
30 wrze śnia na se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu dys ku to wa no na te mat re -
ali za cji nie któ rych in we sty cji dro go -
wych. Część rad nych zwró ci ła uwa gę
na wy so kie – ich zda niem – kosz ty,
nie do trzy my wa nie ter mi nów przez
wy ko naw ców, tu dzież na fakt, iż
w kon kur sie ofert star tu je tyl ko je -
den pod miot. 

Te mat po ru szył rad ny Le szek Żu -
ber, któ ry zwró cił uwa gę na to, że
upły nął ter min za da nia w miej sco wo -
ści Po gó rzy no, gdzie pra ce jesz cze nie
zo sta ły wy ko na ne. – Ter min zre ali zo -
wa nia in we sty cji był za pla no wa ny
na ko niec sierp nia. Na ra zie wi dać tam
tyl ko po ło żo ne kra węż ni ki. Chciał -
bym wie dzieć, czy by ły pod pi sa ne
anek sy do umo wy i ja ki jest na stęp ny
ter min ukoń cze nia tej dro gi? Miesz -
kań cy cze ka ją już ca łe la ta. Od no szę
wra że nie, że nie wy wie ra cie pań stwo
pre sji na wy ko naw cy, a po win ni ście to
ro bić – stwier dził rad ny. 

Jo an na Jeż, na czel nik Wy dzia łu
In we sty cji i Fun du szy Eu ro pej skich,
oznaj mi ła, że no wy ter min zo stał

wy zna czo ny na 25 paź dzier ni ka, co
za war to w sto sow nym anek sie
do umo wy. – Zro bio no to na wnio -
sek wy ko naw cy, któ ry utrzy mu je, że
do 25 paź dzier ni ka wszel kie pra ce
bę dą wy ko na ne – tłu ma czy ła. Rad -
ny do py ty wał o moż li we ka ry, je śli
ko lej ny raz ter min nie zo sta nie do -
trzy ma ny. Urzęd nicz ka od rze kła, że
urząd nie po dej mu je na ra zie żad -
nych dzia łań, ma jąc na dzie ję na wy -
ko na nie prac zgod nie z za pi sem
w umo wie. 

– Na ra zie nie ma pod staw, że by
eg ze kwo wać ka ry umow ne. Prze dłu -
że nie ter mi nu jest w peł ni uza sad nio -
ne, po nie waż grun ty by ły bar dzo
pod mo kłe. Wy ko naw ca mu siał przez
dłuż szy czas pom po wać wo dę, mon to -
wać fil try i przy go to wać te ren do re ali -
za cji in we sty cji. Je że li cho dzi
o do fi nan so wa nie, jest to pro jekt wie -
lo let ni. Nie jest ono za gro żo ne w ra zie
ko lej ne go prze dłu że nia prac – wy ja -
śni ła J. Jeż.

Te mat in we sty cji dro go wych po -
wró cił przyoka zji oma wia nia zmian bu -
dże to wych. Rad ny An drzej Ne sto ruk
wy ra ził swo je wąt pli wo ści od no śnie
prac na dro dze do Smie lic. – Obej rza -
łem tę dro gę i tak się za sta na wiam, gdzie
te pół mi lio na ma tam wejść. Zo sta ła już
utwar dzo na za po przed niej ka den cji.
Speł nia wa run ki tech nicz ne, je że li cho -
dzi o pod bu do wę i sze ro kość. Po zo sta je

kwe stia na ło że nia no wej na kład ki bi tu -
micz nej. Do dat ko wo jest ro bio na dro ga
wy dłu ża ją ca, do ta bli cy miej sco wo ści.
Ja ki kosz to rys ofer to wy zo stał zło żo ny
do gmi ny? W pro jek cie do kład nie wska -
za no, ja kie pa ra me try kosz to we trze ba
za cho wać. Chciał bym to roz ło że nie
kosz to we zo ba czyć. Czy pro po no wa ne
ce ny nie od sta ją od stan dar dów? Pra gnę
wska zać, że do re ali za cji za da nia zgło sił
się tyl ko je den ofe rent. Nie ma żad nej
kon ku ren cji. Go dzi my się więc na to, co
nam za ofe ru je. Wy dat ki na dro gi po -
win ny być in wen ta ry zo wa ne. Ro bi się
od po wied ni har mo no gram i okre śla ce -
le – waż niej sze i te mniej istot ne. U nas
in we sty cje po ja wia ją się znie nac ka, we -
dług nie zna ne go mi klu cza. Nie mo że
być tak, że na gle ja kąś dro gę wpi su je się
do bu dże tu. Póź niej do pi su je się kwo ty,
któ re są nie re al ne. To jest ja kaś po mył -
ka. Nie po prę uchwa ły w kwe stii tej dro -
gi, po nie waż jest to dla mnie
mar no wa nie pu blicz nych pie nię -
dzy – oświad czył rad ny.

Da riusz Mo czul ski, se kre tarz
gmi ny Mi licz, od po wie dział, że je śli
wy ko na nie tej in we sty cji bę dzie opóź -
nio ne, to ist nie je ry zy ko wzro stu
kosz tów z po wo du zbu do wa nia ca łej
dro gi od no wa. Jak wy ja śnio no, kosz -
to rys jest do ku men tem jaw nym
i moż na bez pro ble mu się z nim za -
po znać. Ad vo cem rad ny Ne sto ruk
rzekł, że je śli by sku pio no się tyl ko
na od cin ku za gro żo nym dal szą de wa -
sta cją, to nie sprze ci wiał by się te -
mu. – Trze ba by ło za pla no wać

in we sty cję tak, aby się to kal ku lo wa -
ło. Gdy by ście się sku pi li się na od cin -
ku, któ ry jest za gro żo ny de wa sta cją,
to bym nie pro te sto wał. War tość do -
fi nan so wa nia wy glą da ła by zu peł nie
ina czej. W tej chwi li jest tak, że do sta -
je my 110 tys. zł, a wy da je my pra wie
pół mi lio na. Mo gło by się skoń czyć
na 300 tys. zł, je śli by sku pio no się
na tyl ko na tym, by za po biec dal sze -
mu znisz cze niu dro gi – mó wił A. Ne -
sto ruk.

Do dys ku sji włą czył się L. Żu ber,
zga dza jąc się z wąt pli wo ścia mi przed -
mów cy. – Mnie za sta na wia, dla cze go
w ma ju po ja wił się po mysł, aby tę dro -
gę ro bić. Oglą da łem ją ra zem z rad -
nym Ne sto ru kiem. Sze reg
miesz kań ców na szej gmi ny chcia ło by
mieć cho ciaż ta ką dro gę, a od wie lu lat
nie ma ją żad nych. Zro zu miał bym tę
in we sty cję, je że li pie nią dze by ły by
z do fi nan so wa nia. Ca ły czas wszyst kie
gmi ny do oko ła kro ją pie nią dze na dro -
gi. Wy star czy spoj rzeć na Trzeb ni cę.
A my cią gle ro bi my za wła sne środ ki.
Od te go je ste ście w tej gmi nie, że by
pie nią dze zdo by wać, a nie iść po naj -
niż szej li nii opo ru. Bie rze cie za to wy -
na gro dze nie. Naj wyż szy czas, aby ście
wzię li się do ro bo ty – zru gał urzęd ni -
ków L. Żu ber. 

Na ta kie dic tum za pro te sto wa ła
Ha li na Smo liń ska. – To jest bar dzo
krzyw dzą ce. Pro szę so bie spo koj nie
prze ana li zo wać, ile wnio sków zło żo no
do róż nych fun du szy i dla cze go ża den
nie zo stał za ak cep to wa ny – wska za ła
rad na. Osta tecz nie uchwa ła o zmia -
nach bu dże to wych zo sta ła prze gło so -
wa na 17 gło sa mi za, przy dwóch
prze ciw nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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MI LICZ

Jak to jest z ty mi in we sty cja mi dro go wy mi?
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7 paź dzier ni ka na sta dio nie miej -
skim we Wro cła wiu zor ga ni zo wa no
Fo rum G2 – Go spo dar ka i Geo po li ty -
ka, któ re go or ga ni za to rem był In sty -
tut Stra te gii Go spo dar czych i Geo po -
li tycz nych. W tym wy da rze niu wzię li
udział przed sta wi cie le na sze go po -
wia tu – sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki
i bur mistrz Piotr Lech.

Ha sło prze wod nie te go rocz nej edy -
cji brzmia ło „No we roz da nie. Świat
po kry zy sie”. Fo rum by ło skie ro wa ne
przede wszyst kim do przed sta wi cie li
biz ne su, na uki oraz po li ty ki. Przy go to -
wa no 150 spe ake rów, 30 pa ne li te ma -
tycz nych i 4 stre fy te ma tycz ne. Jak
pod kre śli li or ga ni za to rzy Fo rum G2,
to nie tyl ko do sko na ła oka zja do po sze -
rze nia wie dzy na kon kret ne te ma ty, to
tak że po tęż na stre fa ne twor kin gu i wy -
mia ny do świad czeń oraz moż li wość
po zna nia czo ło wych przed sta wi cie li
biz ne su, na uki i po li ty ki. 

– Obec na sy tu acja mię dzy na ro do -
wa, wzrost zna cze nia Chin, po li ty ka
USA, prze mia ny w UE oraz wzrost
zna cze nia daw nych kon cep cji, ta kich
jak Trój mo rze czy no wy Je dwab ny
Szlak, spra wia ją, że nie mo że my roz ma -

wiać od po wie dzial nie o go spo dar ce, nie
uj mu jąc jej w zna cze niu geo po li tycz -
nym, szcze gól nie w tak klu czo wym
miej scu na ma pie świa ta, ja kie zaj mu je
Pol ska. Mu si my mieć te go świa do mość
ja ko po li ty cy, przed się bior cy, biz nes me -
ni i kon su men ci – czy ta my na stro nie
In sty tu tu Stra te gii Go spo dar czych
i Geo po li tycz nych.

