planu promocyjnego, plakatów,
przygotowywanie
zestawów promocyjnych;
udział w imprezach innych
podmiotów, a także wiele
innych działań.

Sprawy społeczne

Sprawy
społeczne
to
przede wszystkim ogłaszanie i ocenianie ofert w konkursach na zadania publiczne w zakresie m.in. na
rzecz sportu, kultury, emerytów i seniorów, zdrowia,
dzieci i młodzieży, ekologii,
współpracy
międzypaństwowej, a następnie ich
rozliczanie oraz wiele innych doraźnych działań;
współpraca z klubami spor-

towymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
przygotowanie corocznej
Gali Sportu, na której przyznawane są nagrody i stypendia sportowe, o które
ubiegają się kluby, dostarczając do wydziału spe-

Sprawy społeczne to także rozliczanie organizacji
pozarządowych, kontrolowanie wydatkowania przez
nie pieniędzy publicznych;
rozpatrywanie
odwołań;
nakazywanie zwrotu dotacji; sprawy społeczne to

W 2018 r. wrocławski oddział NIK
przeprowadzał kontrolę wydziału
dotyczącą wprowadzania tzw.
reformy oświatowej, uznał,
że działania były prawidłowe.
cjalne wnioski oceniane
pod względem formalnym
i merytorycznym przez
pracowników
wydziału;
nadzorowanie
wydarzeń
sportowych organizowanych przez gminną spółkę
OSiR; oraz inne doraźne
działania.

również nadzór nad Ośrodkiem Kultury i Biblioteką
Publiczną z czterema filiami; prowadzenie rejestru
zabytków;
przyznawanie
i rozliczanie dotacji na
zabytki, najczęściej są to
kościoły; opracowywanie
sprawozdań do ministerstw

kultury i zdrowia na temat
stanu kultury i zdrowia
w naszej gminie; największym zadaniem jest prowadzenie spraw związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przemocy i narkomanii; nadzór nad Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
przygotowywanie rocznego planu przeciwdziałania
alkoholizmowi, przemocy
i narkomanii; występowanie do sądu o przymusowe
leczenie alkoholików i reprezentowanie przed nim
gminy Milicz; motywowanie alkoholików do samodzielnego podjęcia leczenia;
przyznawanie dotacji i ich
rozliczanie dla placówek
oświatowych i organizacji
pozarządowych prowadzących programy profilaktyczne; dotowanie i rozliczanie
Świetlicy
Środowiskowej
„Chatka Puchatka”; opieka na Młodzieżową Radą
Miejską; sprawy społeczne
to również prowadzenie
funduszu sołeckiego, jego
wyliczanie, nadzór nad prawidłowością jego wydatkowania, rozliczanie faktur,
przygotowywanie zapytań
cenowych, organizowanie
spotkań z sołtysami, nadzór
nad wyborem sołtysów i rad
sołeckich oraz inne doraźne
działania.
Wydział przygotowuje również liczne odpowiedzi na
zapytania radnych.
W 2018 r. wrocławski oddział NIK przeprowadzał
kontrolę wydziału dotyczącą wprowadzania tzw. reformy oświatowej, uznał, że
działania były prawidłowe.
Wydział odpowiada za dużą
część budżetu gminy – blisko 50%.

Struktura zatrudnienia

Struktura
zatrudnienia
w wydziale wygląda następująco: oświata – 2 osoby;
promocja – 1 osoba; fundusz
sołecki – 2 osoby; zabytki,
zdrowie, MRM, profilaktyka – 1 osoba; współpraca
z NGO i sport – 2 osoby; kierownik – 1 osoba.
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Kolorowe Kamienice
Ten efekt już widać, 16 wspólnot
mieszkaniowych zakończyło projekt
unijny pn. Kolorowe Kamienice, na
który gmina Milicz pozyskała środki
i będzie go teraz rozliczać.

G

mina Milicz nie
wykorzystała
w poprzednich rozdaniach unijnych szansy na
rewitalizację naszego miasta. A były ku temu duże
możliwości i duże pieniądze. Udało się to dopiero
teraz.
Cały projekt jest wart ponad
półtora mln zł i ma 85% dofinansowanie. Dzięki niemu
kilkanaście domów w Rynku i okolicach naprawdę
wypiękniało.
– Najpierw korzystaliśmy
z projektu „Milicz od nowa

– rewitalizacja”, co obejmowało kilka podwórek, a także rewitalizację społeczną.
Teraz kończymy w miarę
dużą rewitalizacją pod nazwą Kolorowe Kamienicy.
Gmina projekt napisała,
złożyła wniosek, namówiła
wspólnoty mieszkaniowe
do udziału w nim. A teraz go rozliczy, po stronie
wspólnot było zapewnienie wkładu własnego w wysokości 15% – powiedziała
nam kierownik Wydziału
Inwestycji i Funduszy Europejskich Maja Jeż.
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Niezwykle udany Gitaraton
Odbywający się już piąty raz milicki
festiwal gitarowy pod nazwą
„Gitaraton” można uznać za bardzo
dobrą imprezę kulturalną. Docenili
to też mieszkańcy Milicza, którzy
bardzo licznie przybyli
na tegoroczne koncerty.

