
Przed kil ko ma dnia mi na jed nym z por ta li spo -
łecz no ścio wych roz go rza ła burz li wa dys ku sja
na te mat wa run ków, w ja kich prze trzy my wa ne
są zwie rzę ta w tzw. miej skim koj cu w Mi li czu.
Obiekt, nad któ rym nad zór spra wu je mi lic ki
urząd, znaj du je się na te re nie oczysz czal ni
PGK „Do li na Ba ry czy”. 

Spra wa roz po czę ła się od pu bli ka cji zdjęć
przez Ka ro li nę Za łęcz ną – le kar kę we te ry na rii.
Na fo to gra fiach wi dać za mknię te go w koj cu psa.
Wo kół nie go znaj du je się spo ro od cho dów, w do -
dat ku wo da nie dość, że jest brud na, to jesz cze
pły wa w niej... mar twy szczur. Zdję cia wy wo ła ły
obu rze nie wśród in ter nau tów. 

W związ ku z po ja wie niem się mnó stwa ne -
ga tyw nych ko men ta rzy gmi na Mi licz wy da ła ko -
mu ni kat, w któ rym ape lo wa ła o nie na krę ca nie
spi ra li „hej tu” wo bec pra cow ni ków urzę du.
Urzęd ni cy stwier dza ją po nad to, iż w koj cu re gu -
lar nie dba się o czy stość i hi gie nę. Opu bli ko wa -
no rów nież film, na któ rym wi dać wy sprzą ta ny
ko jec.

– Pro blem bez dom nych zwie rząt czy błą ka -
ją cych się psów w Mi li czu oraz na te re nie ca łe -
go po wia tu jest ogrom ny – oznaj mia Ka ro li na
Za łęcz na. – Na praw dę nie ma dnia bez te le fo -
nów z in for ma cją, że coś się dzie je. Sto so wa nie
się do prze pi sów usta wy o ochro nie zwie rząt,
za pew nia nie opie ki bez dom nym zwie rzę tom
oraz ich wy ła py wa nie na le ży do za dań wła snych
gmi ny. 

Ze wzglę du na znacz ną od le głość od schro -
ni ska, z któ rym gmi na Mi licz ma pod pi sa ną
umo wę, stwo rzo no tym cza so wy punkt do trzy -
ma nia psów. – Ma my wra że nie, że nikt nie dba

tam o do bro stan wy ła pa nych zwie rząt. Nie jed -
no krot nie lu dzie od bie ra ją cy stam tąd psy zgła -
sza li nam pro blem z czy sto ścią w koj cach i czę sto
wy glą da to tak jak na udo stęp nio nych zdję -
ciach – stwier dza Ka ta rzy na Hisz feld -Od row ska
z mi lic kie go od dzia łu To wa rzy stwa Opie ki
nad Zwie rzę ta mi.

– Gmi na po win na wy zna czyć oso bę, któ ra za -
dba o zwie rzę ta prze by wa ją ce w koj cu, za nim tra -
fią do schro ni ska w Ra dli nie. Nie mo że my
ocze ki wać, że pra cow ni cy oczysz czal ni bę dą to ro -
bić, bo to nie na le ży do ich obo wiąz ków. Skła da li -
śmy już rok te mu pro jekt do bu dże tu
oby wa tel skie go z pro po zy cją bu do wy schro ni ska
dla zwie rząt. Za ję li śmy dru gie miej sce. W tym ro -
ku w ogó le nie był bra ny pod uwa gę. Uzna no bo -
wiem, że to zbyt wy so ki koszt – mó wi K.
Za łęcz na.

– Uwa ża my, że wszyst kie gmi ny po wia tu po -
win ny za wrzeć po ro zu mie nie, po nie waż to nie
jest tyl ko pro blem Mi li cza. Gmi na mo że też ogło -

sić kon kurs ofert i zle cić za da nie pod mio to wi
na za sa dzie wo lon ta ria tu, że by sy tu acja mo gła się
tro chę po pra wić. Wy star czy do te go nie co do brej
wo li i mo że my czer pać przy kład z za cho du Eu -
ro py – do po wia da K. Hisz feld -Od row ska. 

Co na to wła dze Mi li cza? – Dla mnie to nie -
przy pad ko wy zbieg oko licz no ści. W pro po zy -
cjach bu dże tu oby wa tel skie go nie zna la zła się
bu do wa schro ni ska i te go sa me go dnia po ja wia ją
się zdję cia pa ni, któ ra jest oso bi ście i fi nan so wo
za in te re so wa na tym te ma tem. Sam mam zwie -
rzę ta – ko ta, psa, trzy ko nie i ku ry. Gdy bym zro -
bił zdję cia w desz czu, w po chmur ny dzień, to
za pew niam, że mógł bym wyjść na drę czy cie la.
Nie jest dzi siaj pro ble mem zro bić zdję cia, że by
po ka zać rze czy wi stość w ciem nych bar wach. Jak
jest na praw dę, moż na spraw dzić na miej scu, fi -
zycz nie, za pra szam wszyst kich za in te re so wa -
nych. Nie na pod sta wie zdjęć nie wia do mo
ja kie go po cho dze nia. Du żo cza su i pie nię dzy po -
świę ca my, że by się ty mi zwie rzę ta mi za jąć, choć

to kon se kwen cje ludz kiej znie czu li cy i głu po ty.
Bo nor mal ni lu dzie trzy ma ją je u sie bie w do mu
czy na po dwór ku. Nie jest nor mal ne, gdy ktoś
wy rzu ca zwie rzę na uli cę, do la su czy nie dba
o nie. Efek ty ludz kiej bez myśl no ści pró bu je my
mi ni ma li zo wać. Nie przyj mu ję żad nych in nych
ar gu men tów w tej spra wie, bo wiem, jak wy glą -
da rze czy wi stość. Pań stwa, ja ko dzien ni ka rzy, za -
pra szam, że by ście zo ba czy li, ja kie są wa run ki.
Pa ni, któ ra jest fi nan so wo za in te re so wa na,
wzbu dza emo cje u lu dzi, co mnie oso bi ście nie
dzi wi. Ma my pod pi sa ną umo wę ze schro ni -
skiem w Ra wi czu. To po go to wie dla zwie rząt re -
ali zu je my wła śnie przy oczysz czal ni ście ków,
gdzie jest ca ło do bo wy dy żur. Tam trosz czy my
się o to, by zwie rzę ta by ły za dba ne i na je dzo ne.
Ca ła ta afe ra jest sztucz nie na dmu cha ną ma ni -
pu la cją. Gdy by sło wa tej pa ni by ły praw dzi we,
to spra wą daw no za jął by się pro ku ra tor, gdyż
znę ca nie się nad zwie rzę ta mi jest ła ma niem pra -
wa. Pro jekt bu do wy schro ni ska jest kom plet nie
nie re al ny. Po pierw sze – kosz ty in we sty cji nie bę -
dą wy no sić ty le, ile po da no we wnio sku. Do dat -
ko wo do cho dzi ko niecz ność je go utrzy ma nia.
Nie ma w Pol sce ta kiej prak ty ki, aby każ da gmi -
na fun do wa ła so bie swo je schro ni sko. To jest
po pro stu nie re al ne. Nie ma ta kie go za po trze bo -
wa nia, bo to za ma ły ob szar i zbyt wy so kie kosz -
ty utrzy ma nia. Dla te go or ga ni zu je się związ ki
mię dzyg min ne al bo pod pi su je się po ro zu mie nie
z pod mio tem ob słu gu ją cym po wiat, a na wet ob -
szar więk szy. To me to da ra cjo nal na, bo schro ni -
sko dla zwie rząt mu si mieć tak że ra cjo nal ne
i fi nan so we pod sta wy – ko men tu je spra wę bur -
mistrz Piotr Lech.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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MILICZ

Spór o warunki w miejskim kojcu

Zdjęcie wykonane przez Karolinę Załęczną. Zdjęcie wykonane przez przedstawiciela gminy Milicz.
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6 li sto pa da w miej sco wo ści Lat ko wa
(gmi na Mi licz) od by ła się uro czy stość
z oka zji po wro tu wy re mon to wa ne go
wo zu bo jo we go STAR 25 miej sco wej
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej.

Z miej sco wo ści Ostro wą sy ru szy ła pa -
ra da wo zów po żar ni czych, któ ra – ja dąc
przez oko licz ne wio ski – do tar ła do re mi -
zy OSP Lat ko wa, gdzie stra ża cy od pa li li wi -
do wi sko we ra ce. Na stęp nie prze ka za no
ta bli ce re je stra cyj ne i klu cze do po jaz du,
któ ry po świę cił pro boszcz pa ra fii Gąd ko -
wi ce. 

– Jak waż na jest kon se kwen cja w dzia -
ła niu i ja kie są te go efek ty, wi dać na przy kła -
dzie wo zu bo jo we go STAR 25 z 1971 ro ku.
Ja kieś trzy la ta te mu po ja wi li się u mnie
dru ho wie z pro po zy cją prze ka za nia i od re -
stau ro wa nia te go sa mo cho du. Nie ukry -
wam, że bar dzo się ucie szy łem. Po dłu gim
cza sie mo zol nej pra cy i za an ga żo wa nia uda -
ło się – dzię ki wszyst kim stra ża kom z OSP
Lat ko wa, mo jej fir mie i spon so rom – gmi -
nie Mi licz i Nad le śnic twu Mi licz. Dzi siaj
ten sa mo chód jest wpi sa ny do re je stru za -
byt ków. My ślę, że wasz śp. druh Bo le sław
Wi chłacz pa trzy z gó ry na to, że ten wóz po -
wró cił do re mi zy. Zo stał wam prze ka za ny
w 1991 r. z OSP Gąd ko wi ce i słu żył wam
przez 17 lat. Nie jed no krot nie dzię ki nie mu
ra to wa li ście mie nie i ży cie lu dzi. Wszyst kim
wam ser decz nie gra tu lu ję. To pierw szy po -
jazd stra żac ki w po wie cie uzna ny za za by -
tek – po wie dział An drzej Woj tysz ka
z Przed się bior stwa Han dlo wo -Usłu go we go
Art -Zbyt w Mi li czu. 