Obec ny na Fo rum G2 sta ro sta mi -
lic ki pod kre ślił, że jest to świet na oka zja
do wy mia ny do świad czeń i szer sze go
spoj rze nia na spra wy lo kal ne. – Pod czas
te go wy da rze nia po ru sza ne są te ma ty

zwią za ne m. in z roz wo jem go spo dar -
czym, spo wo do wa nym pan de mią CO -
VID -19, trans for ma cją go spo dar czą
i ener ge tycz ną, kry zy sem su row co wym,
roz wo jem usług cy fro wych oraz wie le
in nych te ma tów, któ re są nie zwy kle
waż ne dla roz wo ju na sze go kra ju, Dol -
ne go Ślą ska, a na wet dla po wia tu mi lic -
kie go. To wy da rze nie jest oka zją
do roz mów i wy mia ny cen nych in for -
ma cji do ty czą cych wie lu dzie dzin go -
spo dar czych – za ko mu ni ko wał
Sła wo mir Strze lec ki.

(FE NIX)

WRO CŁAW

Geo po li ty ka a spra wy lo kal ne

Gmi na Mi licz jesz cze w okre sie wa -
ka cyj nym po zy ska ła do dat ko we
środ ki na za ję cia wspo ma ga ją ce dla
uczniów ze szkół pod sta wo wych.
Łącz na pu la do ta cji ce lo wej wy nio -
sła 78 960 zł 

Za ję cia wspo ma ga ją ce ma ją na ce lu
utrwa le nie wia do mo ści i umie jęt no ści
z wy bra nych obo wiąz ko wych za gad nień

z za kre su kształ ce nia ogól ne go, po zwo lić
uczniom na nad ro bie nie za le gło ści pro gra -
mo wych, spo wo do wa nych dez or ga ni za cją
pro ce su na ucza nia w okre sie pan de mii
CO VID -19. 

Za ję cia są kie ro wa ne do chęt nych
uczniów klas IV -VIII szkół pod sta wo wych,
a ich or ga ni za cja w szko łach roz po czę ła się
we wrze śniu i po trwa do koń ca ro ku ka len -
da rzo we go. (FE NIX)

OŚWIATA

78 tys. zł na dodatkowe zajęcia

3 paź dzier ni ka od był się zjazd Od -
dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Kro śni -
cach. Pod czas spo tka nia pod su mo -
wa no dzia łal ność Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w la tach 2016-2021. 

Do ko na no tak że wy bo ru kie row nic -
twa. Po gło so wa niu oka za ło się, iż no wą
pre zes Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go
ZOSP RP w Kro śni cach zo sta ła dh Jo an na
Niś kie wicz.

Wzjeź dzie uczest ni czył ko men dant po -
wia to wy PSP w Mi li czu, mł. bryg. mgr inż.
To masz Ko peć, któ ry po dzię ko wał do tych -
cza so we mu za rzą do wi oraz wszyst kim stra -
ża kom z sze ściu gmin nych jed no stek OSP
za bar dzo do brą współ pra cę, za wszel ką po -
moc i wspar cie. No wo wy bra ne mu kie row -
nic twu ży czył wy trwa ło ści w dzia ła niach
oraz dal szej do brej współ pra cy. (FE NIX)

KROŚNICE

Druhowie wybrali nowe władze
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Wy pa dek wdro dze dolub zpra cy zo stał
okre ślo ny w art. 57b usta wy o eme ry tu rach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych. Zgod nie z nim jest to zda rze nie na głe,
wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną, wy stę pu ją -
ce wdro dze dolub zmiej sca wy ko ny wa nia za -
trud nie nia lub in nej dzia łal no ści sta no wią cej
ty tuł ubez pie cze nia ren to we go, wsy tu acji, gdy
ta dro ga by ła naj krót sza i nie zo sta ła prze rwa -
na. Uzna ne by wa ją też przy pad ki, gdy prze -
rwa nie dro gi by ło ży cio wo uza sad nio ne i czas
na jej prze by cie nie prze kra czał gra nic po trze -
by oraz gdy dro ga by ła dla ubez pie czo ne go naj -
do god niej sza ze wzglę dów ko mu ni ka cyj nych.

Z re gu ły ja ko dro gę do lub z pra cy de fi -
niu je się tra sę z do mu do pra cy lub z pra cy
do do mu, z in ne go za trud nie nia lub dzia łal -
no ści sta no wią cych ty tuł ubez pie cze nia ren -
to we go, wy ko ny wa nia funk cji bądź za dań
za wo do wych al bo spo łecz nych, do miej sca
spo ży wa nia po sił ków czy dopunk tu od by wa -
nia na uki lub stu diów. 

Pra cow nik ma obo wią zek po wia do mie -
nia pra co daw cy nie zwłocz nie, aby usta lić oko -
licz no ści wy pad ku. Wszyst kie fak ty
do ty czą ce zda rze nia usta la się na pod sta wie
ze znań po szko do wa ne go iświad ków oraz do -
wo dów zgro ma dzo nych przez służ by, ta kie
jak po li cja, po go to wie ra tun ko we czy straż po -
żar na. Na pod sta wie ze bra nych in for ma cji
pra co daw ca spo rzą dza kar tę wy pad ku, a ma
na to 14 dni od mo men tu po wia do mie nia
ozda rze niu. Je śli pra co daw ca uzna, że nie do -

szło do wy pad ku w dro dze do lub z pra cy,
mu si po dać uza sad nie nie wkar cie wy pad ku.

Je że li wy pa dek w dro dze do pra cy lub
z pra cy skut ku je nie zdol no ścią do pra cy, czy -
li pra cow nik otrzy mał zwol nie nie le kar skie,
wów czas przy słu gu ją mu pew ne świad cze nia.
Gdy sy tu acja zo sta ła uzna na za wy pa dek
w dro dze do pra cy lub z pra cy, wów czas wy -
na gro dze nie cho ro bo we wy pła ca ne jest wwy -
so ko ści 100% na leż ne go wy na gro dze nia
przez 33 dni w cią gu ro ku ka len da rzo we go
lub – je śli pra cow nik ukoń czył 50. rok ży -
cia – przez 14 dni.

Po prze kro cze niu li mi tu tych dni, je śli
pra co daw ca zgła szał doubez pie cze nia cho ro -
bo we go mniej niż 20 osób na dzień 30 li sto -
pa da po prze dza ją ce go ro ku, wy pła tę za sił ku
cho ro bo we go przej mu je ZUS. Na to miast gdy
pra co daw ca jest płat ni kiem za sił ków, to
na nim cią ży obo wią zek wy pła ca nia świad -
czeń pra cow ni kom. Za si łek cho ro bo wy wy -
pła ca ny jest w wy so ko ści 100% pod sta wy
wy mia ru za sił ku przez mak sy mal nie 182
dni. Po prze kro cze niu tych dni ist nie je moż -
li wość uzy ska nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne -
go, wy pła ca ne go oso bom cią gle nie zdol nym
dopra cy, ale uktó rych re ha bi li ta cja spra wi, że
od zy ska ją tę zdol ność. Świad cze nie to jest wy -
pła ca ne mak sy mal nie przez 12 mie się cy,
pierw sze3 ja ko90% pod sta wy za sił ku cho ro -
bo we go, ako lej ne9 ja ko jej75%. Je śli pra cow -
ni ca jest wcią ży, świad cze nie to wy no si100%
tej że pod sta wy. MA TE USZ BA BIARZ

EKSPERT RADZI
Wypadki w drodze do pracy
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Aktualności 3

Mi lic ka po li cjant ka, bę dąc po służ -
bie, za trzy ma ła męż czy znę, któ ry
kie ro wał sa mo cho dem oso bo wym
w sta nie nie trzeź wo ści i wbrew są -
do we mu za ka zo wi pro wa dze nia po -
jaz dów me cha nicz nych. Spra wa
znaj dzie swój fi nał w są dzie. Kie -
row cy gro zi ka ra do pię ciu lat po -
zba wie nia wol no ści. 

Zda rze nie mia ło miej sce wie czo rem 5
paź dzier ni ka na uli cy Żmi grodz kiej w Su -
ło wie. Sier żant Alek san dra Grzel czak, bę -
dąc po służ bie, przy jed nym z mar ke tów
spo żyw czych za uwa ży ła męż czy znę, któ -
ry pił pi wo, sie dząc za kie row ni cą sa mo -
cho du oso bo we go mar ki Opel Cor sa.
Po chwi li kie row ca uru cho mił sil nik i za -
mie rzał wy je chać z par kin gu. Wte dy funk -

cjo na riusz ka swo im pry wat nym sa mo cho -
dem za je cha ła mu dro gę, unie moż li wia jąc
dal szą jaz dę. Jed no cze śnie we zwa ła po li -
cyj ny pa trol.

– Peł nią cy służ bę po li cjan ci usta li li,
że oplem kie ro wał 72-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz. Ba da nie sta nu trzeź wo ści
wy ka za ło w je go or ga ni zmie po nad pół
pro mi la al ko ho lu. Po nad to oka za ło się, że
męż czy zna już wcze śniej miał za trzy ma -
ne pra wo jaz dy, a do te go ak tyw ny są do -
wy za kaz kie ro wa nia po jaz da mi
me cha nicz ny mi. Z ko lei sa mo chód, któ -

rym je chał, nie po sia dał ak tu al nych ba -
dań tech nicz nych, za tem nie był do pusz -
czo ny do ru chu dro go we go – mó wi
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra -
so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi -
li czu.