S

zczególny był występ grupy „Kinga Głyk Trio”, na
którym sala milickiego
KOM-u po prostu pękała w szwach. Kinga Głyk
to młoda polska basistka, zrobiła oszołamiające
wrażenie na wszystkich,
którzy przybyli na koncert.
Okazało się, że było to jedno z najlepszych wydarzeń
w ciągu pięcioletniej historii naszego „Gitaratonu”.

Ta dotąd niszowa impreza muzyczna z roku na
rok cieszy się coraz większą popularnością. Duża
w tym zasługa nauczyciela
Szkoły Muzycznej - Leszka
Zalewskiego, który co roku
ma nowy koncept na festiwal i za każdym razem
coraz lepszy. W tym roku
wymyślił, że w roli głównej
będą panie, dlatego nazwał
go ladys. I rzeczywiście kobiety pokazały klasę.

Komunikacja już działa

26 marca ruszyła Mała Komunikacja Miejska. Jak na razie
testowo jeżdżą autobusy cztery razy dziennie, dowożąc i odwożąc
mieszkańców Milicza z dworca i na dworzec PKP.

O

pomyśle utworzenia w Miliczu komunikacji miejskiej
mówi się od lat, ale nic nie
robiono w tym zakresie
poza próbami z połowy z lat
90. Powrócił w trakcie kampanii wyborczej burmistrza
Piotra Lecha w związku
z zapowiedzią uruchomienia połączeń kolejowych
relacji Krotoszyn - Wrocław.
Obecnie badamy, ile
osób będzie chętnych do korzystania z komunikacji masowej. Rozkład jazdy zapewne ulegnie zmianie. Obecnie
naszą komunikację obsługu-

je wołowski PKS, który złożył
najkorzystniejszą dla gminy
ofertę i to on będzie świadczył usługi przez najbliższy
czas, a więc do momentu,
kiedy gmina kupi specjalne
elektrobusiki.
Autobusy jeżdżą dwa
razy, by zawieźć mieszkańców do stacji PKP na pociągi
do Wrocławia i dwa razy, by
ich stamtąd zabrać. Rozkład
jazdy będzie stale dostosowywany do potrzeb miliczan.
Jak widać, obietnica złożona w kampanii wyborczej,
nie okazała się kiełbasą wyborczą, a faktem dokona-

nym. Trwają ustalenia, czy
komunikacja powinna być
płatna, ile powinni miliczanie płacić za poszczególne
odcinki jazdy, a ile za całość
kursu. Okazać się może, że
darmowa komunikacja będzie ogólnie dla gminy tańsza niż płatna.
Autobusem z przystanku PKP można dojechać do
starostwa, SP nr 1, dworca
PKS, szpitala, cmentarza
komunalnego, ponownie
do dworca PKS, Rynku, ul.
Krotoszyńskiej
(Krzyż),
a następnie do starostwa
i znów PKP.

ROZKŁAD JAZDY
OBOWIĄZUJE OD 26.03.2019 R.
TRASA
Milicz PKP
Starostwo Powiatowe w Miliczu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu
Dworzec Autobusowy w Miliczu
Szpital w Miliczu ul. Grzybowa
Cmentarz Komunalny w Miliczu
Dworzec Autobusowy w Miliczu
Rynek
Milicz ul. Krucza
Starostwo Powiatowe w Miliczu
Milicz PKP