– Ci sną się na usta ta kie sło wa – że by
my śleć o przy szło ści, trze ba pa mię tać
o prze szło ści. Ta kie ge sty są nie zwy kle waż -
ne. Bez pa mię ci nie ma hi sto rii. Przy łą -
czam się do po dzię ko wań dla wszyst kich
tych, któ rzy do ło ży li ce gieł kę do re ali za cji
tej ini cja ty wy – za ko mu ni ko wał bur mistrz
Piotr Lech.

Stra ża cy przy go to wa li dla za pro szo -
nych go ści po kaz ak cji bo jo wej z ga sze niem
ster ty sia nia. Na za koń cze nie wszy scy uda -
li się do re mi zy na skrom ny po czę stu nek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OSP

Wielki powrót wozu bojowego

W związ ku z prze wi dy wa ny mi spad -
ka mi tem pe ra tur mi lic cy po li cjan ci
roz po czę li już cy klicz ne dzia ła nia pre -
wen cyj ne pod ha słem „Zi -
ma 2021/2022”. Ich ce lem jest
ochro na przed za gro że nia mi dla ży cia
i zdro wia, do ty czą cy mi przede wszyst -
kim osób bez dom nych, star szych, sa -
mot nych i nie peł no spraw nych.

Na te re nie po wia tu mi lic kie go ak cja
pro wa dzo na jest we współ pra cy z ta ki mi
in sty tu cja mi jak ośrod ki po mo cy spo -
łecz nej i PCK. W or bi cie za in te re so wań

po li cji po zo sta ją po je dyn cze oso by, któ -
re nie chcą ko rzy stać z po mo cy w pu -
blicz nych noc le gow niach. Czę sto

de cy du ją się na za miesz ka nie w al tan -
kach dział ko wych.  – Zwra ca my się
z proś bą do wszyst kich miesz kań ców na -

sze go po wia tu – w przy pad ku na po tka -
nia w okre sie zi my oso by bez dom nej, sa -
mot nej, nie peł no spraw nej lub
nie trzeź wej, któ rej po zo sta wie nie
na mro zie mo że skoń czyć się dla niej tra -
gicz nie (np. le żą cej na zie mi), że by kon -
tak to wać się z po mo cą nu me rów
alar mo wych. Po li cjan ci nie zwłocz nie po -
dej mą sto sow ne czyn no ści i prze ka żą ta -
ką oso bę in sty tu cji po wo ła nej
do nie sie nia po mo cy. Jed no cze śnie przy -
po mi na my o moż li wo ści sko rzy sta nia
z apli ka cji Kra jo wa Ma pa Bez pie czeń -
stwa po przez od po wied nie na nie sie nie
na ma pę iko ny „Oso ba bez dom na wy ma -
ga ją ca po mo cy” – ob ja śnia pod in spek tor
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. OPRAC. (FE NIX)

Gmi na Mi licz po zy ska ła do ta cje w kwo -
cie po 75 000 zł dla szkół pod sta wo -
wych w Czat ko wi cach i w Dun ko wej.
Środ ki bę dą prze zna czo ne na za kup
no wo cze snych po mo cy dy dak tycz nych.

Za ku pio ne zo sta nie wy po sa że nie
do sal bio lo gicz nych, geo gra ficz nych, che -
micz nych i fi zycz nych. Ucznio wie i na -
uczy cie le bę dą mo gli ko rzy stać z zu peł nie
no wych po mo cy edu ka cyj nych i sprzę tu.
Dzię ki te mu z pew no ścią lek cje bę dę efek -
tyw niej sze i cie kaw sze. OPRAC. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed zimowymi zagrożeniami
MILICZ

Środki na
wyposażenie szkół

Każ dy pra co daw ca ma obo wią zek
prze szko le nia pra cow ni ków w za -
kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej.
War to wie dzieć, jak to ro bić, aby
unik nąć ewen tu al nych za gro żeń.

Ko niecz ność prze pro wa dze nia tych
szko leń wy ni ka bez po śred nio z usta wy
z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze -
ciw po ża ro wej. Zgod nie z art. 1 isto ta tkwi
w re ali za cji przed się wzięć ma ją cych na ce -
lu ochro nę ży cia, zdro wia, mie nia lub śro -
do wi ska przed po ża rem, klę ską
ży wio ło wą bądź in nym miej sco wym za -
gro że niem. Pra co daw cy, jak i in ne pod -
mio ty mo gą to zre ali zo wać, za po bie ga jąc
po wsta wa niu, roz prze strze nia niu się po -
ża ru, klę ski ży wio ło wej lub in ne go miej -
sco we go za gro że nia przez za pew nie nie
środ ków i sił, któ re po słu żą ich zwal cza -
niu. W przy pad ku po ża ru wy stę pu je też
obo wią zek prze pro wa dze nia od po wied -
nich dzia łań ra tow ni czych.

Zgod nie z art. 4 ww. usta wy każ dy
wła ści ciel bu dyn ku, obiek tu bu dow la ne -
go lub te re nu, za pew nia jąc ochro nę prze -
ciw po ża ro wą, mu si prze strze gać
wy mo gów tech nicz no -bu dow la nych, in -
sta la cyj nych i tech no lo gicz nych. Obiek ty
lub te ren na le ży wy po sa żyć w wy ma ga ne
urzą dze nia prze ciw po ża ro we i ga śni ce,
któ rym trze ba za pew nić kon ser wa cję oraz
na pra wy w spo sób gwa ran tu ją cy ich
spraw ne i nie za wod ne funk cjo no wa nie. 

Oso bom prze by wa ją cym w bu dyn -
kach lub na da nym te re nie na le ży za pew nić
bez pie czeń stwo i umoż li wić ewa ku ację.
Obiek ty po win ny być przy sto so wa ne
do pro wa dze nia ak cji ra tow ni czych. Pra co -
daw ca mu si też za po znać pra cow ni ków
z prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi oraz
usta lić spo so by po stę po wa nia na wy pa dek
po wsta nia po ża ru, klę ski ży wio ło wej czy in -
ne go miej sco we go za gro że nia. 

War to pod kre ślić, że w każ dym za kła -
dzie pra cy po win na być oso ba od po wie -

dzial na wła śnie za ochro nę prze ciw po ża -
ro wą, po sia da ją ca od po wied nie kwa li fi ka -
cje. Mo że być za trud nio na w jed nost kach
ochro ny prze ciw po ża ro wej lub też po sia -
dać od po wied nie kwa li fi ka cje, upraw nia -
ją ce do wy ko na nia ta kich czyn no ści. Nie
ma na to miast szcze gó ło wych prze pi sów
okre śla ją cych, jak po win no wy glą dać szko -
le nie prze ciw po ża ro we. W prak ty ce przyj -
mu je się, że pro gram ta kich szko leń
po wi nien być do sto so wa ny do sta no wi ska
pra cy. Po nad to szko le nie po win no się od -
by wać w ra mach szko le nia pod sta wo we -
go i in struk ta żu ogól ne go. 

W zgo dzie z art. 237 §1 Ko dek su pra -
cy nie wol no do pu ścić pra cow ni ka do pra -
cy, do któ rej nie po sia da on wy ma ga nych
kwa li fi ka cji lub po trzeb nych umie jęt no ści,
a tak że do sta tecz nej zna jo mo ści prze pi sów
oraz za sad BHP. Pra cow ni ków na le ży za -
po znać z prze pi sa mi oraz in struk cja mi
prze ciw po ża ro wy mi, obo wią zu ją cy mi
w da nym obiek cie. Po nad to za trud nie ni
po win ni znać za sa dy ewa ku acji i ob słu gi
pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go. 

Po za szko le nia mi pod sta wo wy mi
pod miot za trud nia ją cy po wi nien pa mię -
tać o prze pro wa dze niu szko le nia prze -
ciw po ża ro we go okre so we go. Ta kie
szko le nia po win ny nie tyl ko być do sto so -
wa ne do spe cy fi ki zaj mo wa ne go sta no wi -
ska, ale rów nież tak skon stru owa ne, aby
oso ba bio rą ca w nich udział mo gła uzu -
peł nić swo ją wie dzę w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Mo gą one, ale nie mu -
szą być ćwi cze nia mi prak tycz ny mi.
Ucząc się na prak tycz nych przy kła dach,
obo wiąz ko we szko le nia z pew no ścią nie
bę dą jed nak uciąż li we dla pra cow ni ków.
Dla te go war to po wie rzyć szko le nia eks -
per tom, któ rzy w cie ka wy spo sób prze ka -
żą klu czo wa wie dzę.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476 

EKSPERT RADZI

O czym trzeba pamiętać 
w kwestii szkoleń
przeciwpożarowych?
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Na nad zwy czaj nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Mi li czu prze gło so wa no no we
staw ki po dat ków i opłat lo kal nych,
któ re bę dą obo wią zy wać od 2022
ro ku. Pod wyż szo no opła tę tar go wą
oraz po da tek od nie ru cho mo ści.
Rad ni pro wa dzi li dłu gie dys ku sje
na te mat przy czyn pod wyż ki i usta le -
nia wy so ko ści sta wek.

Przed se sją dwie uchwa ły omó -
wio no na po sie dze niu Ko mi sji bu dże -
to wej. Za sad ność pod nie sie nia opłat
lo kal nych ar gu men to wał wi ce bur -
mistrz Łu kasz Ro ki ta. Jak wska zał,
pod nie sie nie kwo ty wol nej od po dat -
ku do 30 tys. zł ude rzy w bu dże ty sa -
mo rzą dów. Wspo mniał o sza le ją cej
in fla cji i wzro ście cen wszyst kich pro -
duk tów, co rów nież po waż nie uszczu -
pla za so by gmi ny.