Mun du ro wi za bez pie czy li więc opla
na par kin gu strze żo nym. Za trzy ma ny
kie row ca po kon tro li dro go wej zo stał
zwol nio ny. Po stę po wa nie jest w to ku.
Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są -
dzie.

(FE NIX)

SUŁÓW

Zawsze na służbie!

4 paź dzier ni ka w Sta rej Rzeź ni w Mi -
li czu od by ło się spo tka nie do ty czą ce
za wią za nia współ pra cy mię dzyg min -
nej w ce lu utwo rze nia Spo łecz nej Ini -
cja ty wy Miesz ka nio wej (SIM) w pół -
noc nej czę ści sub re gio nu wro cław -
skie go.

W spo tka niu uczest ni czy li przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów z gmin Brzeg
Dol ny, Wisz nia Ma ła, Pru si ce, Ole śni -
ca, Wo łów, Obor ni ki Ślą skie, Twar do -
gó ra, Żmi gród, Ciesz ków, Kro śni ce.
Go spo da rzem czwar te go już ze bra -
nia (po przed nie od by ły się w Wo ło -
wie i Ra wi czu oraz on li ne w for mie
wi de okon fe ren cji) by ła gmi na Mi licz.
Na za pro sze nie wło da rzy przy był tak -
że Jan Wę grzyn – eks pert Kra jo we go
Za so bu Nie ru cho mo ści, któ ry omó -
wił ak tu al ne ten den cje zwią za ne
z przy stą pie niem do SIM. Zgro ma -
dze ni go ście dys ku to wa li o moż li wo -
ściach współ pra cy, bio rąc pod uwa gę
uwa run ko wa nia swo ich gmin w kon -
tek ście ewen tu al ne go za wią za nia
SIM. 

Spo łecz na Ini cja ty wa Miesz ka -
nio wa to spół ka re ali zu ją ca bu dow -
nic two spo łecz ne, dzia ła ją ca
pod au spi cja mi Mi ni ster stwa Roz wo -
ju i Tech no lo gii. Jej za da niem jest bu -
do wa nie miesz kań na wy na jem
o umiar ko wa nym czyn szu. Ini cja ty -
wa skie ro wa na jest do osób i ro dzin
nie po sia da ją cych wła sne go miesz ka -
nia w da nej miej sco wo ści, któ rzy dys -

po nu ją środ ka mi na re gu lar ne opła ca -
nie czyn szu, jed nak ich do cho dy są
za ni skie na za cią gnię cie kre dy tu hi -
po tecz ne go na miesz ka nie. By cie na -
jem cą wią że się m. in. z moż li wo ścią
za miesz ka nia bez ko niecz no ści za cią -
ga nia wy so kie go kre dy tu.

Umo wa z SIM mo że je dy nie ob li -
go wać do wnie sie nia par ty cy pa cji
w wy so ko ści do 30% kosz tów bu do wy
lo ka lu miesz kal ne go. Moż li we są o po -
ło wę niż sze staw ki czyn szu niż
na ryn ku ko mer cyj nym. Dla na jem -
ców bę dą cych jed no cze śnie par ty cy -
pan ta mi jest opcja roz li cze nia
par ty cy pa cji w czyn szu (tzw. wa ka cje
czyn szo we, dzię ki któ rym na jem ca
przez czas okre ślo ny w umo wie,
a w przy pad ku eme ry tów – bez ter mi -
no wo, bę dzie pła cił na wet 20% niż szy
czynsz). W per spek ty wie lat be ne fi -
cjen ci mo gą na wet uzy skać wła sność
miesz ka nia.

– Po pra wa do stę pu do miesz kań
po przez in we sty cje prze zna czo ne
na wy na jem to je den z prio ry te tów po -
li ty ki miesz ka nio wej pań stwa. Szcze -
gól ną ro lę w tym za kre sie od gry wa ją
in we sty cje zwięk sza ją ce za so by miesz -
kań o sto sun ko wo ni skich czyn szach,
po dej mo wa ne z za an ga żo wa niem
gmin. Chce my dać lo ka to rom moż li -
wość sko rzy sta nia ze sta bil ne go naj mu
miesz ka nia, z moż li wo ścią je go za ku -
pu na wła sność, ale bez wią za nia się
z ban kiem wie lo let nim kre dy tem. Sa -
mo rząd bę dzie mógł uzy skać na re ali -
za cję pro jek tów miesz ka nio wych
w SIM -ach do fi nan so wa nie do 35 pro -
cent war to ści in we sty cji. Z ko lei klien -
ci, któ rzy bę dą wpła cać do 20-25
pro cent war to ści, bę dą mo gli po 20-30
la tach na być pra wo wła sno ści w tych
miesz ka niach – po in for mo wa ła Ja -
dwi ga Emi le wicz, mi ni ster roz wo ju
i tech no lo gii.

Wi ce mi ni ster Ro bert No wac ki
pod kre ślił, że po wyż sza ini cja ty wa ma
być tak że al ter na ty wą dla oby wa te li
za cią ga ją cych dłu go ter mi no we kre dy -
ty hi po tecz ne. – To nie jest uciecz ka
od wła sno ści, ale zmia na po dej ścia.
Pan de mia CO VID -19 po ka za ła, że
kre dyt na 20-30 lat, któ ry do tych czas
był je dy ną dro gą wy bo ru, mo że stać
się ka mie niem u szyi. To też py ta nie,
czy chce my pra co wać po 12-14 go dzin
al bo wy rze kać się pew nych przy jem -
no ści ży cia za ce nę wła sno ści miesz ka -
nia? Kre dyt to czę sto zo bo wią za nie
dłu go ter mi no we i nie po wi nien być je -
dy ną moż li wo ścią na po sia da nie
miesz ka nia. Al ter na ty wą ma być Spo -
łecz na Ini cja ty wa Miesz ka nio wa – ob -
ja śnił wi ce mi ni ster roz wo ju
i tech no lo gii.

Po zy tyw nie o SIM wy po wia da ją
się tak że przed sta wi cie le Kra jo we go
Za so by Nie ru cho mo ści. – Po pra wa sy -
tu acji miesz ka nio wej Po la ków po przez
zwięk sza nie do stęp no ści przy stęp nych
ce no wo miesz kań na dłu go ter mi no -
wy, sta bil ny na jem to nasz prio ry tet.
Do tej po ry pod ję li śmy roz mo wy z nie -
mal 90 gmi na mi, a z po nad 30 pod pi -
sa li śmy po ro zu mie nia o współ pra cy.
Nie zmier nie cie szy mnie, że po no we -
li za cji prze pi sów Kra jo wy Za sób Nie -
ru cho mo ści bę dzie mógł two rzyć
spo łecz ne ini cja ty wy miesz ka nio we
oraz przy stę po wać do ist nie ją cych To -
wa rzystw Bu dow nic twa Spo łecz ne go.
Do tych cza so we re gu la cje nie prze wi -

dy wa ły ta kiej for my współ pra cy z sa -
mo rzą da mi. Głę bo ko wie rzę, że te roz -
wią za nia za owo cu ją re ali za cją wie lu
no wych in we sty cji miesz ka nio wych
w nie da le kiej przy szło ści na te re nie ca -
łe go kra ju – oce nił pre zes Bar tło miej
Du ziń ski.

Opty mi stycz nie na te pro po zy cje
pa trzą rów nież eks per ci w dzie dzi nie
go spo dar ki i po li ty ki miesz ka nio -
wej. – Spo łecz ny pa kiet miesz ka nio -
wy to zna czą cy pro jekt zmian
w miesz kal nic twie spo łecz nym. Co
waż ne, pro wa dzi do zwięk sze nia fi -
nan so we go wspar cia ze środ ków bu -
dże to wych i KZN dla przed się wzięć
miesz ka nio wych w spo łecz nym sek -
to rze czyn szo wym. Tak w za kre sie
kwot wspar cia, a ści ślej udzia łu
wspar cia rzą do we go w kosz tach re ali -
za cji przed się wzięć, jak i w za kre sie
przed mio to wym i pod mio to wym.
Cho dzi tu np. o uzna nie re mon tów
i mo der ni za cji za ty tuł do wy płat
wspar cia ze środ ków Fun du szu Do -
płat czy o pra wo or ga ni za cji po za rzą -
do wych do ubie ga nia się o wspar cie
z Fun du szu Do płat w two rze niu noc -
le gow ni. Więk szość zmian pro po no -
wa nych w pro jek cie usta wy o zmia nie
nie któ rych ustaw wspie ra ją cych roz -
wój miesz kal nic twa oce niam po zy -
tyw nie i li czę, że przy czy nią się one
do wzro stu udzia łu spo łecz ne go sek -
to ra czyn szo we go w port fe lu no wo
bu do wa nych oraz mo der ni zo wa nych
miesz kań – wy po wie dzia ła się dr Ali -
na Mu zioł -Wę cła wo wicz, eks pert
w dzie dzi nie go spo dar ki i po li ty ki
miesz ka nio wej oraz re wi ta li za cji.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MI LICZ

Po pra wić do stęp do miesz kań na wy na jem

W nie dzie lę, 3 paź dzier ni ka, po li -
cjan ci z mi lic kiej dro gów ki za trzy ma -
li dwóch pi ja nych ro we rzy stów. Spra -
wy znaj dą swój fi nał w są dzie.

O go dzi nie 9.20 w miej sco wo ści Kuź -
ni ca Cze szyc ka za trzy ma no do kon tro li dro -
go wej męż czy znę ja dą ce go ro we rem dro gą
pu blicz ną. Nie pew ny styl jaz dy wska zy wał,
że cy kli sta mo że być pod wpły wem al ko ho -
lu. Ba da nie sta nu trzeź wo ści po twier dzi ło
przy pusz cze nia po li cjan tów – 40-let ni
miesz ka niec gmi ny Kro śni ce miał w or ga ni -
zmie po nad 3 pro mi le al ko ho lu. Przy dru -
gim ba da niu trzeź wo ści, prze pro wa dzo nym

po kil ku na stu mi nu tach, war tość ta jesz cze
wzro sła – do po nad 3,4 pro mi la. 

