
W trak cie XXXVIII se sji Ra dy Gmi ny
w Ciesz ko wie przy ję ta zo sta ła uchwa -
ła w spra wie usta le nia wy na gro dze nia
wój ta. Te mat nie co po dzie lił rad nych,
choć w koń cu uda ło się osią gnąć ja ko
ta kie po ro zu mie nie.

– Róż ne słu chy mnie do cho dzi ły
i praw da jest ta ka, że to na rę kach prze -
wod ni czą ce go spo czy wa przed sta wie -
nie tej uchwa ły ra dzie. Wy ni ka to
rów nież z usta wy, któ rą wpro wa dził
rząd. Ja ko rad ni zo sta li śmy więc zo bli -
go wa ni, by do te go się do sto so wać. Mi -
ni mum, ja kie pro po nu je rząd,
to 13 936 zł. Do te go do cho dzi jesz cze
do da tek sta żo wy – po in for mo wał Mar -
cin Mruk, prze wod ni czą cy ra dy, do da -
jąc, iż za się gnął opi nii z róż nych źró deł
i skon sul to wał spra wę z sze fa mi po -
szcze gól nych ko mi sji. 

– Nie pro po no wa li śmy ani mak si -
mum, ani mi ni mum. Nie chce my
przed sta wiać wój ta ja ko złe go, przy zna -
jąc mu naj niż szą pen sję. Ma my jed nak
świa do mość, iż nie stać nas na za pro po -
no wa nie mak si mum. Gmi na bo ry ka się
bo wiem z pro ble mem z oświa tą, a część
pra cow ni ków sa mo rzą do wych za ra bia
mniej niż eks pe dient ki na skle po wych
ka sach – kon ty nu ował M. Mruk. Za -
pro po no wa no więc 15 499, 90 zł, za -
tem kwo tę miesz czą cą się po środ ku
rzą do wych wi de łek. 

Rad ny Ro bert Plu ciń ski za py tał
skarb ni ka, co zro bi wo je wo da w przy -
pad ku nie pod ję cia tej uchwa ły. – Trud -
no mi orzec, co zro bi wo je wo da.
Na pew no wska że na bez czyn ność ra -
dy, gdyż ta ki obo wią zek na niej cią ży.
Dru ga kwe stia jest ta ka, że już nie
uchwa łą ra dy, a roz po rzą dze niem Ra -
dy Mi ni strów bę dę zo bli go wa ny
do pod nie sie nia pen sji do mi ni -
mum 80 pro cent, co jest za gwa ran to -
wa ne dla wój ta ta kiej gmi ny. Na to miast
ra da praw do po dob nie zo sta ła by we -
zwa na przez nad zór do ure gu lo wa nia
kwe stii nie pod ję tej uchwa ły – oce nił
Hu bert Czer wiń ski, skarb nik gmi ny.

M. Mruk zwró cił uwa gę, że ra da

mo że je dy nie usta lić róż ni cę we wnątrz
wi de łek za pro po no wa nych przez
rząd. – W rze czy wi sto ści ra da po dej -
mu je de cy zję o przy zna niu róż ni cy
w wi deł kach, czy li po mię dzy 13 936 zł
a 17 420 zł. Te gra ni ce usta la rząd, a my
ja ko rad ni oce nia my pra cę na sze go wój -
ta. Oczy wi ście bie rze my też pod uwa -
gę re alia fi nan so we gmi ny. W na szej
gmi nie nie ma my wi ce wój ta, któ ry
kosz to wał by nas mie sięcz nie 8990 zł
w kwo cie mi ni mal nej – mó wił prze -
wod ni czą cy. Do dat ko wo po chleb nie
wy po wie dział się o do tych cza so wych
dzia ła niach wój ta, a tak że po twier dził
sło wa skarb ni ka o moż li wo ści stwier -
dze nia bez czyn no ści ra dy w ra zie nie -
pod ję cia uchwa ły.

Głos zabrał tak że wójt Igna cy
Miecz ni kow ski. – Istot na spra wa, o któ -
rej wie lu za po mi na, jest ta ka, że rad ni,
wójt i ogó łem sa mo rzą dy to tak na -
praw dę pion ki na plan szy, a wia do mo,
kto pro wa dzi roz gryw kę. 3,5 ro ku te -
mu bez praw nie, bez uza sad nie nia,
w spo sób per fid ny za pro po no wa no ob -
niż kę wy na gro dze nia wój tów i bur mi -
strzów w kra ju. Nikt nie miał na wet
od wa gi po wie dzieć, dla cze go – oznaj -
mił wójt Ciesz ko wa. Stwier dził
przy oka zji, iż ko niecz ność po dej mo wa -
nia ta kich uchwał ma na ce lu stwo rze -
nie we wnętrz nych po dzia łów
w sa mo rzą dach, gdyż kwe stia wy na gro -
dzeń ni gdy nie by ła i nie bę dzie te ma -
tem lek kim.