– Trwa ją pra ce nad pro jek tem
przy szło rocz ne go bu dże tu, któ ry mu -
si zo stać przy go to wa ny do 15 li sto pa -
da. Ko lej ny raz ma my do czy nie nia
z na ru sze niem su we ren no ści fi nan so -
wej sa mo rzą dów. Zmia ny po dat ko we,
wpro wa dza ne przez rząd, po wo du ją
po tęż ną wy rwę w do cho dach wła -
snych. Nie ma z te go ty tu łu na leż nych
re kom pen sat. Mó wię tu taj o po dat ku
PIT, któ re go je ste śmy be ne fi cjen ta mi
w 40 pro cen tach. Bur mistrz nie jest
prze ciw ni kiem ulg po dat ko wych, je śli
oczy wi ście nas na to stać. Gmi na bez
za dłu ża nia się bę dzie mu sia ła po nieść
te go kosz ty. Uby tek do cho dów Mi li -
cza sza cu je się na po nad 5 mln zł. Ja ka
jest praw da, do wie my się w przy szłym
ro ku. Rząd chwa li się wpro wa dza -
niem ulg po dat ko wych, a to sa mo rzą -
dy za to za pła cą. Zmia ny w po dat ku
od nie ru cho mo ści ma ją przy nieść 780
tys. zł wię cej. Bo ry ka my się tak że z wy -
so ką in fla cją. Po wo du je to wzrost cen
wszyst kich pro duk tów, co wpły wa
na na sze jed nost ki or ga ni za cyj ne – tłu -
ma czył wi ce bur mistrz.

Rad na Ali cja Szat kow ska za py ta ła
o przy czy ny wzro stu po dat ku od nie ru -
cho mo ści dla or ga ni za cji po żyt ku pu -
blicz ne go o 12,5 pro cen ta. – Czym
pań stwu tak pod pa dli śmy? Na wet je śli
pro wa dzi my ja kąś ma łą dzia łal ność go -
spo dar czą, to dla cze go ma my za to pła -
cić? – py ta ła rad na. Ma ciej Za jąc
z Wy dzia łu Fi nan so wo -Bu dże to we go
Urzę du Miej skie go w Mi li czu od rzekł,
iż nie cho dzi o bu dyn ki, a o grun ty,
na któ rych się znaj du ją. – Wspo mnia -
ny przez pa nią wzrost do ty czy osób fi -
zycz nych, a nie or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go. Mó wi my tu taj o grun tach
wska za nych ja ko „po zo sta łe” – ob ja śnił

urzęd nik. Rad na nie zgo dzi ła się z tym
tłu ma cze niem, po wo łu jąc się
na uchwa łę, w któ rej mo wa jest o sta tu -
to wej dzia łal no ści, pro wa dzo nej przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go. Se -
kre tarz gmi ny Da riusz Mo czul ski od -
po wie dział, że ta kie na zew nic two
grun tów wy ni ka z prze pi sów. Zwró cił
uwa gę, że nie moż na róż ni co wać pod -
mio tów uisz cza ją cych opła tę lo kal ną.
Z ko lei Ha li na Smo liń ska, prze wod ni -
czą ca ko mi sji, stwier dzi ła, że jest to
wzrost o za le d wie 6 gro szy.

A. Szat kow ska zło ży ła wnio sek
o zmia nę pod wyż ki sta wek po dat ków
od nie ru cho mo ści, pod któ rym po pi -
sa li się Piotr Bo liń ski, An drzej Ne sto -
ruk, Ka ta rzy na Ma ko wiec ka,
Ja ni na Jan czu ra, Do ro ta Fol mer i Le -
szek Żu ber. – Ro zu mie my, że po dat ki
mu szą pójść w gó rę. Ma my do czy nie -
nia z sza le ją cą in fla cją, któ ra po wo du -
je wzrost kosz tów ży cia wszyst kich
miesz kań ców. Wal czy my ze smo giem,
ale ta ka sy tu acja spra wi, że lu dzie bę -
dą pa lić czym po pad nie. Nie bę dzie
ich stać na opał. Chce my, że by pod -
wyż ki by ły o 50 pro cent mniej -
sze – za pro po no wa ła rad na.

Woj ciech We ncek zgo dził się
z dia gno zą trud nej sy tu acji miesz kań -
ców, lecz za zna czył, że sa mo rząd nie
jest za to od po wie dzial ny, a po no si
naj więk sze kosz ty. – Dro że je pa li wo,
dro że ją ma te ria ły bu dow la ne. W efek -
cie ce ny przy prze tar gach rów nież ro -
sną. Nie lu bię ni ko mu li czyć, więc
zo bra zu ję pod wyż kę po dat ków lo kal -
nych na swo im przy kła dzie. Miesz ka -
nie ok. 95-me tro we z piw ni cą 26
me trów, dział ką 12-13 me -
trów – pod wyż ka wy nie sie 9,46 zł.
Gdy to po dzie lić na pół, czy li dwa
miesz ka nia 50-me tro we, wy cho -
dzi 4,76 w ska li ro ku. To tak jak za tan -
ko wa nie 1 li tra pa li wa z ce ną
ze szło rocz ną – stwier dził rad ny.

Pro po zy cję kil kor ga rad nych skry -
ty ko wał tak że Ar ka diusz Tu tak. – Pro -
szę, aby nie upra wiać tu taj po li ty ki.
Jest ta kie po wie dze nie, że w ży ciu są
dwie rze czy pew ne – śmierć i po dat -
ki. Wy obraź my so bie, że nie ro bi my

pod wy żek. W re zul ta cie tnie my wy -
dat ki i in we sty cje. Wte dy miesz kań cy
bę dą nas chwa lić? Za żą da ją bu do wy
dróg i re mon tów. Pod wyż ki to jesz cze
nie jest tra ge dia. Trze ba być od po wie -
dzial nym – oświad czył A. Tu tak. Pro -
po zy cja rad nej Szat kow skiej zo sta ła
od rzu co na więk szo ścią gło sów. 

Mó wiąc o opła cie tar go wej, wi ce -
bur mistrz za ko mu ni ko wał, że jej pod -
nie sie nie jest za sad ne z dwóch
po wo dów. Pierw szy to zmia na in ka -
sen ta. Do tych czas był nim Za kład
Usług Ko mu nal nych, któ ry jest obec -
nie w li kwi da cji. Dla te go od przy szłe -
go ro ku nad zór nad tar go wi skiem
przej mie Przed się bior stwo Go spo dar -
ki Ko mu nal nej „Do li na Ba ry -
czy”. – Dru gim po wo dem jest
ure al nie nie sta wek do po zio mu, któ ry
od po wia da zwro to wi kosz tów utrzy -
ma nia. Pra gnę przy po mnieć, że staw -
ki nie by ły zmie nia ne od 20
lat – pod kre ślił Ł. Ro ki ta.

W dys ku sję po now nie włą czy ła się
rad na Szat kow ska, mó wiąc, iż nie ro -
zu mie, dla cze go de cy zja po dej mo wa -
na jest te raz, kie dy zmie nia się
za rząd ca. Rad ny Tu tak wska zał, że Mi -
licz jest fe no me nem na tle in nych
gmin, gdzie tar go wi ska są otwar te dwa
dni w ty go dniu, a nie sześć. Uznał, że
pod no sze nie opła ty tar go wej jest za -
sad ne, po nie waż lo kal ni skle pi ka rze
nie są w sta nie kon ku ro wać z han dlu -
ją cy mi na tar go wi sku i na tym tra cą. 

Do po dob nej dys ku sji do szło
w trak cie se sji Ra dy Miej skiej. – Że by
nie by ło żad nych wąt pli wo ści – je stem
za ob niż ką po dat ków, ale nie kosz tem
sa mo rzą dów. Je ste śmy świa do mi te go,
że pro blem bę dzie na ra stał. Bie rze my
pod uwa gę in fla cję i wzrost cen
wszyst kich pro duk tów – ro py, ga zu,
ener gii elek trycz nej – mó wił bur -
mistrz Piotr Lech.

Rad ny An drzej Ne sto ruk zwró cił
się z wnio skiem o zmniej sze nie pod -
wyż ki o 50 pro cent. – Wiem, że od rzu -
co no tę pro po zy cje na ko mi sji, ale mi mo
to ją po na wiam. Nie wie le ona da je, ale
dzi siaj ma my ta ką sy tu ację, któ ra wy -
ma ga wy środ ko wa nia. Wy star czy le piej
wy dat ko wać środ ki. Przed się bior cy zo -

sta li już do sta tecz nie po krzyw dze ni sy -
tu acją na ryn ku. Każ dy grosz dla miesz -
kań ca się li czy, a gmi na so bie
po ra dzi – ar gu men to wał rad ny.

I tym ra zem więk szość zde cy do -
wa ła, by od rzu cić tę pro po zy cję. Po par -
ło ją tyl ko 6 rad nych. Osta tecz nie
za pro po no wa nym pro jek tem uchwa -
ły do ty czą cej sta wek po dat ku opo wie -
dzia ło się 14 rad nych, a 6 by ło
prze ciw nych.