Te go sa me go dnia po po łu dniu w miej -
sco wo ści Śre dzi naza trzy ma no ko lej ne go nie -
trzeź we go ro we rzy stę. 55-let ni miesz ka niec
jed nej z oko licz nych wio sek je chał jed no śla -
dem, ma jąc w or ga ni zmie pro mil al ko ho lu. 

– Po li cjan ci unie moż li wi li za trzy ma -
nym ro we rzy stom dal szą jaz dę i po kon tro -
li dro go wej zwol ni li męż czyzn. Te raz
od po wie dzą przed mi lic kim są dem za po -
peł nio ne wy kro cze nia dro go we. Po stę po -
wa nia są w to ku – in for mu je pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Na rowerze po alkoholu
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Oszu stwo me to dą „spo ofin gu” jest
co raz czę ściej po wo dem strat
oszczęd no ści ca łe go ży cia. To no wy
spo sób wy łu dza nia da nych wraż li -
wych lub pie nię dzy. 

Jest to nic in ne go jak co raz po pu lar -
niej sze oszu stwo po le ga ją ce na pod szy wa -
niu się dzwo nią ce go pod in ne nu me ry, by
móc na stęp nie dzwo nić z nich do ofiar
i uda wać in ną oso bę. Przy ich wy ko rzy sta -
niu dzwo nią cy mo że w nie mal do wol nej
usłu dze ręcz nie wpro wa dzić nu mer, któ ry
ma się wy świe tlić ad re sa to wi po łą cze nia ja -
ko nu mer dzwo nią ce go. 

Po li cjan ci nie ma ją moż li wo ści tech -
nicz ne go za blo ko wa nia „spo ofin gu”, gdyż
te le fon prze stęp cy nie jest pod łą czo ny
do sie ci ko mór ko wej, lecz kom pu te ro wej.
W ten spo sób co raz czę ściej oszu ści pod -
szy wa ją się pod kon sul tan tów ban ków,
przed sta wi cie li urzę dów czy na wet po li -
cjan tów. Spraw cy wy ko rzy stu ją róż ne tri ki

so cjo tech nicz ne po to, by zma ni pu lo wać
roz mów cę. Ofia ra „spo ofin gu”, su ge ru jąc
się nu me rem, któ ry wy świe tlił się na te le -
fo nie, jest prze ko na na, że pro wa dzi roz mo -
wę z in fo li nią ban ku, pra cow ni kiem
urzę du lub po li cjan tem. W więk szo ści roz -
mów po ja wia ją się jed nak dwa ele men -
ty – pre sja cza su i po czu cie za gro że nia.

Zwy kle oszu ści na ma wia ją ofia ry
do prze la nia pie nię dzy na da ne kon to. Sta -
ra ją się wy stra szyć roz mów cę tak, by dzia -
łał pod wpły wem emo cji, naj czę ściej

in for mu jąc go o rze ko mym wła ma niu
na kon to ban ko we i ko niecz no ści pod ję cia
szyb kich czyn no ści, by za blo ko wać moż li -
wo ści wła my wa czy. 

Każ dą te le fo nicz ną proś bę o prze sła -
nie pie nię dzy lub po da nie da nych kon ta
ban ko we go po win no się trak to wać ja ko
pró bę oszu stwa. Naj le piej w ta kiej sy tu acji
sa mo dziel nie wpi sać nu mer ban ku, za -
dzwo nić, po in for mo wać o ode bra nym po -
łą cze niu i zwe ry fi ko wać prze ka za ne
in for ma cje. OPRAC. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Policja ostrzega przed „spoofingiem”

Od 28 wrze śnia do 6 paź dzier ni ka
wdro żo no prze łą cze nie nu me ru alar -
mo we go 998 do Cen trum Po wia da -
mia nia Ra tun ko we go (CPR) we Wro -
cła wiu. Zmia ny stop nio wo obej mą
ca łe wo je wódz two dol no ślą skie.
Każ de go dnia bę dą prze łą czo ne ko -
lej ne po wia ty. 

Nu mer alar mo wy 998 w dal szym cią -
gu bę dzie funk cjo no wał, ale po je go wy bra -
niu po łą czy my się nie z dy żur nym
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, lecz z ope ra -
to rem nu me ru alar mo we go CPR -u. Zmia -

ny są wdra ża ne na te re nie ca łe go kra ju.
Rów nie waż nym efek tem prze łą cze nia nu -
me ru alar mo we go bę dzie ujed no li ce nie
spo so bu ob słu gi zgło szeń, w tym ob co ję -
zycz nych. Nu mer alar mo wy 998 bę dzie
dru gim nu me rem alar mo wym, prze kie ro -

wa nym do ob słu gi przez Cen trum Po wia -
da mia nia Ra tun ko we go. W 2018 r. zro bio -
no to sa mo z 997 (po li cja), a na rok 2024
pla no wa ne jest prze kie ro wa nie 999 (po go -
to wie ra tun ko we).

(FE NIX) 

BEZPIECZEŃSTWO

Zmiany w numerach alarmowych
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W ostat nim ty go dniu wrze śnia
w War sza wie od by ła się uro czy sta
ga la z oka zji za koń cze nia czwar tej
edy cji kon kur su „Bez piecz ny Szpi tal
Przy szło ści – In spi ra cja”. Wśród fi na -
li stów zna la zło się Mi lic kie Cen trum
Me dycz ne.

MCM za ję ło szó ste miej sce w ka te go -
rii „Dzia ła nia na rzecz po pra wy zdro wia
i ja ko ści ży cia se nio rów”. Pa miąt ko wy dy -
plom tra fił na rę ce wi ce pre ze sa An drze ja
Sztan de ry, któ ry od po wia da za ko or dy na -
cję dzia łań na rzecz pa cjen tów.

– Ser decz nie dzię ku ję za wy róż nie nie.
Nie zmier ni mi mi ło, że dzia ła nia pro wa -

dzo ne przez MCM zo sta ły do strze żo ne
i do ce nio ne na fo rum ogól no pol skim. By -
cie in spi ra cją dla in nych to po wód dla du -
my, ale też ogrom ne wy zwa nie
i mo ty wa cja do dal sze go do sko na le nia się.
To wszyst ko nie by ło by moż li we, gdy by nie
za an ga żo wa nie wie lu wspa nia łych
osób – za rzą du i pra cow ni ków szpi ta la.
Nie ma nic pięk niej sze go niż dzia ła nia
na rzecz osób po trze bu ją cych na sze go
wspar cia. Szpi tal two rzą lu dzie i do bro
two rzy lu dzi – oznaj mił A. Sztan de ra pod -
czas od bie ra nia wy róż nie nia od dra n.
med. Mar ka Tom bar kie wi cza, by łe go pod -
se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Zdro wia.

(FENIX)

MILICZ

Szpital doceniony
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Na bieżąco 5

7 paź dzier ni ka Ochot ni cza Straż Po -
żar na w Ciesz ko wie uro czy ście przy -
ję ła no wy po jazd ga śni czy. Wy da rze -
nie przy cią gnę ło licz ną gru pę miesz -
kań ców. Był po kaz fa jer wer ków oraz
go rą ca gro chów ka z kuch ni po lo wej.

Przez 44 la ta re mi za OSP Ciesz ków
użyt ko wa ła wóz ra tow ni czo -ga śni czy Jelcz
GCBA 6/32. Po jazd był wy ko rzy sty wa ny
w wie lu dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych
na te re nie wo je wództw dol no ślą skie go
i wiel ko pol skie go, m. in. w ak cji ga sze nia
po ża ru pod ziem ne go ma ga zy nu ga zu
w Wierz cho wi cach, w po ża rach la sów i go -
spo darstw rol nych, za kła dów pro duk cyj -
nych czy bu dyn ków miesz kal nych.
Nie jed no krot nie wy jeż dżał do po wo dzi,
wy pad ków czy usu wa nia skut ków na wał -
nic. Dzię ki zbior ni ko wi wo dy o po jem no -
ści 6000 li trów oraz au to pom pie
o wy daj no ści 3200 li trów/mi nu tę do sko na -
le spraw dzał się w miej scach, gdzie był trud -

ny do stęp do wo dy lub lo ka li za cja po ża ru
wy ma ga ła tło cze nia jej na spo re od le gło ści. 

– Gdy w go spo dar stwach rol nych
z róż nych przy czyn za bra kło wo dy dla by -
dła czy trzo dy, nie by ło pro ble mem jej
szyb kie do star cze nie. Jel czem w ciesz kow -
skiej jed no st ce OSP do ak cji jeź dzi li dru ho -
wie, któ rych dziś już nie ma wśród nas,
jeź dzi li tak że stra ża cy z naj młod sze go po -

ko le nia. Jed nak po 44 la tach służ by po żar -
ni czej nad szedł czas na za słu żo ną eme ry -
tu rę oraz ustą pie nie miej sca no we mu
po jaz do wi – po wie dzie li stra ża cy z OSP
Ciesz ków.

No wy wóz stra żac ki to śred ni sa mo -
chód ra tow ni czo -ga śni czy, z na pę dem 4x4,
na pod wo ziu VO LVO FL i ze zbior ni kiem
wo dy 4100 li trów. (FE NIX)

CIESZKÓW

OSP ma nowy pojazd gaśniczy

Od bli sko mie sią ca Chat ka Pu chat -
ka – Świe tli ca Śro do wi sko wa Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu or -
ga ni zu je zbiór kę kasz ta nów dla wro -
cław skie go ho spi cjum. Ak cja zo sta ła
prze dłu żo na do 29 paź dzier ni ka.
W tę cen ną ini cja ty wę po sta no wi ły
za an ga żo wać się pla ców ki oświa to -
we z gmi ny Mi licz. 