– Ta usta wa by ła two rzo na z my ślą
o tym, iż ist nie ją róż ne me dia. Jed ne
rze tel nie, od po cząt ku do koń ca bę dą
przed sta wiać, o co cho dzi, a in ne urzą -

dzą so bie igrzy ska, bo jest ku te mu
świet na oka zja. W tej chwi li ra da ma
bar dzo nie wdzięcz ną ro lę. Z jed nej stro -
ny ro zu miem i do ce niam to, że nie chce
dać wój to wi mi ni mum, choć po wiem,
że tu po pro stu na le ży to zro bić – do -
dał I. Miecz ni kow ski. 

Dzię ku jąc za do ce nie nie wie lo let -
niej pra cy, wójt przed sta wił swo ją pro -
po zy cję. Za uwa żył przy tym, że gmi ny
zwy czaj nie nie stać na ta ką pod wyż kę,
że trze ba po my śleć o pra cow ni kach sa -
mo rzą do wych, soł ty sach i bie żą cych
pro ble mach Ciesz ko wa i oko lic. Zwięk -
sze nie wy na gro dzeń po win no
więc – je go zda niem – na stę po wać
rów no mier nie, by uho no ro wać wszyst -
kich za an ga żo wa nych w spra wy gmi ny.

– Wo lę móc spoj rzeć każ de mu
w oczy i po wie dzieć, że mniej już się nie
da ło. Miej my świa do mość, że róż ni lu -
dzie bę dą nam to wy ty kać, co nie jest
war te tej wyż szej staw ki. Dla te go pro -
szę o za sto so wa nie naj niż szej moż li wej
kwo ty po bo ru – za ko mu ni ko wał I.
Miecz ni kow ski. Rad na Ro za lia Kin drat
stwier dzi ła, że in ne sa mo rzą dy po win -
ny brać przy kład z wój ta Ciesz ko wa. 

Na proś bę wło da rza rad ni gło so wa -
li nad przy ję ciem po praw ki do uchwa -
ły. By li w tej kwe stii jed no myśl ni. Nie co
za ska ki wać mo że za tem fakt, iż sa ma
uchwa ła zo sta ła przy ję ta 13 gło sa mi
na tak i dwo ma prze ciw ny mi. W związ -
ku z tym wi ce prze wod ni czą cy ra dy,
Mie czy sław Bu ta, wy wo łał do ta bli cy
rad nych o od mien nym zda niu, nie kry -
jąc zdu mie nia ich po sta wą. 

Rad ny Jan Dwo jak tłu ma czył swo -
ją de cy zję ni skim sta nem gmin ne go bu -
dże tu. In ny punkt wi dze nia
przed sta wił rad ny Ra fał Gem ba row -
ski. – Ja z ni kim nie usta la łem żad nej
kwo ty. Wy ra zi łem tyl ko swo je zda nie,
że sko ro kwo ta przy cho dzi z gó ry, to nie
ma dys ku sji, ma być ta ka i ko niec.
A pan wójt zro bił, jak zro bił – od po wie -
dział R. Gem ba row ski, na co M. Mruk
stwier dził, że za pa mię ta, aby w przy -
szło ści li czyć głów nie na sie bie, a nie
na wspar cie. (MS)
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CIESZKÓW

Ustalili wysokość wynagrodzenia wójta
OŚWIAD CZE NIE

De cy zją obec nej więk szo ści par la men tar nej, pod ko niec ro ku, w pol skich
sa mo rzą dach, po ja wi ły się uchwa ły w spra wie zmian wy na gro dzeń wój tów,
bur mi strzów, sta ro stów. Usta wa wraz z roz po rzą dze niem ob li gu je ra dy do pod -
ję cia ta kich uchwał do koń ca bie żą ce go mie sią ca, ze skut ka mi od 1 sierp -
nia 2021r. 