Po dob nie by ło przy uchwa la niu
opła ty tar go wej. A. Ne sto ruk wnio sko wał
o zmia nę staw ki z 20 na 15 zł, pro po zy -
cja zo sta ła od rzu co na i za pro po no wa ną
przez urząd staw kę przy ję to więk szo ścią
gło sów. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Od przyszłego roku 
wyższe stawki podatkowe

– od bu dyn ków miesz kal nych lub
ich czę ści – 0,89 zł od 1m2 po wierzch -
ni użyt ko wej

– odbu dyn ków lub ich czę ści zwią za -
nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo -
dar czej oraz od bu dyn ków miesz kal nych
lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie
dzia łal no ści go spo dar czej – 25,74 zł
od 1m2 po wierzch ni użyt ko wej

– odbu dyn ków lub ich czę ści za ję tych
na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej
w za kre sie ob ro tu kwa li fi ko wa nym ma te -
ria łem siew nym – 12,04 zł od 1m2 po -
wierzch ni użyt ko wej

– od po zo sta łych bu dyn ków lub ich
czę ści, w tym za ję tych na pro wa dze nie
od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt -
ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po -
żyt ku pu blicz ne go – 8,68 zł od 1 m2
po wierzch ni użyt ko wej

– od bu dyn ków lub ich czę ści za ję -
tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej w za kre sie udzie la nia świad czeń
zdro wot nych – 5,25 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej

– od bu dow li – 2% ich war to ści 
– od bu dow li zwią za nych z do star -

cza niem wo dy i od pro wa dza niem ście -
ków – 1% ich war to ści,

Po da tek grun to wy
– zwią za nych z pro wa dze niem

dzia łal no ści go spo dar czej, bez wzglę du
na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi den -
cji grun tów i bu dyn ków – 1,03 zł od 1
m2 po wierzch ni

– pod wo da mi po wierzch nio wy mi
sto ją cy mi lub wo da mi po wierzch nio wy -
mi pły ną cy mi je zior i zbior ni ków sztucz -
nych – 5,17 zł od 1 ha po wierzch ni

– od po zo sta łych, w tym za ję tych
na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne -
go – 0,54 zł od 1 m2 po wierzch ni

– nie za bu do wa nych ob ję tych ob -
sza rem re wi ta li za cji, o któ rym mo wa
w usta wie z dnia 9 paź dzier ni ka 2015
r. o re wi ta li za cji (Dz. U. poz. 1777),
i po ło żo nych na te re nach, dla któ rych
miej sco wy plan za go spo da ro wa nia

prze strzen ne go prze wi du je prze zna -
cze nie pod za bu do wę miesz ka nio wą,
usłu go wą al bo za bu do wę o prze zna cze -
niu mie sza nym obej mu ją cym wy łącz -
nie te ro dza je za bu do wy, je że li od dnia
wej ścia w ży cie te go pla nu w od nie sie -
niu do tych grun tów upły nął okres 4
lat, a w tym cza sie nie za koń czo no bu -
do wy zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu -
dow la ne go – 3,40 zł od 1 m2
po wierzch ni.

Opła ta tar go wa
– za sprze daż na te re nie nie za da szo -

nym o okre ślo nym mo du le sta no wi ska
do 3x4m – 20 zł dzien nie 

– za sprze daż z sa mo cho du, przy -
cze py na sta no wi sku do 3x4m – 20 zł
dzien nie

– za sprze daż na te re nie za da szo -
nym o mo du le sta no wi ska
do 3x4m – 20 zł dzien nie 

– za sprze daż z wóz ka ręcz ne go, ro -
we ru, rę ki, ko sza, wia dra – 4 zł dzien -
nie 

– za za ję cie te re nu pod sto isko lub
to war prze zna czo ny do sprze da ży nie -
za leż nie od bran ży – 4 zł za m2. 

NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI
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11 li sto pa da w Mi li czu od by ły się
uro czy sto ści z oka zji 103. rocz ni cy
od zy ska nia przez Pol skę nie pod le -
gło ści. By ło nie co skrom niej niż
w po przed nich la tach. Pla no wa ny
pro gram bo wiem zo stał uszczu plo ny
ze wzglę du na trud ną sy tu ację epi -
de micz ną.

Świę to wa nie roz po czę to w go dzi -
nach ran nych pod ha słem AK TYW -
NIE DLA NIE POD LE GŁEJ. Już
o go dzi nie 9.30 spod Mi lic kiej Fa -
li – kry tej pły wal ni ru szył bieg w sty -
lu do wol nym. Uczest ni cy mo gli
po ko nać tra sę, bie gnąc tra dy cyj nie,
ja dąc na ro we rze czy hu laj no dze
bądź bie gnąc z psem. Każ dy, kto
prze kro czył li nię me ty, otrzy my wał

pa miąt ko wy me dal z rąk mi lic kich
har ce rzy.

O godz. 11.00 w Ko ście le pw. Św.
An drze ja Bo bo li od pra wio na zo sta ła
Msza świę ta w in ten cji oj czy zny, w asy -
ście pocz tów sztan da ro wych, a tak że
z opra wą mu zycz ną Mi lic kiej Or kie -
stry Dę tej oraz pa ra fial ne go chó ru. Po -
tem od był się kon cert „Ser ce
dzie cię ce – dzie ciom”, de dy ko wa ny
ma lu chom bę dą cym pod opie ką Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Mi li czu. Ini cja tor ką i au tor ką
kon cer tu jest Ja dwi ga Te re sa Stę pień. 

Po nad to bur mistrz Piotr Lech, sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki, wi ce sta ro sta
Ha li na Gó ra i Piotr Psiuk z Za rzą du Po -
wia tu zło ży li sym bo licz ne wień ce
kwia tów przy po mni ku Pa mię ci Ofiar
Sy bi ru. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Ak tyw nie dla nie pod le głej Pol ski!

W ra mach ob cho dów Świę ta Nie pod -
le gło ści w Do mu Kul tu ry w Bu ko wi -
cach go ścił ze spół Gen tle men’s Jazz.
Kon cert za ty tu ło wa ny „Mo ja Pol ska,
mój pa trio tyzm” miał ze bra nym przy -
po mnieć, czym jest du ma z oj czy zny.

Te go dnia przed po łu dniem w Ko -
ście le Rzym sko ka to lic kim pw. Wnie -
bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
w Bu ko wi cach od pra wio na zo sta ła
Msza św. w in ten cji oj czy zny. 

Mu zycz ny wy stęp za po wie dział
i pod su mo wał dy rek tor Cen trum

Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -Spor to we -
go – Kry stian Okoń. Na sto li kach
przy go to wa ne by ły na stro jo we świe ce
oraz tra dy cyj ne ro ga le świę to mar ciń -
skie. Naj waż niej sza by ła jed nak uczta
mu zycz na. 

– Wszy scy śpie wa ją dzi siaj pie śni
pa trio tycz ne. My wy my śli li śmy so bie
prze krój pol skich pio se nek, któ re pań -
stwo do sko na le zna ją, na któ rych się
wy cho wa li śmy, któ re nas ukształ to wa -
ły. Bez pa te tycz no ści, że by śmy się tro -
chę roz luź ni li – ty mi sło wy po wi tał
zgro ma dzo nych li der ze spo łu – To -
masz Kra jew ski.

Ar ty ści wy ko na li kil ka swo ich
utwo rów oraz pol skie hi ty we wła -
snych aran ża cjach. Nie za bra kło pio -

se nek Zbi gnie wa Wo dec kie go, Grze -
go rza Cie chow skie go czy Se we ry na
Kra jew skie go, a tak że mu zy ki z se -
ria li „Jan Ser ce” oraz „Czte rej pan -
cer ni i pies”. By ły za gad ki mu zycz ne,
an ga żu ją ce pu blicz ność do od ga dy -
wa nia ty tu łów oraz wspól ne go śpie -
wa nia.

– Pa trio tyzm to nie tyl ko pie śni
pa trio tycz ne, ale wszyst ko, co dzie je
się do oko ła nas. To, kim je ste śmy, ja cy
je ste śmy, jak od no si my się do zna jo -
mych, czy się uśmie cha my. Je ste śmy
Po la ka mi, ta ki mi nor mal ny mi, zwy -
kły mi i naj le piej nie po dzie lo ny mi – ta -
kim prze sła niem za koń czył kon cert
ze spo łu T. Kra jew ski.

(MS)

W Świę to Nie pod le gło ści w Ciesz ko -
wie uro czy ście zło żo no sym bo licz ne
wią zan ki kwia tów, od śpie wa no
wspól nie hymn pań stwo wy i roz da no
bia ło -czer wo ne ko ty lio ny. W Dziad -
ko wie wy stą pił ze spół Via to ri z Pa ko -
sław ska.

O go dzi nie 10.30 przy obe li sku
„W hoł dzie po le głym za wol ną Pol skę”
sta nę ła har cer ska war ta ho no ro wa.
Na stęp nie pocz ty sztan da ro we wraz
z de le ga cja mi władz sa mo rzą do wych,
szkół, in sty tu cji, stra ża ków zło ży ły
wią zan ki kwia tów. Ko lej nym punk -
tem ob cho dów Świę ta Nie pod le gło ści
by ła uro czy sta Msza świę ta w in ten cji
oj czy zny, od pra wio na w Ko ście le
Chry stu sa Kró la w Ciesz ko wie.
W trak cie na bo żeń stwa ucznio wie
szko ły pod sta wo wej za pre zen to wa li
pro gram pa trio tycz ny.

Po po łu dniu świe tli ca wiej ska
w Dziad ko wie go ści ła ze spół Via to ri,

któ ry przy go to wał wie czor ni cę. Przy -
po mnia no waż ne wy da rze nia w dzie -
jach Pol ski. Gru pa za śpie wa ła m. in.
„Pły nie Wi sła, pły nie”, „My, Pierw sza
Bry ga da” czy „Mu ry”.