W nie sie nie bez in te re sow nej po mo cy
włą czy ły się Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu, Szko ła Pod -
sta wo wa im. Ju liu sza Sło wac kie go w Su ło -
wie, Szko ła Pod sta wo wa we Wró bliń cu,
Przed szko le Sa mo rzą do we w Mi li czu, Pu -
blicz ny Żło bek „Stu mi lo wy Las” w Mi li czu,
Szko ła Pod sta wo wa w Czat ko wi cach, Szko -
ła Pod sta wo wa w Dun ko wej, Szko ła Pod sta -
wo wa we Wzią cho wie Wiel kim. 

Od kil ku dni ucznio wie wraz z ro dzi -
ca mi i na uczy cie la mi zbie ra ją kasz ta ny
do spe cjal nie utwo rzo nych przez pla ców ki

punk tów zbio ru. 26 paź dzier ni ka kasz ta -
ny bę dą prze trans por to wa ne do Chat ki
Pu chat ka, że by naj póź niej 28 paź dzier ni -
ka wspól nym trans por tem wy ru szyć
do wro cław skie go ho spi cjum. 

– Za chę ca my za tem wszyst kich ro dzi -
ców, uczniów, na uczy cie li i ca łą ka drę szkół

do jak naj częst sze go od wie dza nia miej sca
zbio ru kasz ta nów w wa szych pla ców kach.
A wszyst kich tym, któ rzy ma ją ocho tę
wes przeć ak cję in dy wi du al nie, po le ca my
kie ro wa nie się do Chat ki Pu chat ka – in for -
mu ją wła dze gmi ny Mi licz.

(FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Zbierają kasztany dla wrocławskiego hospicjum
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Jed ne go dnia – 7 paź dzier ni ka – mi -
lic cy po li cjan ci za trzy ma li dwóch
męż czyzn, któ rzy by li po szu ki wa ni
przez miej sco wy sąd w ce lu do pro -
wa dze nia ich do naj bliż sze go aresz -
tu śled cze go.

Pierw szy z męż czyzn zo stał za trzy ma -
ny w trak cie le gi ty mo wa nia w miej sco wo -
ści Świe bo dów. 24-let ni miesz ka niec
gmi ny Kro śni ce był po szu ki wa ny na pod -
sta wie dwóch są do wych na ka zów do pro -
wa dze nia do Aresz tu Śled cze go we
Wro cła wiu.

Ko lej ne go po szu ki wa ne go, 37-let nie -
go miesz kań ca Ciesz ko wa, za trzy ma no
nie co póź niej w je go miej scu za miesz ka -
nia. – Za trzy ma ni męż czyź ni, zgod nie
z na ka za mi do pro wa dze nia, wy da ny mi
przez Sąd Re jo no wy w Mi li czu, zo sta ną

nie zwłocz nie prze wie zie ni do Aresz tu
Śled cze go we Wro cła wiu w ce lu od by cia
za są dzo nych kar po zba wie nia wol no -
ści – po in for mo wał 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

Zatrzymali poszukiwanych mężczyzn
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Ty mi sło wa mi Ben ja mi na Fran kli na
wła dze gmi ny Mi licz sko men to wa ły po -
zy ska nie gran tów w wy so ko ści 35 ty -
się cy zło tych dla dwóch szkół pod sta -
wo wych. Środ ki zo sta ną prze zna czo ne
na za kup sprzę tu mul ti me dial ne go.

Pie nią dze po cho dzą z pro gra mu rzą -
do we go „Ak tyw na Ta bli ca 2021”, wnio -
sko daw cą był Wy dział Oświa ty Urzę du
Miej skie go w Mi li czu. Środ ki otrzy ma ły

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Ju liu sza Sło -
wac kie go w Mi li czu oraz Szko ła Pod sta wo -
wa w Dun ko wej. Jest to mak sy mal na
kwo ta do fi nan so wa nia, ja ką moż na by ło
uzy skać w ra mach te go za da nia. Fi nan so -
we wspar cie, zgod nie z za ło że nia mi pro -
gra mu, zo sta nie prze zna czo ne na za kup
okre ślo ne go sprzę tu mul ti me dial ne go
oraz po mo cy dy dak tycz nych dla dzie ci ze
spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi.

(FE NIX)

OŚWIATA

Inwestowanie w wiedzę zawsze
przynosi największe zyski 
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W pierw szy week end paź dzier ni ka
Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
zor ga ni zo wa ło dla do ro słych osób
z nie peł no spraw no ścią i ich opie ku -
nów wy jazd do Ka zi mie rza Dol ne go.
Na uczest ni ków wy ciecz ki cze ka ło
sze reg atrak cji i wie le pięk nych
miejsc do zwie dza nia.

16-oso bo wa gru pa zo sta ła za kwa te ro -
wa na w pen sjo na cie „Pod Basz tą” w Ka zi -
mie rzu Dol nym. W pro gra mie wy ciecz ki
zna la zło się zwie dza nie wą wo zu „Ko rze -
nio wy Dół” (po mni ka przy ro dy), spa cer
bul wa rem nad wi ślań skim z pięk ną pa no -
ra mą na mia sto od stro ny Wi sły, przej ście
uli ca mi Se na tor ską i Klasz tor ną na Wietrz -
ną Gó rę, Du ży Ry nek oraz po dróż stat -
kiem po Wi śle. W trak cie rej su moż na by ło
po dzi wiać wspa nia łą pa no ra mę mia sta.
Prze wod nik opo wie dział o do mi nan tach
w kra jo bra zie Ka zi mie rza i krót ko za ry so -
wał głów ne wąt ki hi sto rii mia sta. 

W dal szej czę ści wy ciecz ko wi cze zo ba -
czy li za mek w Ja now cu – jed ną z naj więk -
szych bu dow li te go ty pu wIRzecz po spo li tej,
Męć mierz – za byt ko wą wio skę ry bac ką, ży -
wy skan sen zod no wio ną za byt ko wą za bu do -
wą wiej ską, prze ro bio ną na dom ki
let ni sko we, oraz pta si re zer wat „Kro wia Wy -
spa” z lę go wi ska mi wie lu ga tun ków ptac twa,
gdzie cie ka wost ką or ni to lo gicz ną jest sta no -

wi sko ostry go ja da. Do dat ko wy mi atrak cja mi
by ły stro me zbo cza prze ło mo wej do li ny Wi -
sły, licz ne wy spy, piasz czy ste pla że, sta ro rze -
cza i roz le wi ska oraz na tu ral ne łę gi
wi kli no wo -to po lo we na te ra sie za le wo wej.

Na dru gi dzień za pla no wa no zwie dza -
nie Mu zeum Ja na Ko cha now skie go
w Czar no le sie, zam ków Fir le jów, Tar łów
i Lu bo mir skich z XVI -XVII w. w Ja now cu
oraz re zy den cji pa ła co wo -par ko wej ksią żąt
Czar to ry skich, naj star sze go mu zeum
w Pol sce w Dom ku Go tyc kim i Świą ty ni
Sy bil li, pa ła cu Ma ryn ki, Al tan ki Chiń skiej,
Dom ku Alek san dryj skie go, uni kal ne go eg -
zo tycz ne go drze wo sta nu w par ku pa ła co -
wym w Pu ła wach. 

Ostat ni dzień to zwie dza nie Na łę czo -
wa. Uczest ni cy by li w par ku zdro jo wym
z Pa ła cem Ma ła chow skich, po dzi wia li za -
byt ko we obiek ty uzdro wi sko we – sta re ła -
zien ki, dom grec ki, wil lę an giel ską,
sa na to rium nr 1 „Ksią żę Jó zef”, pal miar -
nię z pi jal nią na łę czo wian ki, Mu zeum Ste -
fa na Że rom skie go, za byt ko wą za bu do wę
wil lo wą z prze ło mu XIX i XX w., drew nia -
ny ko ściół w sty lu za ko piań skim. Po za tym
prze spa ce ro wa li się ale ją Li po wą. 

Wy jazd do Ka zi mie rza Dol ne go zor ga -
ni zo wa no w ra mach za da nia „Re ha bi li ta cja
spo łecz na – sport, kul tu ra, re kre acja i tu ry -
sty ka” w po ro zu mie niu z Po wia to wym
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Mi li czu. 

OPRAC. (FE NIX)

TURYSTYKA

Wycieczka pełna wrażeń
Dzień Dziad ko wia ni na to im pre za
głów nie dla osób w wie ku 45+.
W pierw szą so bo tę paź dzier ni ka od -
by ła się już pią ta edy cja.

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
miej sco wa Ra da So łec ka oraz Sto wa rzy sze -
nie Le śne Dzia dy. Po nad to wspar cia udzie -
li ły gmi na Ciesz ków, Gmin ne Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie, Dol no ślą ska Kra -
ina Ro we ro wa, Part ner stwo dla Do li ny Ba -
ry czy oraz Bank Spół dziel czy, fun du jąc
upo min ki i ga dże ty. Wśród za pro szo nych
go ści zna leź li się m. in. wójt Igna cy Miecz -
ni kow ski, dy rek tor GCK – Ha li na Nie dba -

ła, skarb nik gmi ny – Hu bert Czer wiń ski,
a tak że prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
w Ciesz ko wie – Mar cin Mruk. 