km
0
1
2
3
4
5
7
9
10
12
13

A
6.30
6.32
6.35
6.40
6.43
6.46
6.51
6.56
7.00
7.04
7.06

Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

B
9.00
9.02
9.05
9.10
9.13
9.16
9.21
9.26
9.30
9.34
9.36

C
15.34
15.36
15.39
15.44
15.47
15.50
15.55
16.00
16.04
16.08
16.10

D
19.34
19.36
19.39
19.44
19.47
19.50
19.55
20.00
20.04
20.08
20.10
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Mamy nowych sołtysów i rady sołeckie
Sołectwo
Sołtys
Baranowice
Marian Kowalski
Bartniki
Krystian Świtała
Borzynowo
Maria Przybył
Brzeina Sułowska
Anna Przewoźna
Czatkowice
Piotr Sadowski
Duchowo	Ewelina Dul
Dunkowo
Beata Stankiewicz
Gądkowice
Piotr Boliński
Godnowa
Andrzej Kątnik
Gogołowice	Józef Beń
Gołkowo	Jan Swat
Grabownica	Henryk Owsianik
Grabówka
Mateusz Tarnowski
Gruszeczka
Wiesława Patyniak
Henrykowice
Mirosław Olszczyński
Kaszowo
Michalak Teresa
Kolęda	Jan Sierpowski
Latkowa
Stanisław Pawlak
Łąki
Kamila Kidoń-Szczerba
Miłochowice
Miłosławice	Irena Ratajek
Młodzianów	Jarosław Drapiewski
Niesułowice
Przemysław Kruszelnicki
Nowy Zamek
Mateusz Leszczyszyn
Olsza
Anna Niedbała
Ostrowąsy
Andrzej Leszczyszyn
Piękocin
Zdzisław Kanas
Piotrkosice	Jadwiga Kauch
Poradów
Zdzisław Przewoźny
Postolin
Anna Jaworska
Potasznia
Karolina Polańska
Pracze
Marta Gągała
Ruda Milicka
Krystyna Patalas
Ruda Sułowska
Stanisław Szocik
Sławoszowice
Marek Narusz
Słączno	Jadwiga Janczura
Stawiec
Zofia Solatycka
Sulimierz 	Ryszard Styś
Sułów
Mariola Góral
Świętoszyn
Krzysztof Firek
Tworzymirki
Przemysław Karbowiak
Tworzymirki Górne
Waldemar Iwanicki
Wałkowa	Ryszard Bagiński
Węgrzynów
Gabriela Kozłowska
Wielgie Milickie
Krystyna Nogaj
Wilkowo
Violetta Matuszczak
Wodników Górne
Paulina Kromarek
Wrocławice
Szczepan Peć
Wróbliniec
Wiesław Kowalczyk
Wszewilki
Monika Dyrcz
Wziąchowo Małe	Joanna Wołos
Wziąchowo Wielkie
Monika Tokarz