Wójt Igna cy Miecz ni kow ski po -
dzię ko wał ze spo ło wi, wrę cza jąc upo -
mi nek na rę ce sze fo wej gru py, jak
rów nież miesz kań com za świet ną or -
ga ni za cję, w szcze gól no ści soł tys Anie -
li Błasz czyń skiej. Prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Mar cin Mruk mó wił
o pa trio ty zmie oraz po mo cy słab szym,
od no sząc się do ak tu al nych wy da rzeń
na wschod niej gra ni cy. Na stęp nie po -
dzię ko wał za moż li wość or ga ni za cji
ob cho dów Świę ta Nie pod le gło ści wła -
śnie w Dziad ko wie, wrę cza jąc kwia ty
Ha li nie Nie dba le, dy rek tor Gmin ne -
go Cen trum Kul tu ry. – Niech 11 li -
sto pa da co ro ku bę dzie tak pięk ny.
In ni mo gą brać z nas przy kład – pod -
su mo wa ła H. Nie dba ła.

(MS / FE NIX)

GMI NA CIESZ KÓW

Że by Pol ska by ła Pol ską!

GMI NA KRO ŚNI CE

Pa trio tycz ny kon cert przy tra dy cyj nych ro ga lach
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W pierw szy week end li sto pa da
w wie lu mia stach na sze go kra ju zor -
ga ni zo wa no ma ni fe sta cje pod wspól -
nym ha słem „Ani jed nej wię cej!”, któ -
re mia ły na ce lu upa mięt nie nie
zmar łej 30-let niej Iza be li z Pszczy ny
(wo je wódz two ślą skie). Miesz kań cy
Mi li cza i oko lic rów nież wy szli na uli -
ce z pro te stem. 

30-let nia ko bie ta tra fi ła do pszczyń -
skie go szpi ta la w 22. ty go dniu cią ży, kie dy
ode szły jej wo dy pło do we. U pło du już
wcze śniej stwier dzo no wa dy roz wo jo we.
Pa cjent ka zmar ła w wy ni ku wstrzą su sep -
tycz ne go. Ko bie ta mia ła sy gna li zo wać per -
so ne lo wi pla ców ki me dycz nej, że źle się
czu je. W wia do mo ściach wy sy ła nych
do ro dzi ny pod kre śla ła, że nikt nie mo ni -
to ro wał sta nu jej zdro wia, cze ka jąc aż płód
ob umrze. Kie dy wy ka za ło to ba da nie
USG, pod ję to de cy zję o prze pro wa dze niu
ce sar skie go cię cia. Pod czas trans por tu 30-

lat ki na blok ope ra cyj ny do szło do za trzy -
ma nia ak cji ser ca, w wy ni ku cze go ko bie ta
zmar ła.

Spra wę ba da pro ku ra tu ra, a kon tro lę
w pla ców ce roz po czął De par ta ment Kon -
tro li Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.
Z ko lei mi ni ster zdro wia po pro sił kon sul -
tan ta kra jo we go ds. gi ne ko lo gii i po łoż nic -
twa o wy da nie jed no znacz nych
wy tycz nych od no śnie te go, że kie dy za gro -
żo ne jest ży cie i zdro wie mat ki, to le karz
ma pra wo do ko na nia abor cji.

W nie dzie lę, 7 li sto pa da, na mi lic ki ry -
nek przy szło kil ka dzie siąt osób ze zni cza -
mi i trans pa ren ta mi z roz ma ity mi ha sła mi.
Uczest ni cy ma ni fe sta cji wy ra zi li swo je
obu rze nie wo bec władz pań stwo wych,
twier dząc, że to one są bez po śred nio od po -
wie dzial ne za śmierć 30-let niej ko bie ty.
Na wią za li do ze szło rocz ne go wy ro ku Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry orzekł, że
pra wo gło si ochro nę ży cia od mo men tu je -
go po czę cia, zno sząc moż li wość do ko ny -

wa nia abor cji eu ge nicz nej w opar ciu o po -
dej rze nia uszko dze nia pło du. W uza sad -
nie niu TK po wo łał się na art. 48.
Kon sty tu cji RP: „Rzecz po spo li ta Pol ska za -
pew nia każ de mu czło wie ko wi praw ną
ochro nę ży cia”. Pro te stu ją cy uzna ją tę de -
cy zję za ogra ni cza nie wol no ści wy bo ru ko -
biet. Z mi lic kie go ryn ku ma ni fe stan ci
prze ma sze ro wa li na Skwer Praw Ko biet,
gdzie zło ży li zni cze i przy nie sio ne trans pa -
ren ty. Zbie ra no rów nież pod pi sy po par cia
pro jek tu usta wy da ją cej pra wo do ko na nia
abor cji na ży cze nie do 12. ty go dnia cią ży.

Ro dzi na zmar łej 30-lat ki wraz z peł -
no moc nicz ką sto ją na sta no wi sku, że le ka -
rze zbyt dłu go zwle ka li z za koń cze niem
cią ży, co przy czy ni ło się do zgo nu ko bie ty.
Peł no moc nicz ka pod kre śla przy tym, iż
błę dy le ka rzy mo gą mieć róż ne pod ło że
i nie moż na w tym przy pad ku mó wić
o bez po śred nim związ ku śmier ci pa cjent -
ki z wy ro kiem TK. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Upamiętnili Izabelę z Pszczyny

W no cy 6 li sto pa da po li cjan ci za trzy -
ma li miesz kań ca Mi li cza, któ ry je -
chał sa mo cho dem w cen trum mia -
sta z szyb ko ścią 100 km/h. Tym sa -
my prze kro czył do zwo lo ną pręd kość
o po nad 50 km/h. 

Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Au di
TT 28-la tek zo stał za trzy ma ny do kon tro li
dro go wej na ul. Woj ska Pol skie go w Mi li -
czu. W cen trum mia sta, gdzie obo wią zu je
ogra ni cze nie pręd ko ści do 40 km/h, prze -
kro czył ją aż o 60 km/h. W związ ku z tym
po li cjan ci uka ra li kie row cę man da tem
oraz 10 punk ta mi kar ny mi. Po nad to za -
trzy ma no mu pra wo jaz dy, po nie waż w te -
re nie za bu do wa nym prze kro czył
do zwo lo ną pręd kość o po nad 50 km/h. Do -
ku ment zo stał prze sła ny sta ro ście po wia tu
mi lic kie go ce lem wy da nia de cy zji o je go za -
trzy ma niu na okres trzech mie się cy. 

– Po li cjan ci, któ rzy za trzy ma li kie row -
cy pra wo jaz dy, wy da li męż czyź nie po kwi -

to wa nie z po twier dze niem je go ode bra nia.
Ta ki do ku ment upraw nia do jaz dy przez
ko lej ne 24 go dzi ny, co ma umoż li wić do -
tar cie do ce lu. Po kon tro li dro go wej męż -
czy zna zo stał zwol nio ny i po je chał da lej.
Przy po mi na my, że je że li w ta kim przy pad -
ku kie row ca zde cy du je się na jaz dę, mi -
mo 3-mie sięcz ne go za trzy ma nia pra wa
jaz dy, okres ten bę dzie wy dłu żo ny do 6
mie się cy. Je śli mi mo to na dal bę dzie pro -

wa dził sa mo chód, zo sta ną mu cof nię te
upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz da mi.
Od zy ska nie pra wa jaz dy w tym przy pad -
ku wią zać się bę dzie z ko niecz no ścią po -
now ne go zda nia eg za mi nu i speł nie nia
wa run ków oso by po raz pierw szy ubie ga -
ją cej się o „praw ko” – prze strze ga Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Stracił prawo jazdy na trzy miesiące
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Kil ka na ścio ro przed szko la ków
z Przed szko la Sa mo rzą do we go w Mi -
li czu w ra mach ak cji „Bez piecz na
dro ga do szko ły” uczest ni czy ło
w spo tka niu z dziel ni co wy mi. Dzie ci
do wie dzia ły się wie le na te mat waż -
nej kwe stii bez pie czeń stwa. 

Do przed szko la za wi ta li młod szy aspi -
rant Prze my sław Ja rec ki i sier żant szta bo -
wy Ja cek Ja rosz. Ma lu chy do wie dzia ły się
m. in. jak pra wi dło wo i bez piecz nie po ru -
szać się po dro gach, jak bez piecz nie przejść
przez uli cę oraz jak waż ne jest uży wa nie
ele men tów od bla sko wych, któ re są wi docz -

ne z da le ka i znacz nie zwięk sza ją bez pie -
czeń stwo pie szych po ru sza ją cych się
po zmro ku. 

Mun du ro wi wy tłu ma czy li tak że, jak
za cho wy wać się w kon tak tach z ob cy mi,
nie zna ny mi oso ba mi, co zro bić w przy pad -
ku nie spo dzie wa ne go ata ku agre syw ne go
psa, jak bez piecz nie za cho wy wać się
nad wo dą – szcze gól nie pod czas za jęć
na kry tych pły wal niach. 

Przed szko la ki za da wa ły mnó stwo waż -
nych py tań. Cie ka wi ła ich co dzien na pra ca
po li cjan tów. Na ko niec dzie ci za de kla ro wa -
ły, że bę dą prze strze gać wszyst kich po rad, ja -
kie im prze ka za li funk cjo na riu sze. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Mundurowi z wizytą u przedszkolaków



9 li sto pa da mi lic cy po li cjan ci za trzy -
ma li męż czy znę, któ ry od kil ku mie -
się cy kradł pie nią dze skła da ne
w ofie rze przez wier nych pod czas od -
pra wia nych na bo żeństw. Gro zi mu
ka ra do pię ciu lat wię zie nia.

67-la tek peł nił funk cję ko ściel ne go
w jed nej z pa ra fii w po wie cie mi lic kim. Był
od po wie dzial ny za zbie ra nie dat ków pod -
czas mszy od pra wia nych w so bo ty i nie -
dzie le. Od lip ca bie żą ce go ro ku do chwi li
za trzy ma nia męż czy zna skradł z ta cy łącz -
nie po nad 15 ty się cy zło tych. Nie ste ty, po -

li cja nie od zy ska ła tych pie nię dzy, bo wiem
spraw ca zdo łał już prze zna czyć go tów kę
na wła sne wy dat ki.