Dla uczest ni ków prze wi dzia no po czę -
stu nek, a z ra cji ma łe go ju bi le uszu po ja wił
się też oko licz no ścio wy tort. Za ba wę ta -

necz ną pro wa dził DJ To mek. Prze pro wa -
dzo no tak że lo te rię fan to wą. Im pre zę sfi -
nan so wa no ze środ ków fun du szu
so łec kie go oraz po zy ska nych od spon so -
rów. O na gro dy w lo te rii za dba li zaś za pro -
sze ni go ście. (MS)

DZIADKOWO

Zabawa na piątkę!

Zgod nie z roz po rzą dze niem nr 26
wo je wo dy dol no ślą skie go z dnia 1
paź dzier ni ka na te re nie gmi ny Mi licz
wpro wa dzo no stre fy – za po wie trzo -
ną i za gro żo ną afry kań skim po mo -
rem świń. Ape lu je się do ho dow ców
zwie rząt o prze strze ga nie za sad bez -
pie czeń stwa.

Ob szar za po wie trzo ny to miej sco wość
Wil ko wo, a za gro żo ny – Ba ra no wi ce, Ol -
sza, Gra bów ka, Brze zi na Su łow ska, Dun -
ko wa, Słącz no, Su li mierz, Ru da Su łow ska,
Łą ki, Grusz czecz ka, Su łów. Rol ni cy są pro -
sze ni o sto so wa nie się do za sad bio ase ku -
ra cji.

Nie wol no kar mić świń zlew ka mi ku -
chen ny mi, na wet je śli po cho dzą z wła sne -
go do mu. Do ty czy to rów nież obie rek
po wsta ją cych pod czas przy go to wy wa nia
po sił ków. Pa szę po win ni śmy prze trzy my -
wać w za my ka nych po miesz cze niach, któ -
re są za bez pie czo ne przed do stę pem nie
tyl ko zwie rząt dzi kich, ale tak że do mo -
wych. Trze ba też okre so wo spraw dzać
„szczel ność” po miesz czeń, w któ rych prze -
cho wy wa na jest pa sza, czy nie ma ja kich -
kol wiek miejsc, gdzie zwie rzę ta, w tym
gry zo nie (szczu ry, my szy), mo gły by mieć
do stęp do pa szy. Na le ży też zwra cać uwa -
gę przy da wa niu pa szy świ niom, czy nie
ma w niej resz tek ko ści lub in nych tka nek
zwie rząt. Nie po win no się kar mić świń zie -
lon ką ze bra ną pro sto z łąk.

Środ ki trans por tu do prze wo zu
do/z go spo dar stwa zwie rząt, pasz, ale rów -
nież np. ma te ria łów bu dow la nych, drew -
na lub in ne go opa łu, ma szy ny rol ni cze,
a tak że sa mo cho dy z za kła dów uty li za cyj -
nych mo gą być po ten cjal ną przy czy ną
prze nie sie nia wi ru sa ASF. Czę sto, za nim
do trą do na sze go go spo dar stwa, jeż dżą
do in nych go spo darstw lub są uży wa ne
w le sie i na po lach. Mo gą tak że prze nieść
za ka że nie do in nych go spo darstw, je śli
w na szym go spo dar stwie roz wi ja się cho -
ro ba, a jesz cze nie za uwa ży li śmy jej ob ja -
wów. Dla te go po mi mo ogra ni cze nia
obo wiąz ku pro wa dze nia re je stru wy łącz -
nie do sa mo cho dów trans por tu ją cych świ -
nie po win ni śmy pro wa dzić re jestr

wszyst kich po jaz dów wjeż dża ją cych na te -
ren go spo dar stwa, z ewen tu al nym wy łą -
cze niem sa mo cho dów oso bo wych go ści. 

Naj więk sze ry zy ko sta no wią sa mo -
cho dy pa szo we, od bie ra ją ce zwło ki pa -
dłych zwie rząt, ma szy ny rol ni cze (rów nież
wła sne po jaz dy, któ re uży wa ne by ły
do prac po lo wych lub w le sie, w szcze gól -
no ści na ob sza rach wy stę po wa nia cho ro by
u dzi ków), sa mo cho dy prze wo żą ce zwie -
rzę ta, po jaz dy osób do star cza ją cych usłu gi
tech nicz ne w go spo dar stwach. Po dob na
sy tu acja ma miej sce w przy pad ku osób
wcho dzą cych do po miesz czeń, w któ rych
prze by wa ją świ nie. Mu si my za tem do kład -
nie wie dzieć, kto wcho dzi do bu dyn ku,
w któ rych ho do wa ne są świ nie. Nie do ty -
czy to oczy wi ście osób od wie dza ją cych nas
wy łącz nie w do mu, tj. tych, któ re wcho dzą
wy łącz nie do bu dyn ków miesz kal nych.

Stwier dzo no, że do stęp zwie rząt swo -
bod nie po ru sza ją cych się po oko li cy wo kół
go spo dar stwa do bu dyn ków, gdzie znaj du -
ją się świ nie, tak jak w przy pad ku ich do -
stę pu do po miesz czeń na pa sze, mo że być
przy czy ną wy stą pie nia ASF w sta dzie tych -
że. Dla te go trze ba za bez pie czyć okna siat -
ka mi, drzwi wej ścio we po win ny mieć
me cha ni zmy sa mo za my ka ją ce lub być za -
wsze za my ka ne, a ścia ny i drzwi bu dyn ku

nie mo gą mieć szcze lin, dziur i po waż nych
uszko dzeń pro wa dzą cych do po wsta wa nia
w nich prze świ tów. Aby upew nić się, że
wy móg „szczel no ści” bu dyn ku jest speł nio -
ny, po win ni śmy do ko ny wać okre so wej
kon tro li, czy speł nia on swo je za da nie od -
se pa ro wa nia świń od zwie rząt prze by wa ją -
cych na ze wnątrz. Za sad ne by ło by, aby
do ko ny wać prze glą dów nie rza dziej niż raz
na dwa ty go dnie oraz do raź nie, w ra zie ko -
niecz no ści, np. w przy pad ku zda rzeń mo -
gą cych spo wo do wać utra tę szczel no ści
bu dyn ków (uszko dze nie drzwi, okien
itp.). 

Świ nie po win ny być utrzy my wa ne
w od ręb nych, za mknię tych po miesz cze -
niach, ma ją cych od dziel ne wej ścia oraz
nie ma ją cych bez po śred nie go przej ścia
do po miesz czeń, w któ rych są utrzy my wa -
ne in ne zwie rzę ta ko pyt ne. W 2017 r. pod -
czas ak cji zwal cza nia ognisk ASF
stwier dzo no w kil ku przy pad kach, że
praw do po dob ną ich przy czy ną mo gło być
ob słu gi wa nie by dła i ko ni utrzy my wa nych
ra zem ze świ nia mi w tych sa mych po -
miesz cze niach. Da wa nie by dłu np. sło my
na ściół kę, za nie czysz czo nej wi ru sem ASF,
choć jest zu peł nie nie groź ne dla krów, mo -
gło być przy czy ną za ka że nia świń. 

OPRAC. (FE NIX)

ROLNICTWO

Hodowco, pamiętaj o bioasekuracji!
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Sport 7

Mi chał Wój cik, re pre zen tant klu bu
AZS AWF Wro cław, trium fo wał w 40.
edy cji Mię dzy na ro do we go Bie gu Ulicz -
ne go Pto le me usza na 10 ki lo me trów.
Za wo dy od by ły się 3 paź dzier ni ka
w Ka li szu. W im pre zie star to wa li tak -
że in ni miesz kań cy po wia tu.

Wy ma ga ją ca oka za ła się nie tyl ko
tra sa bie gu, ale i prze ciw ni cy, gdyż dru -
gi za wod nik w kla sy fi ka cji ge ne ral nej,
Sier giej Szew czen ko z Ukra iny, stra cił
do zwy cięz cy tyl ko 7 se kund. Trze cią lo -
ka tę za jął Da mian Dy duch z Kęp na,
przy bie ga jąc na me tę kil ka na ście se kund
póź niej. 

M. Wój cik ry wa li zo wał z Ukra iń cem
nie mal do sa me go koń ca, uzy sku jąc prze -
wa gę do pie ro na ostat nim ki lo me trze.
Zwy cię stwo w Ka li szu sta no wi jed no
z waż niej szych osią gnięć w je go ka rie rze,
a po czy nio ny ostat nio pro gres jest owo cem

dwu let niej współ pra cy z tre ne rem Jac -
kiem Woś kiem z Wro cła wia. 

Po śród 832 osób, któ re ukoń czy ły
bieg, zna la zło się jesz cze pię cio ro miesz -
kań ców po wia tu mi lic kie go. Spo ry suk ces
od niósł Wik tor Ja ni szew ski, któ ry wy grał
ry wa li za cję po li cjan tów o Pu char Ko men -
dan ta Wo je wódz kie go Po li cji w Po zna niu.

W kla sy fi ka cji open za jął 33. miej sce. Alek -
san dra Pio trow ska upla so wa ła się na 18. lo -
ka cie w open ko biet, a w kat. K20 by ła
pią ta. Ka mil Tro ja now ski ukoń czył bieg
na 324. miej scu, na to miast An na i Adam
Kacz mar ko wie za mel do wa li się na me cie
na po zy cjach 644. i 645.

(MS)

BIEGI

Triumf krośniczanina w Kaliszu

Re pre zen tan ci mi lic kie go klu bu Pit -
bull wzię li udział w za wo dach Pu cha -
ru Pol ski w Kick bo xin gu Ju nio rów

i Se nio rów w Sta ra cho wi cach. Zma -
ga nia prze pro wa dzo ne by ły w for mu -
le low kick.