Skład Rady
Stanisław Siecla; Przemysław Kowalski; Joanna Kowalska
Krzysztof Krawiec; Stanisław Krawiec; Martyna Peikert; Elżbieta Suszyńska
Artur Gałęziowski; Tomasz Ochędzarz; Jacek Rosada; Natalia Wiertelak
Barbara Twarda; Sabina Kenia; Jakub Przewoźny; Katarzyna Budzyńska
Helena Karbowska; Katarzya Maksyś; Dominik Marciszewski; Janusz Hasiak;
Łukasz Kupis; Zenon Czerwiański; Jerzy Nowacki
Alicja Przybylska; Ewelina Śliwińska, Sylwia Ślósarz
Beata Gibasiewicz; Edyta Pachnik; Aleksandra Bukowska; Aleksandra Pawlak;
Andrzej Hasiak; Jan Karpiński; Katarzyna Jucha; Renata Łapigrosz; Agnieszka Małańczak
Piotr Beń; Ewelina Gołębiewicz; Łukasz Pająk; Marcin Słabicki; Mariola Suliga
Magdalena Pytlak; Adrian Targosz; Katarzyna Stańczyk; Dorota Stańczyk; Paulina Panek
Paulina Cebula; Aina Nowak; Leszek Rogowski
Bogumiła Habierska; Błazej Jasiński; Dominika Łukaczy; Kazimiera Kowalczyk
Joanna Dorosz; Czesław Lechowski; Łucja Gapik; Franciszek Lipinski
Elzbieta Włodarczyk; Piotr Włodarczyk; Dorota Nogaj
Agnieszka Turska; Jerzy Balwar; Marek Sierpiński; Wiktoria Michalak
Sylwia Szubert; Piotr Szubert; Maria Sierpowska; Grzegorz Rychlak; Jolanta Cierniejewska
Bartos Macholak; Wiktoria Jarus; Anna Rajewska; Danuta Mikołajczyk; Daniel Krzywda
Ryszard Dyk; Andrzej Górski; Magdalena Sroga; Monika Żurek; Rafał Kidoń
Maria Bruder; Janina Wilk; Janusz Mruk; Roman Giertuła; Eleonora Kuśnierz
Anna Burszowska; Paulina Cierniejewska; Ewa Karpińska; Adam Majdzik; Beata Olek
Agnieszka Bereźnika; Agnieszka Pogórska; Teresa Rudak
Jolanta Drozda; Ireneusz Kantorczyk; Dorota Nowak; Jarosław Pudys; Krzysztof Wolski
Andrzej Dolny; Mariusz Sternal; Kamila Leszczyszyn
Jędrzejak Beata; Kecher Maria; Łuczak Emilia; Pękalska Wiesława; Szymanowski Radosław
Mieczysław Pawlak; Tadeusz Wąs; Wioletta Pruchnik; Stanisław Wołyniak
Janina Urbaniak; Ewa Szkop; Aneta Musielak; Anna Pruś; Renata Łukaczyn
Emilia Frankiewicz- Zyber; Anna Gotter; Jagoda Gotter-Zaradna; Ryszard Zyber
Magdalena Palarska; Piotr Siperny; Marlena Krakowiak; Daniel Lorek; Zdzisław Sędłak
Bartosz Hęciak; Renata Hęciak; Małgorzata Rajkiewicz; Justyna Siwiec; Łukasz Banasiak
Iwona Jurek; Grzegorz Panda; Danuta Ochocka; Iwona Sofińska; Krystian Haftarczyk
Agnieszka Lewucha; Rafał Laskowski; Andrzej Lewucha
Katarzyna Balcerzak; Beata Jasińska; Joanna Szyszka
Edyta Kłonowska; Marian Kamiński; Barbara Ochedzan; Elżbieta Narusz; Krzysztof Kłonowski
Jacek Dudkowiak; Sławomir Galiasz; Barbara Walaszczyk; Renata Roszak; Łucja Jarosz
Krzysztof Chlstun; Jan Golec; Bożena Marciniak; Marian Pieróg; Sylwia Wajdel
Krystyna Wasiczko; Lucyna Lipińska; Eugeniusz Krawiec; Elżbieta Szaute; Bogusława Kobierska
Krzysztof Góral; Andrzej StanaszekDorota Kowalska; Katarzyna Makowiecka
Danuta Radomska; Katarzyna Pawliczak; Edward zmuda; Maria Kwiatkowska; Ireneusz Łukowiak
Piotr Poradzisz; Teresa Berlińska; Anna Nowak; Halina Raskiewicz; Justyna Berlińska
Maksymilian Psiuk, Mariusz Wasiak; Kamil Skibiński; Dorota Ryba; Agnieszk Psiuk; Wojciech Psiuk
Aneta Żaczkiewicz; Agnieszka Kołodziej; Bożena Czarnuch
Gabriela Musielak; Roman Musielak; Marek Kamiński; Paulina Siama; Urszula Jasińska
Mariusz Nogaj; Paulina Cempel-Nogaj; Kazimiera Sieradzka; Teresa Orłowska; Halina Śliwińska
Wioletta Stasińska; Jolanta Żuk- Sikorska; Artur Miedziński
Dawid Pękalski; Anna Cierniejewska; Magdalena Bazak
Patryk Rybka; Wiesław Płókarz; Tomasz Peć; Elżbieta Peć; Arkadiusz Psiuk
Małgorzata Kozikowska; Małgorzata Kowalczyk- Łabiak; Sławomir Dubiel; Anna Miszkiewicz
Bożena Pługowska; Katarzyna Szmidt; Bartosz Szmigiel; Elżbieta Pałko; Bartosz Tarka
Wioletta Wołos; Dariusz Matela; Wioletta Piec
Zofia Jasek; Dominika Niewiejska; Magdalena Krysztofiak; Mariusz Matysiak; Irena Papież

Nowi sołtysi m.in.
we Wszewilkach,
Wziąchowie Wielkim,
Sławoszowicach
i Świętoszynie

Monika Dyrcz, Wszewilki

Monika Tokarz,
Wziąchowo Wielkie

Marek Narusz, Sławoszowice.