– Za trzy ma ny usły szał łącz nie 16 za -
rzu tów do ty czą cych kra dzie ży pie nię dzy
na szko dę pa ra fii, w któ rej jest za trud nio -
ny. Gro zi mu ka ra do pię ciu lat po zba wie -
nia wol no ści. Po prze słu cha niu zo stał
zwol nio ny. Po stę po wa nie jest w to ku, a po -
li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści spra -
wy – in for mu je pod in spek tor Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi licz.

(FE NIX)
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Do Pu blicz ne go Przed szko la w Ciesz -
ko wie za wi ta ły przed sta wi ciel ki Ra -
dy Ro dzi ców, tym ra zem w nie ty po -
wych ro lach. By ły bo wiem prze bra ne
za po sta cie z ba jek.

Oka zją do tej ini cja ty wy by ły ob cho -
dy Mię dzy na ro do we go Dnia Po sta ci z Ba -
jek, któ ry przy pa da 5 li sto pa da.
W baj ko we stro je prze bra ły się San dra
Kaź mier czak (Mysz ka Min nie), Ewa Si -
wiec (Król), Jo lan ta Ra taj czak (Żab ka)

oraz Ka ta rzy na Ko sa kow ska (Me ri da Wa -
lecz na). Pod czas wy stę pu wraz z dzieć mi
stwo rzo no baj kę „Cu kier ko wa pa ni”.
Przed szko la ki po da wa ły ha sła, któ re
umiesz czo ne zo sta ły w tek ście baj ki. Ich
fan ta zja by ła nie ogra ni czo na. Bo ha ter ką
baj ki by ła księż nicz ka, w któ rą wcie la ła się
każ daz pań na uczy cie lek, oczy wi ście w od -
po wied nim prze bra niu. W trak cie przed sta -
wie nia dzie ci otrzy ma ły cu kier ki oraz
owo ce. Zwień cze niem świę to wa nia by ły
gło śna mu zy ka i ko lo ro we kon fet ti. (AN KA)

CIESZKÓW

Bajkowy dzień w przedszkolu

W Mi lic kim Cen trum Me dycz nym
wzno wio no warsz ta ty te ra pii za ję cio -
wej dla pa cjen tów od dzia łu re ha bi li -
ta cyj ne go. Za ję cia pro wa dzą dwie
te ra peut ki – Ewa Sy no wiec -Dwor ni -
czak i Mał go rza ta Mar ci niak -Ćwik. 

Ce lem warsz ta tów jest po pra wa za -
kre su ru chu i si ły mię śnio wej osób
po prze by tych ura zach oraz za bie gach
ope ra cyj nych, a tak że po pra wa spraw no -
ści ma nu al nej, wzmac nia nie umie jęt no -
ści in ter per so nal nych, prze ciw dzia ła nie
stre so wi, osa mot nie niu i izo la cji pa cjen -
tów, zwłasz cza w trud nym okre sie pan -
de mii. Uczest ni cy mo gą ko rzy stać

z róż nych form ak tyw no ści. Pro po no wa -
ne są więc za ję cia pla stycz ne (de co upa ge,
eko wi kli na, pa pie ro pla sty ka, bi buł kar -
stwo) czy re kre acja (spa ce ry, gry i za ba wy
gru po we, śpiew). 

– Efek ty pra cy pa cjen tów są na praw -
dę zdu mie wa ją ce – spod ich rąk wy cho dzą
ma łe „dzie ła sztu ki”. Jed nak nie to przy cią -
ga ich do uczest nic twa w tych warsz ta tach.
Kli mat otwar to ści, współ pra cy, mi ła at -
mos fe ra, in spi ru ją ce te ra peut ki – to
wszyst ko spra wia, że spę dza ją w tym miej -
scu ca łe go dzi ny, za po mi na jąc o sza rej,
szpi tal nej co dzien no ści – in for mu je Mi lic -
kie Cen trum Me dycz ne.

(FE NIX)

TERAPIA

Kreatywne warsztaty

9 li sto pa da w go dzi nach wie czor nych
mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne -
go nie trzeź we go kie row cę. Męż czy -
zna po nad to nie po sia dał upraw nień
do kie ro wa nia po jaz dem. Cze ka ją go
te raz po waż ne kon se kwen cje.

49-let ni miesz ka niec gmi ny Kro śni ce
wpadł pod czas kon tro li dro go wej w miej -
sco wo ści Kuź ni ca Cie szyc ka. Ba da nie sta -
nu trzeź wo ści wy ka za ło, że w or ga ni zmie
miał 1,7 pro mi la al ko ho lu. Usta lo no rów -
nież, że męż czy zna nie ma w ogó le pra wa
jaz dy. 

– Funk cjo na riu sze unie moż li wi li kie -
row cy dal szą jaz dę sa mo cho dem, prze ka -
zu jąc po jazd oso bie przez nie go wska za nej.
Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa znaj -

dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie – mó wi
pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski z KPP
w Mi li czu.

(FE NIX)

Gru pa uczniów szkół pod sta wo wych
z te re nu gmi ny Kro śni ce wraz z na -
uczy cie la mi i przed sta wi cie la mi lo -
kal nych władz od wie dzi ła War sza -
wę. W sto li cy kra ju mie li oka zję
zwie dzić bu dyn ki sej mu i se na tu.

Wy jazd zor ga ni zo wa no dzię ki za -
pro sze niu po sła Paw ła Hre nia ka.
Ucznio wie mo gli więc za po znać się
z funk cjo no wa niem wła dzy usta wo daw -

czej w kra ju oraz obej rzeć miej sca pra cy
po słów i se na to rów. Pa ni prze wod nik
opo wia da ła o hi sto rii pol skie go par la -
men ta ry zmu i w cie ka wy spo sób omó wi -
ła bu do wę sej mu.

Uczniom to wa rzy szy li: na uczy ciel ki
Mag da le na Frąc ko wiak i Be ata Żu rek,
prze wod ni czą cy ra dy Piotr Mo ra wek oraz
rad ni An na Rud kie wicz i An drzej Ko rze -
niow ski. (MS)

NA DRODZE

Pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy

Z POLICJI

Kradł pieniądze... z tacy

WYCIECZKA

Z wizytą 
w Warszawie

Jak po in for mo wa ło Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne, w naj bliż szych ty go -
dniach ma zo stać uru cho mio na po -
rad nia dia be to lo gicz na. Szcze gó ło -
we in for ma cje do ty czą ce roz po czę -
cia re je stra cji oraz gra fi ku pra cy bę -
dą po da ne już nie ba wem.

– Jest to bar dzo do bra wia do mość dla
pa cjen tów, któ rzy za pew nio ną bę dą mie li
spe cja li stycz ną opie kę w ra mach kon trak -
tu z NFZ. Ten nie by wa ły suk ces jest za słu -
gą Za rzą du Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go Sp. z o. o. – pre ze sa An drzej
Oćwie ja oraz wi ce pre ze sa An drzej Sztan -
de ry, któ rzy od wie lu mie się cy za bie ga li
o ta ką moż li wość. Przy stą pie nie do po stę -
po wa nia kon kur so we go to rów nież od po -
wiedź na licz ne proś by ze stro ny pa cjen tów
bo ry ka ją cych się z cu krzy cą. Dziś z du mą
mo że my ogło sić, że ko lej ny z ce lów Za rzą -
du za pla no wa nych na 2021 r. zo stał osią -
gnię ty! Na si pa cjen ci od te raz bę dą mo gli
li czyć na wspar cie do świad czo nych spe cja -
li stów oraz ści słą współ pra cę po rad ni z od -
dzia łem we wnętrz nym. Kom plek so wa
opie ka po zwo li na za pew nie nie naj wyż -
szych stan dar dów le cze nia – czy ta my
w ko mu ni ka cie Mi lic kie go Cen trum Me -
dycz ne go.

OPRAC. (FE NIX)

SŁUŻBA ZDROWIA

Pomoc dla osób
z cukrzycą

F
O

T
. 
P

rz
e
d
s
z
k
o
le

 C
ie

s
z
k
ó
w

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
M

ili
c
k
ie

 C
e
n
tr

u
m

 M
e
d
y
c
z
n
e

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
G

m
in

a
 K

ro
ś
n
ic

e



Sport 7

Pod opiecz ni Ma te usza Grud kow -
skie go z sek cji UKS Kro śnic ka Przy -
stań Black Aqua star to wa li na za wo -
dach w Gli wi cach. Fi na ły Pu cha ru
Sprin tu Ni ght & Li ghts 2021 roz gry -
wa no po go dzi nie 17.00 przy do dat -
ko wym oświe tle niu i ogniach. Pły wa -
cy z na sze go po wia tu po now nie po -
ka za li kla sę.

Mar cin Ma ry jow ski zo stał naj lep szym
za wod ni kiem w swo jej ka te go rii wie ko wej.
W sty lu do wol nym zdo był dwa zło te me -
da le – na 100 m oraz 50 m. Triumf
na krót szym dy stan sie przy pie czę to wał do -
dat ko wo re kor dem dol no ślą skim – 27,91.
Przy wiózł z za wo dów tak że dwa srebr ne
krąż ki za kon ku ren cje 50 m sty lem mo tyl -
ko wym i 50 m sty lem grzbie to wym. 

Ewa Suj ka zwy cię ży ła na 50 m sty lem
grzbie to wym, a na 50 m sty lem do wol nym
by ła dru ga. Z ko lei na 100 m sty lem do -
wol nym upla so wa ła się na szó stej lo ka cie.
Trzy ra zy tuż za po dium zna la zła się Pa try -
cja Gie wia da, któ ra by ła czwar ta na 50
i 100 m sty lem do wol nym oraz na 100 m
sty lem kla sycz nym. 