Pit bull Mi licz re pre zen to wa ło
trzech za wod ni ków. Mak sy mi lian Siew -
ruk ry wa li zo wał w ka te go rii se nio rów -
71 kg. Pierw sze star cie wy grał
przed cza sem z ry wa lem z No wej So -
li 3: 0, a w ko lej nym po je dyn ku
uległ 0: 3 byd gosz cza ni no wi. Z ko lei
Woj ciech Po ra dzisz, wal czą cy w kat. -
67 kg se nio rów, w ćwierć fi na le mu siał
uznać wyż szość przed sta wi cie la kra -
kow skiej szko ły kick bo xin gu. Naj młod -
szy z pod opiecz nych tre ne ra Ar ka diu sza
Dwo ja ka, Szy mon No wac ki, wy wal czył
brą zo wy me dal w kat. -63,5 kg ju nio rów
młod szych. W pół fi na le nie spro stał
prze ciw ni ko wi z Pi ły. Dzia ła nia klu bu
wspie ra gmi na Mi licz.

(MS)

KICKBOXING

Pitbull w Starachowicach

Przed sta wi cie le sek cji pły wac kiej
UKS Kro śnic ka Przy stań Black Aqua
spi sy wa li się ostat nio re we la cyj -
nie. 2 paź dzier ni ka ry wa li zo wa li
w IX Ogól no pol skich Mi strzo stwach
Ostrze szo wa w Pły wa niu, a kil ka dni
wcze śniej star to wa li w Ogól no pol -
skich Za wo dach Pły wac kich „Otwar -
cie Se zo nu na Ter mach” w Po zna niu.
Z obu im prez kro śni cza nie przy wieź -
li mnó stwo me da li, szcze gól nie tych
naj cen niej szych.

Zma ga nia w sto li cy Wiel ko pol ski ab -
so lut nie zdo mi no wał Mar cin Ma ry jow ski,
za co wy róż nio no go mia nem naj lep sze go
za wod ni ka z rocz ni ka 2009. Zło to od bie -
rał aż pięć ra zy, dwu krot nie za styl do wol -
ny – na 50 i 200 m – oraz
mo tyl ko wy – na 50 i 100 m, a tak że
za triumf na 100 m sty lem zmien nym. 

Dwa ra zy na po dium sta nął Ma te usz
Twa róg, któ ry był naj lep szy na 200 m sty -

lem mo tyl ko wym i trze ci na 50 m tym sa -
mym sty lem. Z ko lei Ewa Suj ka zdo by ła
trzy zło te krąż ki i dwa srebr ne. Zwy cię ży -
ła na 100 i 200 m sty lu grzbie to wym oraz
na 50 m sty lem do wol nym, a dru ga by ła
na 100 m sty lem zmien nym i 50 m sty lem
grzbie to wym. 

Zo fia Ka miń ska w sty lu do wol nym
zgar nę ła trzy srebr ne me da le – na 100, 200
i 400 m. Pa try cja Gie wia da tak że trzy ra zy
sta wa ła na po dium, za każ dym ra zem na in -
nym stop niu. Na 200 m sty lem do wol nym
by ła naj lep sza, na 50 m sty lem do wol nym
za ję ła dru gą lo ka tę, a na 100 m sty lem
zmien nym mu sia ła uznać wyż szość dwóch
ry wa lek. Po nad to Na ta lia Za krzew ska upla -
so wa ła się na trze cim miej scu na 200 m sty -
lem mo tyl ko wym.

Jesz cze wię cej me da li kro śnic cy pły wa -
cy zdo by li na za wo dach w Ostrze szo wie.
Zło to w kon ku ren cji 4 x 50 m sty lem do -
wol nym wy wal czy ła dru ży na w skła dzie: E.
Suj ka, Z. Ka miń ska, M. Ma ry jow ski, Ka je -

tan Ma tu siak. Po za tym pierw sza z wy mie -
nio nych do rzu ci ła jesz cze trzy zło ta w zma -
ga niach in dy wi du al nych, trium fu jąc
na 50 m sty lem do wol nym oraz na 50
i 100 m sty lem grzbie to wym. Nic za tem
dziw ne go, iż E. Suj kę uzna no za naj lep szą
za wod nicz kę w jej ka te go rii wie ko wej. 

Zna ko mi cie spi sa ła się tak że P. Gie -
wia da, któ ra nie mia ła so bie rów nych
na 50 i 100 m sty lem do wol nym oraz
na 100 m sty lem kla sycz nym. Z. Ka miń -
ska mu sia ła za do wo lić się dru gim miej -
scem za rów no na 50, jak i na 100 m sty lem
do wol nym, a do te go do rzu ci ła brąz
na 100 m sty lem mo tyl ko wym. N. Za -
krzew ska by ła dru ga na 100 m i trze cia
na 50 m sty lem mo tyl ko wym. Po jed nym
brą zo wym krąż ku z Ostrze szo wa przy wio -
zły Mał go rza ta Ka miń ska (100 m sty lem
do wol nym) i Le na Kraw czyk (50 m sty lem
mo tyl ko wym). 

M. Ma ry jow ski był dru gi na 100 m
sty lem kla sycz nym, ale już na 50 i 100 m

sty lem do wol nym nie dał szans swo im
kon ku ren tom. Ma ło te go – w ostat niej
z wy mie nio nych kon ku ren cji po bił re kord
dol no ślą ski, usta no wio ny w 2005 ro ku! K.
Ma tu siak za jął dru gie miej sce na 50 m sty -
lem do wol nym i trze cie na 50 m sty lem
kla sycz nym. M. Twa róg wy grał wy ścig
na 100 m sty lem mo tyl ko wym, zdo był sre -
bro na 50 m w tym sa mym sty lu,

a na 50 m sty lem do wol nym był trze ci. 
Świet ną po sta wą pły wa cy z Kro śnic

da li po wód do du my nie tyl ko swo im men -
to rom – Ma te uszo wi Grud kow skie mu
i Pa try ko wi Kraw czy ko wi, ale i ca łej gmi -
nie, któ rą god nie re pre zen tu ją, oka zu jąc
tym sa mym wdzięcz ność za wspie ra nie
dzia łal no ści klu bu.

(MS)

PŁYWANIE

Medalowe żniwo krośnickiej ekipy

W so bo tę siat ka rze MUKS Zie mia Mi -
lic ka po dej mo wa li WKS Wie luń. Nie -
ste ty, mi mo am bit nej postawy miej -
sco wych w każ dym z se tów ry wa le
osią ga li spo rą prze wa gę i wy gra li
prze ko nu ją co w trzech par tiach. 

W po cząt ko wej fa zie kon fron ta cji wal -
ka by ła dość wy rów na na. Jed nak po kil ku
mi nu tach go ście za czę li grać sku tecz niej,
co skut ko wa ło se ryj nym zdo by wa niem
punk tów. Siat ka rze z Wie lu nia roz pę dzi li
się na praw dę moc no, wy cho dząc na pro -
wa dze nie 17: 8. Po tem mi li cza nie wzię li
się w garść i od ro bi li spo ro punk tów, do -
pro wa dza jąc do sta nu 16: 20. Na wię cej
przy jezd ni już nie po zwo li li i z bez piecz ną
prze wa gą do pro wa dzi li pierw szą par tię
do koń ca, zwy cię ża jąc 25: 20. 

Dru gi set był nie co bar dziej wy rów na -
ny, ale i tym ra zem go ście zdo ła li od sko czyć
go spo da rzom. Ca ły czas utrzy my wa ła się
kil ku punk to wa prze wa ga WKS -u. Osta -

tecz nie, po dość ner wo wej koń ców ce, za -
wod ni cy z Wie lu nia wy gra li 25: 21
i do wy gra nia me czu bra ko wa ło im już tyl -
ko jed ne go zwy cię skie go se ta.

Trze ci par tia sta no wi ła już po kaz do -
mi na cji go ści. Roz ocho ce ni per spek ty wą
szyb kie go zwy cię stwa zdwo ili wy sił ki
i – nie od pusz cza jąc żad nej pił ki – zdo -
by wa li punkt za punk tem. W ten spo sób
do pro wa dzi li do sta nu 20: 9. Za po wia dał
się po grom, lecz mi li cza nie po ka za li cha -
rak ter. Nie sie ni do pin giem ki bi ców, zdo -
ła li się jesz cze roz pę dzić. Na ta bli cy
świetl nej re zul tat cią gle był ko rzyst ny dla
WKS -u, ale prze wa ga eki py z Wie lu nia
stop nia ła do pię ciu oczek. Jed nak by ła
wy star cza ją ca do od nie sie nia zwy cię stwa
w trze ciej od sło nie, któ rą go ście za koń -
czy li wy gra ną do 19, tym sa mym po ko -
nu jąc mi li czan 3: 0. Na MVP me czu
wy bra no gra ją ce go tre ne ra WKS -
-u – Mar ci na Kry sia. 

(MS) 

SIATKÓWKA

Gospodarze przegrali 
w trzech setach
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Pił ka rze Ba ry czy Su łów w ostat nich
me czach nie ra dzi li so bie naj le piej,
no tu jąc trzy po raż ki li go we z rzę du.
Z moc nym po sta no wie niem prze ła -
ma nia nie ko rzyst nej se rii po je cha li
do Mar cin ko wic, by wy drzeć punk ty
tam tej sze mu So ko ło wi. Mi mo trud -
no ści sztu ka ta się uda ła i na sza dru -
ży na rzu tem na ta śmę za pew ni ła so -
bie zwy cię stwo. 