Krzysztof Firek, Świętoszyn

Stawiec ma świetlicę. Trwają prace wykończeniowe
Budynek świetlicy już
stoi, obecnie trwają prace
wewnątrz pomieszczeń.
Mieszkańcy Stawca doczekają
się w końcu miejsca spotkań
społeczności wiejskiej.
Stawiec od lat borykał się
z problemem braku świetlicy.
Spotkania wiejskie, w tym
także te wyborcze na sołtysa
i do Rady Sołeckiej odbywały
się w świetlicy innej wsi –
Wszewilki. Tegoroczne wybory
także się tam odbyły, ale na
szczęście dla mieszkańców
Stawca po raz ostatni. Teraz
do urn wyborczych będą mieli
blisko.
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Unowocześniać szkoły

Pozyskaliśmy środki
na dwa projekty unijne:
SKOK i Szkoły na podium

Gmina Milicz dzięki programom unijnym i innym za setki tysięcy złotych wyposażyła szkoły w nowe sale
lekcyjne i najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny.

D

zięki
staraniom
Urzędu Miejskiego,
a przede wszystkim
Mai Jeż (autorce wniosków)
pozyskaliśmy środki na
dwa projekty unijne pod
nazwami SKOK, czyli Szkoły
Kształcące Obszary Kluczowe oraz Szkoły na podium.
Dzięki obu programom
udało się wyposażyć nasze
placówki oświatowe w nowe
i nowoczesne sale tematyczne do nauki przedmiotów,
przede wszystkim ścisłych,
językowych i informatyki.
W ramach projektów prowadzone są też dodatkowe
zajęcia dla uczniów, płatne
dla nauczycieli. Gmina pozyskała również środki z rezerwy oświatowej budżetu
państwa na doposażenie innych gabinetów lekcyjnych.
Skorzystano także z programów rządowych.
– Udało się nam dużo.
Ale to jeszcze wciąż za mało,
byśmy czuli się, że jesteśmy
w dwudziestym pierwszym
wieku; zapóźnienia w doposażeniu szkół w poprzednich latach były tak duże, że
musimy zrobić jeszcze bardzo wiele. Ale to nam się uda
– mówi kierownik wydziału
oświaty Dariusz Duszyński.

SPRZĘT PRZEKAZANY
SZKOŁOM
W RAMACH
PROJEKTU PN. SKOK
Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Miliczu

w Z estaw: tablica

interaktywna
z rzutnikiem (tablica
IQ Board oraz rzutnik
Optoma X305ST)

w 3 laptopy przenośne
Model: HP 250 G6

Szkoła Podstawowa
nr 2 i Szkoła
Muzyczna I Stopnia
w Miliczu,

w 1 5 laptopów

przenośnych Model:
HP 250 G6

Szkoła Podstawowa
w Dunkowej

w Z estaw: tablica

interaktywna
z rzutnikiem (tablica
IQ Board oraz rzutnik
Optoma X305ST)

w L aptop przenośny

Model: HP 250 G6

Szkoła Podstawowa
im. Juliusza
Słowackiego
w Sułowie

w Z estaw: tablica

interaktywna
z rzutnikiem (tablica
IQ Board oraz rzutnik
Optoma X305ST)

w C yfrowa pracownia

językowa 12 stanowisk
uczniowskich + 1
stanowisko lektora wraz
z biurkami uczniowskimi
oraz biurkiem
nauczyciela

w 3 laptopy przenośne
Model: HP 250 G6
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Przywracać pamięć
Honorowy Komitet
100. Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości
postanowił
działać dalej,
by przywracać
pamięć o ważnych
wydarzeniach
z życia naszego
kraju, ale także
i gminy.

Komitet, w którego
składzie są między innymi
proboszczowie dwóch
milickich w parafii pw.
świętego Andrzeja Boboli
i świętego Michała
Archanioła, różnych
środowisk społecznych
i politycznych, zdecydował,
że musi przejąć inicjatywę
obywatelską i wybudować
zaprojektowany już
pięć lat temu pomnik
żołnierzy wyklętych na
placu o tej samej nazwie.
Zapowiedział to publicznie
podczas obchodów 1
marca Władysław Biernat.
Dopełniono już prawnych
formalności, by móc ogłosić
publiczną zbiórkę pieniędzy.
Puszki zostaną wystawione
w wielu instytucjach,
pieniądze zbierane będą
także podczas wszystkich
gminnych uroczystości
i imprez. Ksiądz proboszcz
Zbigniew Słobodecki
zapowiedział również,
że na ten cel przekaże
„tacę” zebraną podczas
mszy świętej z okazji
dwudziestopięciolecia
utworzenia jego parafii.
Pomnik zaprojektowany
przez Maję Trafankowską
w stylu nawiązującym
do znajdującego się tam
Ptasiego Traktu zostanie
odsłonięty i poświęcony
1 marca 2020 r.
NR KONTA DO WPŁAT:
BS Milicz
Stowarzyszenie OKM
Nr konta:
45 9582 0000 2000
0032 9404 0001