Zo fia Ka miń ska za ję ła szó ste miej sce
na 50 m sty lem do wol nym, siód me
na 100 m sty lem do wol nym i dzie sią te
na 50 m sty lem mo tyl ko wym. Z ko lei Bar -
ba ra Za krzew ska by ła ósma na 100 m sty -
lem mo tyl ko wym, dzie wią ta na 100 m
sty lem grzbie to wym i dzie sią ta na 100 m
sty lem do wol nym. Ma te usz Twa róg upla -
so wał się na szó stej po zy cji na 100 m sty -
lem mo tyl ko wym. 

(MS)

PŁYWANIE

Krośniczanie znów błyszczeli

Eki pa MUKS Zie mia Mi lic ka w so bo -
tę po dej mo wa ła AZS Sto el zle Czę -
sto cho wa. Po po nad dwóch go dzi -
nach wy rów na ne go star cia go ście
oka za li się lep si w tie -bre aku. 

Przy jezd ni roz po czę li mecz od wy pra -
co wa nia kil ku punk tów prze wa gi. Mi li cza -
nie po zo sta wa li w ty le aż do sa me go koń ca.
Po tra fie niu pił ki w siat kę przy ser wi sie
miej sco wych czę sto cho wia nie wgra li pre -
mie ro wą par tię 25: 19. 

Zmo ty wo wa ni do prze ła ma nia złej
pas sy go spo da rze w dru gim se cie za pre -
zen to wa li się znacz nie le piej. Dru ży ny
dłu go pro wa dzi ły wy mia nę punk tu
za punkt. Pod ko niec to AZS miał prze wa -
gę, ale MUKS nie po zwo lił ry wa lom
na wy gra nie ko lej nej od sło ny. Po za cię tej
wal ce mi li cza nie wy gra li 29: 27 i wy rów -
na li stan me czu.

Trze cia par tia to czy ła się znów
pod dyk tan do go ści, któ rzy kon tro lo wa li
sy tu ację na par kie cie, nie do pusz cza jąc na -
szych siat ka rzy do gło su. Czę sto cho wia nie
nie ustan nie po więk sza li swo ją prze wa gę
i zwy cię ży li róż ni cą dzie wię ciu punk tów.

Czwar ta od sło na ob fi to wa ła wwie le ład -
nych za grań miej sco wych. Nie za bra kło asów
ser wi so wych iata ków nie doobro ny. Wefek -
cie mi li cza nie za słu że nie wy gra li 25: 19, po -
now nie do pro wa dza jąc do re mi su. 

W tie -bre aku wal ka by ła wy rów na na.
Pierw si próg ośmiu punk tów prze kro czy -
li go ście. Obie eki py dziel nie wal czy ły
o każ dą pił kę, ale szczę ście znów by ło
po stro nie czę sto cho wian, któ rzy po ko na -
li nasz ze spół 15: 12 i zdo ła li wy wieźć
punk ty z Mi li cza. Miej sco wym za bra kło
na praw dę nie wie le do prze ła ma nia złej
pas sy, lecz po raz ko lej ny mu sie li prze łknąć
gorz ką pi guł kę po raż ki. (MS) 

SIATKÓWKA

Do zwycięstwa zabrakło niewiele

Z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści w Mi -
li czu zor ga ni zo wa no Tur niej Te ni sa
Sto ło we go o Pu char Sta ro sty.
W szran ki sta nę ło bli sko 40 za wod -
ni ków i za wod ni czek. 

Za wo dy otwo rzył sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki, któ ry pod kre ślił, iż są to ak tyw -
ne ob cho dy naj waż niej sze go pań stwo we -
go świę ta. Ży czył wie lu spor to wych
emo cji i do brej gry. Na stęp nie wrę czył
upo mi nek naj młod szej uczest nicz ce tur -
nie ju – pię cio let niej Nel li Ko ciń skiej. Ry -
wa li za cja to czy ła się przez kil ka go dzin
sys te mem każ dy z każ dym, a na ko niec
roz gry wa no me cze de blo we. Więk szość
za wod ni ków sta no wi li mi li cza nie, przed -

sta wi cie le klu bu Li der. Ale po ja wi li się też
te ni si ści z Ko by li na, Sta re go Siel ca, Wro -
cła wia, Ką tów Wro cław skich, Dzier żo nio -
wa, Du bi na, Wir i Kro śnic. Tur niej
prze pro wa dzo no dzię ki za an ga żo wa niu
człon ków Li de ra, w szcze gól no ści tre ne ra
Ra fa ła Gen de ry, a tak że przy wspar ciu
z po wia tu mi lic kie go. 

Trium fa to rem w ka te go rii ping pon -
go we ma rze nia, czy li wśród uczniów
szkół pod sta wo wych, oka zał się Fran ci -
szek Ku char ski, któ ry wy prze dził Kry -
stia na Mi sia ka i Le nę Ko wal ską.
W zma ga niach dzie ci naj le piej po ra dził
so bie Jan Pa da ras, dru gi był Fi lip Szym -
czak, a brąz wy wal czy ła Wik to ria Wi -
śniew ska. K. Mi siak był naj lep szy

w gro nie za wod ni ków śred nio -za awan so -
wa nych, wy prze dza jąc Mar ce la Ski bę
i Oty lię Ło chow ską.

Ty tuł mi strza za awan so wa nych wy -
wal czył Mi ko łaj Na wrot, a za nim upla so -
wa li się Bra jan Szym ko wiak i Ar ka diusz
Bo rek. W kat. open zwy cię żył Ro bert Cwe -
nar z Ką tów Wro cław skich, któ ry jesz cze
nie daw no re pre zen to wał Pol skę na mię -
dzy na ro do wych za wo dach osób nie peł no -
spraw nych. Wy prze dził on Da nie la
Ra ko cze go oraz To ma sza Smo lar ka. 

W ry wa li za cji de blo wej naj le piej po ra -
dzi li so bie F. Ku char ski i A. Bo rek, a ko lej -
ne miej sca za ję li R. Cwe nar i D. Ra ko czy
oraz T. Smo la rek i Prze my sław Ka wec ki.

(MS)

TENIS STOŁOWY

Niepodległość uczcili turniejem

6 li sto pa da are ną siat kar skich zma -
gań tur nie ju z cy klu Vol ley ma nia Dol -
ny Śląsk by ła mi lic ka Ha la Spor to wa
Wol no ści i So li dar no ści. Miej sco we
siat kar ki świet nie się spi sa ły, gdyż
eki py z obu szkół pod sta wo wych sta -
nę ły na naj wyż szych stop niach po -
dium.

Był to trze ci etap ry wa li za cji w se zo -
nie 2021/22. Za or ga ni za cję od po wia da ły
Fun da cja Vol ley Wro cław oraz UKS Dwój -
ka Mi licz, a fi nan so we go wspar cia udzie lił
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Dol -
no ślą skie go. W za wo dach wzię ło udział
aż 131 za wod ni czek z klas IV -VI z re gio nu
dol no ślą skie go. Ry wa li zo wa ło 20 dwó -
jek, 12 trój ek oraz 9 czwó rek. Łącz nie ro -
ze gra no 143 me cze.

Re pre zen tant ki SP nr 1 w Mi li czu
zdo mi no wa ły roz gryw ki trzy oso bo we. Na -
sze mło de siat kar ki wy gra ły wszyst kie me -
cze i za ję ły pierw sze miej sce. Z ko lei
przed sta wi ciel ki SP nr 2 naj le piej po ra dzi -
ły so bie w ka te go rii czwó rek, gdzie by ły
bez kon ku ren cyj ne. W tur nie ju dwó jek te -
am z SP nr 2 był pią ty. Na ta kiej sa mej lo -
ka cie mi li czan ki z Dwój ki upla so wa ły się
w grach trzy oso bo wych. 

(MS) 

SIATKÓWKA

Dobre występy milickich dziewcząt
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W so bo tę pił ka rze Ba ry czy Su łów da -
li po pis od wa gi i wo li wal ki. Nie ste ty,
na Le chię Dzier żo niów, któ ra wy god -
nie roz sia dła się w fo te lu li de ra IV li -
gi, to by ło za ma ło. Po za cię tym po -
je dyn ku, któ ry obie eki py koń czy ły
w dzie siąt kę, na sza dru ży na prze gra -
ła 1: 3.

Week en do wy przeciwnik su ło wian
wy da wał się na praw dę moc ny. Żad ne mu
z czter na stu do tych cza so wych ry wa li nie
po zwo lił bo wiem urwać choć by punk tu.
Miej sco wi nie prze stra szy li się jed nak wy -
śmie ni tej se rii dzier żo nio wian i z otwar ty -
mi przy łbi ca mi ru szy li do trud ne go bo ju.
Od pierw szych mi nut go ście na ci ska li, sta -
ra jąc się otwo rzyć wy nik, lecz Ba rycz dziel -
nie się bro ni ła. Po tem go spo da rze
od po wie dzie li, ale po do brej wrzut ce z pra -

wej stro ny Fi lip Skór ni ca nie się gnął pił ki
gło wą.

Z każ dą se kun dą at mos fe ra ro bi ła się
co raz go ręt sza, a ar bi ter co i rusz się gał
do kie sze ni po kart ki. W efek cie już od 22.
mi nu ty su ło wia nie gra li w dzie siąt kę, gdyż
Ja kub Ka za nec ki obej rzał żół ty kar to nik
po raz dru gi. Przy jezd ni w prze wa dze li -
czeb nej roz luź ni li szy ki, a ich uśpio ną czuj -
ność wy ko rzy stał Da wid Bąk. Po świet nie
wy pro wa dzo nym kontr ata ku pił karz Ba ry -
czy zna lazł się w sy tu acji sam na sam
z bram ka rzem i pła skim strza łem umie ścił
pił kę w bram ce. 