Po czą tek me czu nie ro ko wał zbyt do -
brze dla go ści. Już w 2. mi nu cie błąd w de -
fen sy wie Ba ry czy po skut ko wał prze ję ciem
i do gra niem fut bo lów ki do Krzysz to fa Bia -
li ka, któ ry nie po my lił się, ude rza jąc na pu -
stą bram kę. Szyb ko stra co ny gol na szczę ście
nie znie chę cił pod opiecz nych Do mi ni ka
Pio trow skie go. Wszy scy za cho wa li chłod ne
gło wy, do sko na le zda jąc so bie spra wę, co
ma ją do udo wod nie nia. Wli cza jąc pu cha ro -
wą po raż kę z Pia stem Żmi gród, za li czy li bo -
wiem se rię czte rech prze gra nych z rzę du. 

Kon se kwent ny na pór na bram kę ry -
wa li przy niósł efekt w po sta ci wy rów na nia
w 32. mi nu cie. Ad rian Pu cha ła za grał
z rzu tu roż ne go na gło wę Se ba stia na Ja siń -

skie go, a ten ude rzył tak, że pił ka od bi ła się
od słup ka i wpa dła do siat ki. Go ście nie na -
cie szy li się jed nak strze lo nym go lem zbyt
dłu go, gdyż do szat ni scho dzi li ja ko stro na
prze gry wa ją ca. Ko lej ny błąd w obro nie po -
now nie wy ko rzy stał K. Bia lik i So kół pro -
wa dził 2: 1. Ba rycz spre zen to wa ła więc
miej sco wym aż dwa tra fie nia. 

Po zmia nie stron przy jezd ni po zo sta -
wa li w na tar ciu i już w 48. mi nu cie uda -
ło im się do pro wa dzić do re mi su.
Po od bio rze na wła snej po ło wie wy pro wa -
dzi li szyb ką kontrę, po któ rej Da wid Bąk,
ude rza jąc z ro gu szes nast ki, tra fił w sa mo
okien ko, tym sa mym nie da jąc szans gol -
ki pe ro wi So ko ła. 

Póź niej oba ze spo ły sta ra ły się prze -
chy lić sza lę zwy cię stwa na swo ją stro nę aż
do ostat nich se kund me czu. Zmo ty wo wa -
ni go ście wy ko rzy sta li szan sę w czwar tej
mi nu cie do li czo ne go cza su gry. Piotr Moż -
drzech, wy ko nu jąc rzut wol ny z po nad 40
me trów, do grał pił kę za li nię obro ny go spo -
da rzy, znaj du jąc Ar tu ra Kie ra ta. Na past nik
Ba ry czy prze lo bo wał gol ki pe ra miej sco -
wych, za pew nia jąc swo jej dru ży nie kom -
plet punk tów. 

Tak więc su ło wia nie za pew ni li so bie
tak że du ży kom fort men tal ny. Zła pas sa
zo sta ła bo wiem prze ła ma na, a am bit ny be -
nia mi nek IV li gi wra ca na wła ści we to ry.
Jesz cze bar dziej bu du ją cy wy da je się fakt,
że trud ny okres uda ło się prze zwy cię żyć
przy peł nym za an ga żo wa niu wszyst kich
pił ka rzy. Ba rycz wy gra ła po wal ce do sa me -
go koń ca, za spra wą ko lek tyw nej pra cy.
Tre ner i za wod ni cy wie rzą, że naj gor sze
za ni mi, a te raz bę dzie już tyl ko le -
piej. – Wy gra li śmy dzię ki te mu, że by li śmy
ze spo łem. Każ dy dał z sie bie sto pro cent,
zo sta wia jąc ser du cho na bo isku. Je śli mam
ko goś wy róż niać, to je dy nie ca łą dru ży -
nę – pod su mo wał tre ner D. Pio trow ski.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Przełamanie Baryczy

Re pre zen tan ci Run ning Te am Mi licz
re gu lar nie bio rą udział w roz ma itych
za wo dach. W ostat nim cza sie je den
z za wod ni ków star to wał w Koź mi nie
Wlkp. w Bie gu Mać ka, a czwo ro wy -
bra ło się na pół ma ra ton do So bót ki. 

Ka ro li na i Woj ciech Ko rze lec cy, Jó zef
Woj tycz ka oraz An drzej No wic ki zna leź li
się w gru pie 1314 osób, któ re ukoń czy -
ły 13. Pa nas Pół ma ra ton Ślę żań ski. Tra sa
wio dła przez miej sco wo ści Gór ka, Su li stro -
wicz ki, Będ ko wi ce i Strze go mia ny. Start

i me ta umiej sco wio ne by ły w So bót ce.
Z mi lic kiej czwór ki naj le piej po ra dził so bie
W. Ko rze lec ki, uzy sku jąc czas 1: 38: 30, co
da ło mu 182. miej sce w kla sy fi ka cji open
i 50. w kat. M35. J. Woj tycz ka na ukoń cze -
nie bie gu po trze bo wał 1: 55: 51 i upla so -
wał się na 653. lo ka cie w open oraz 10.
w kat. M65. K. Ko rze lec ka na po ko na nie
tra sy po trze bo wa ła 2 go dzin, 10 mi nut
i 32 se kund, co po zwo li ło jej na za ję -
cie 1037. miej sca w open i 42. w kat. K35.
A. No wic ki zna lazł się na 1165. po zy cji
w open i 50. w kat. M55 z wy ni -
kiem 2: 19: 24. Re kor dy tra sy na le żą do za -
wod ni ków z Ke nii i wy no szą 1: 04: 54 dla
męż czyzn i 1: 12: 18 dla ko biet. Oba usta -
no wio no w 2016 ro ku.

W ten sam week end Mar cin Mi ga sie -
wicz wy brał się do Koź mi na Wlkp., by
uczest ni czyć w 44. Bie gu Mać ka. Na dy -
stan sie 10 km uzy skał czas 46: 38 i za -
jął 28. miej sce w kla sy fi ka cji open oraz 8.
w kat. M30.

(MS)

BIEGI

Miliczanie na trasach

Eki pa mi lic kie go klu bu Bi zon wzię ła
udział w I Tur nie ju Zie mi Krap ko wic -
kiej w Mi ni za pa sach Dzie ci. Za wo dy
od by ły się 2 paź dzier ni ka.

Zma ga nia prze pro wa dzo no w trzech
ka te go riach wie ko wych – 2010-11, 2012-
13 i 2014-15. Fakt, iż by ła to do pie ro
pierw sza edy cja, nie umniej szył po zio mu
spor to we go i or ga ni za cyj ne go. Sto czo no
wie le na praw dę do brych i cie ka wych po je -

dyn ków. Naj waż niej sze jed nak by ły za ba -
wa, na uka i oby cie z ma tą, aby w przy szło -
ści co raz le piej so bie ra dzić w tym spo rcie
i od no sić jak naj wię cej suk ce sów.

Spo śród przed sta wi cie li Bi zo na pierw -
sze miej sca za ję li Fran ci szek Grud niew ski,
Jan Grud niew ski, Ka mil Henc ki i Bo rys
Mo gi lan. Na dru gim stop niu po dium sta -
wa li Ka rol Ba łuk i Eryk Henc ki, a na trze -
cim Fa bian Mą dry, Kac per Ja ku bow ski
i Ma ciej Ma zur kie wicz. (MS)

ZAPASY

Najmłodsi adepci
rywalizowali na matach

Or ga ni zo wa ny nie daw no tur niej siat -
kar ski w Wał brzy chu oka zał się cał -
kiem uda ny dla re pre zen tan tów
Nad le śnic twa Mi licz. Po do brych wy -
stę pach mi lic ki ze spół za jął bo wiem
trze cią lo ka tę wśród 19 dru żyn.

Ry wa li za cja ekip z dol no ślą skich
nad le śnictw o Pu char Dy rek to ra Re gio -
nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych we
Wro cła wiu to czy ła się już po raz 25. Ry -
wa la mi mi lic kich siat ka rzy by li le śni cy
m. in. ze Żmi gro du, Świd ni cy, Wał brzy -
cha, Świe ra do wa -Zdro ju czy Ole śni cy.
Me cze roz gry wa no w wał brzy skim cen -
trum spor to wo -re kre acyj nym Aqua
Zdrój. 

Siat ka rze z na sze go po wia tu po je cha li
na tur niej do brze przy go to wa ni, choć przez
pan de mię ich tre nin gi by ły nie co utrud nio ne,
gdyż wnie któ rych ty go dniach wogó le nie spo -
ty ka li się na par kie cie. Do bre wy stę py w Wał -
brzy chu sta no wią jed nak do dat ko wy czyn nik
mo ty wu ją cy do przy wró ce nia sys te ma tycz -
nych za jęć, któ re od by wa ły się co wto rek. 

Przed sta wi cie le dru ży ny, Ka rol Pie cho -
ta i Igor Ju rec ki, twier dzą, że ten ze spół stać
na jesz cze wię cej i do te go bę dą dą żyć. – Da -
li śmy z sie bie wszyst ko, ale mi mo to od czu -
wa my lek ki nie do syt. Ma my ape tyt
na wię cej w ko lej nej edy cji tur nie ju – oce ni -
li mi lic cy le śni cy. Za naj trud niej sze go ry wa -
la uzna li te am z Nad le śnic twa Ole śni ca
Ślą ska, któ ry wy grał im pre zę. (MS)

SIATKÓWKA

Miliccy leśnicy na podium
SOKÓŁ MARCINKOWICE 

– BARYCZ SUŁÓW 2:3 (2:1)
BRAMKI:
1:0 – Krzysztof Bialik (2)
1:1 – Sebastian Jasiński (32)
2:1 – Krzysztof Bialik (40)
2:2 – Dawid Bąk (48)
2:3 – Artur Kierat (94)
BARYCZ: Koczorowski – Możdrzech, Jasiński
(55' Przybylski), Musioł, Walkus (46'
Skórnica), Bachta, Puchała, Wójcik,
Kazanecki, Bąk (75' Pasternak), Kierat
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