Roz złosz cze ni za wod ni cy Le chii na -
tych miast rzu ci li się do od ra bia nia strat.
Na efekt nie trze ba by ło dłu go cze kać, bo
za le d wie trzy mi nu ty. Fi lip Ko czo row ski
obro nił wpraw dzie pierw szy strzał, ale wo -
bec do bit ki Ma te usza Mia zgi był już bez -

rad ny. Oba ze spo ły sta ra ły się jesz cze zmie -
nić wy nik przed prze rwą, ale wię cej go li
nie pa dło. 

Po zmia nie stron go ście re gu lar nie
spraw dza li czuj ność gol ki pe ra Ba ry czy, lecz
ten pew nie bro nił. W 60. mi nu cie strze lec
wy rów nu ją ce go go la zo stał wy rzu co ny
z bo iska za dru gie „żółt ko”. Przy rów nej
licz bie za wod ni ków miej sco wi jak by od ży -
li i zda wa ło się, że na praw dę mo gą po ko -
nać li de ra ta be li. Nie zwy kle groź ny był
je den z rzu tów roż nych, lecz bram karz Le -
chii zdo łał wy bić fut bo lów kę zmie rza ją cą
w sa mo okien ko. Przy jezd ni oka za li się
sku tecz niej si. Naj pierw do bit ką po rzu cie
wol nym pro wa dze nie dzier żo nio wia nom
dał Mi chał Ciar kow ski, a kil ka mi nut póź -
niej El ton dos San tos Oli ve ira zdo był
bram kę fan ta stycz nym ude rze niem tuż
pod po przecz kę. (MS)

PIŁKA NOŻNA

Lider wygrał w Sułowie

Pod opiecz ni Do mi ni ka Pio trow skie -
go uczci li Świę to Nie pod le gło ści ko -
lej nym oka za łym zwy cię stwem.
Mie li za tem po dwój ny po wód
do świę to wa nia. Wy jaz do wy mecz
z GKS -em Mir ków rozpoczął się dla
nich nie naj le piej, bo od stra ty
dwóch go li. Ale po tem na sza dru ży -
na po ka za ła kla sę.

W pierw szej po ło wie spo tka nia moż -
na by ło od nieść wra że nie, że za wod ni cy
Ba ry czy po zo sta li w szat ni. Po zwo li li go -
spo da rzom na wie le, co ci skrzęt nie wy ko -
rzy sta li. Adam Wie czo rek dwu krot nie
wpa ko wał pił kę do siat ki, da jąc GKS -owi
spo rą za licz kę. Przy jezd ni dłu go po zo sta -
wa li w cie niu, aż do 45. mi nu ty. Wte dy

po do środ ko wa niu Pio tra Moż drze cha Da -
wid Bąk zgrał pił kę do środ ka, a po za blo -
ko wa niu strza łu Ar tu ra Kie ra ta
fut bo lów ka zna la zła się pod no ga mi Ad ria -
na Pu cha ły, któ ry, ude rza jąc moc no po zie -
mi, strze lił tzw. go la do szat ni.

Po zmia nie stron pił ka rze Ba ry czy gra -
li o wie le sku tecz niej, cel niej po da wa li, dłu -
żej utrzy my wa li się przy pił ce i two rzy li
co raz groź niej sze sy tu acje. Do wy rów na nia
do pro wa dzi li w 71. mi nu cie, po now nie
po tra fie niu A. Pu cha ły. Za le d wie dwie mi -
nu ty póź niej D. Bąk ze sta łe go frag men tu
gry za grał pił kę do nad bie ga ją ce go w oko -
li ce je de na ste go me tra Mi cha ła Mu sio ła,
któ ry efek tow ną głów ką po ko nał gol ki pe -
ra GKS -u. Nie dłu go po tem A. Pu cha ła
po raz trze ci tra fił do siat ki i uczy nił to

w pio ru nu ją cy spo sób. Za wod nik Ba ry czy
przy jął fut bo lów kę w ro gu szes nast ki, pod -
bił i ude rzył z prze wrot ki nad gło wą bram -
ka rza miej sco wych. Gol ten sta no wił
praw dzi wą ozdo bę me czu. Na ko niec au -
tor hat tric ka wy wal czył rzut kar ny, któ ry
pew nie wy ko rzy stał A. Kie rat. 

Tym sa mym Ba rycz wy gra ła 5: 2 i zdo -
by ła ko lej ny kom plet punk tów. Gwiaz dą
me czu był oczy wi ście A. Pu cha ła, jed nak
na le ży po chwa lić ca łą dru ży nę, któ ra zdo -
ła ła nie tyl ko od ro bić stra ty, ale też zde mo -
lo wać obro nę ry wa li. – Na suk ces pra co wał
ca ły ze spół. Gdy by nie współ pra ca wszyst -
kich za wod ni ków, to Ad rian tych go li by
nie zdo był. Mi mo sta nu 0: 2 uda ło się wy -
grać i to wy so ko, dla te go ogrom ny sza cu -
nek dla mo ich pił ka rzy – oce nił D.
Pio trow ski. 

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Podwójne święto Baryczy

BARYCZ SUŁÓW 
– LECHIA DZIERŻONIÓW 

1:3 (1:1)  
BRAMKI:

1:0 – Dawid Bąk (25)

1:1 – Mateusz Miazga (28)

1:2 – Michał Ciarkowski (75)

1:3 – Elton dos Santos Oliveira (81)

BARYCZ: Koczorowski – Możdrzech,

Serweta, Musioł, Stachowski, Bachta,

Kazanecki, Puchała, Bąk (75' Wójcik),

Skórnica (61' Pasternak), Kierat

CZERWONA KARTKA: Jakub Kazanecki (22) 

GKS MIRKÓW 
– BARYCZ SUŁÓW 

2:5 (2:1)
BRAMKI:
1:0 – Adam Wieczorek (16)
2:0 – Adam Wieczorek (29)
2:1 – Adrian Puchała (45)
2:2 – Adrian Puchała (71)
2:3 – Michał Musioł (73)
2:4 – Adrian Puchała (77)
2:5 – Artur Kierat (93' karny)
BARYCZ: Koczorowski – Serweta (35'
Wójcik), Musioł, Walkus (86' Wycisk),
Bachta, Możdrzech (87' Załanowski),
Stachowski, Puchała, Bąk (80' Pasternak),
Skórnica (83' Milian), Kierat 
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W pierw szy week end li sto pa da
w Ko ro no wie od by ły się Dru ży no we
Wo je wódz kie Mi strzo stwa Pol ski Ka -
de tów w Za pa sach w Sty lu Wol nym.
W dol no ślą skiej eki pie zna leź li się
przed sta wi cie le po wia tu mi lic kie go
i wal nie przy czy ni li się do koń co we -
go trium fu re pre zen ta cji na sze go re -
gio nu. 

Pierw sze star cie Dol no ślą za cy sto czy -
li z eki pą z Ma zow sza. Po wy rów na nych
bo jach zwy cię ży li 6: 4. W dwóch ko lej nych
kon fron ta cjach uda ło się już cał ko wi cie
zdo mi no wać ry wa li. Naj pierw eki pa z Dol -
ne go Ślą ska po ko na ła 9: 1 przed sta wi cie li
wo je wódz twa lu bel skie go, by na stęp nie nie
dać na wet cie nia szan sy dru ży nie z woj. ku -
jaw sko -po mor skie go, wy gry wa jąc 10: 0. 

Tak do bra po sta wa za pro wa dzi ła Dol -
no ślą za ków do fi na ło wej po tycz ki z re pre -
zen ta cją woj. za chod nio po mor skie go.
Mecz za koń czył się re mi sem 5: 5, jed nak
te am z na sze go re gio nu miał lep szy bi lans
punk to wy i tym sa mym obro nił mi strzow -
ski ty tuł. 

Jed nym z fi la rów ze spo łu był Ja kub
Kę sy z Olim pii Ciesz ków, któ ry wy grał
każ dą wal kę w kat. do 48 kg. Woj ciech
Skra bu cha, re pre zen tu ją cy mi lic kie go Bi -
zo na i ry wa li zu ją cy w kat. 51 kg, rów nież
dał dru ży nie kom plet zwy cięstw. Je go klu -
bo wy ko le ga, Ma ciej Cze me rys,
w kat. 71 kg wy grał je den z po je dyn ków
i na brał cen ne go do świad cze nia. W kat.
do 60 kg jed ną wal kę, ale za to zwy cię ską,
sto czył Mi ko łaj Ży to, przed sta wi ciel WKS -
-u Śląsk Mi licz. (MS)

Otwar ta Dol no ślą ska Li ga w Za pa -
sach Ko biet Bo gu szów -Gor ce 2021
do bie gła koń ca. Po sied miu tur nie -
jach wy ło nio no naj lep szą za pa śnicz -
kę bez po dzia łu na ka te go rie. Trium -
fa tor ką zo sta ła Zu zan na Hor bik! 

Re pre zen tant ka mi lic kie go Bi zo na
od sa me go po cząt ku spi sy wa ła się zna ko -
mi cie, wy gry wa jąc wal kę za wal ką. Do pie -
ro w ostat nim tur nie ju za li czy ła pierw szą,

a za ra zem je dy ną po raż kę. Tym sa mym,
po dob nie jak jej klu bo wa ko le żan ka Oli wia
Ra dzi szew ska, star tu ją ca w ka te go rii
do 50 kg, sta nę ła na naj niż szym stop niu
po dium. 

W prze kro ju ca łe go cy klu Z. Hor bik
oka za ła się jed nak bez kon ku ren cyj na. Re -
we la cyj ny bi lans 22 wy gra nych na 23 sto -
czo ne wal ki, a tak że aż 172 punk ty
tech nicz ne na kon cie to wy nik god ny mi -
strzy ni pierw szej edy cji li gi ko biet. (MS)

ZAPASY

Triumf dolnośląskich kadetów

ZAPASY

Zuzanna Horbik wygrała ligę!
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