War to przy po mnieć, że ta sa ma więk szość par la men tar na, 4 la ta te mu,
pod ję ła de cy zję o ar bi tral nym i ni czym nie uza sad nio nym ob ni że niu wy na gro -
dzeń dla tych sa mych sta no wisk z po bu dek nie me ry to rycz nych, a wy łącz nie
po li tycz nych i par ty ku lar nych. Po wsta ła sy tu acja do le gli wo ści fi nan so wej, ale
jed no cze śnie ka ry nie orze czo nej, ni czym nie udo wod nio nej i nie uza sad nio nej.
Ob ni żo no wy na gro dze nia lu dziom, su ge ru jąc, że swo je obo wiąz ki wy ko nu ją
nie rze tel nie, nie umie jęt nie, a być mo że nie uczci wie i to w ca łej Pol sce, we
wszyst kich sa mo rzą dach. Ten mo ral ny wy miar de cy zji był du żo bar dziej do -
le gli wy niż fi nan so wy, choć trze ba ja sno po wie dzieć, że wój to wie bur mi strzo -
wie i sta ro sto wie nie tyl ko nie otrzy ma li pod wyż ki w cią gu ostat nich 11 lat,
ale, ja ko je dy ni w pol skim sa mo rzą dzie, otrzy ma li zna czą cą ob niż kę.

Po 4 la tach przy szła re flek sja – póź na, nie w po rę, bez roz wią zań sys te mo -
wych, choć trze ba przy znać, że na ta kie de cy zje ni gdy nie ma do bre go cza su.
Nie są one też po pu lar ne i do brze wi dzia ne, ale trze ba za uwa żyć, że li de rzy sa -
mo rzą do wi od wie lu lat znaj du ją się na da le kich miej scach w po zio mie wy na -
gro dzeń w swo ich sa mo rzą dach. Nie moż na uda wać, że ten stan rze czy jest
nor mal ny i po zy tyw nie wpły wa na trud ny i od po wie dzial ny pro ces za rzą dza -
nia du żą i skom pli ko wa ną or ga ni za cją, ja ką jest gmi na i po wiat. Nie moż na
uda wać, że nie wa lo ry zo wa ny od lat, co wię cej – ob ni ża ny - po ziom wy na gro -
dzeń, jest skraj nie nie pro por cjo nal ny do od po wie dzial no ści za wy ko na nie i za -
rzą dza nie wie lo mi lio no wy mi bu dże ta mi. 

Igna cy Miecz ni kow ski – wójt Gmi ny Ciesz ków 
Sła wo mir Strze lec ki – sta ro sta mi lic ki
An drzej Bia ły – wójt Gmi ny Kro śni ce 
Piotr Lech – bur mistrz Gmi ny Mi licz
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26 li sto pa da Mi lic kie Cen trum Me -
dycz ne po in for mo wa ło o wstrzy ma -
niu dzia łal no ści od dzia łu we wnętrz -
ne go. Za wie szo no tak że wy ko ny wa -
nie nie któ rych za bie gów. Przy czy ną
jest po gar sza ją ca się sy tu acja epi de -
micz na.

Zgod nie z de cy zją wo je wo dy dol no -
ślą skie go Mi lic kie Cen trum Me dycz ne
by ło zo bli go wa ne do za pew nie nia od 24
li sto pa da 21 łó żek dla pa cjen tów z po -
twier dzo nym za ka że niem SARS -CoV -2
(w tym jed ne go łóż ka w od dzia le in ten -
syw nej te ra pii) oraz trzech łó żek dla pa -
cjen tów z po dej rze niem za ka że nia. 

– W tym mo men cie nie pla nu je my
wstrzy ma nia dzia łal no ści któ re go kol -
wiek z od dzia łów szpi tal nych. Dia gno -
sty ka, po rad nia POZ, po rad nie
spe cja li stycz ne oraz dział fi zjo te ra pii
rów nież funk cjo nu ją obec nie bez
zmian. Przy po mi na my o ko niecz no ści
oso bi stej lub te le fo nicz nej re je stra cji
do pra cow ni RTG (tel. 71 38 40 019).
In for mu je my rów nież, że w struk tu -
rze MCM nie funk cjo nu je już izo la to -
rium. O ewen tu al nych zmia nach
or ga ni za cji pra cy bę dzie my in for mo wać
na bie żą co. Choć przed na mi trud ne ty -
go dnie, do ło ży my wszel kich sta rań, aby
wszy scy pa cjen ci mie li za pew nio ną

opie kę me dycz ną na naj wyż szym po -
zio mie – ogło szo no we wcze śniej szym
ko mu ni ka cie Mi lic kie go Cen trum Me -
dycz ne go. Po da ne zo sta ły tak że nu me -
ry te le fo nów do le ka rzy dy żur nych
od dzia łów, w któ rych le cze ni bę dą pa -
cjen ci z CO VID -19: Od dział CO -
VID – tel. 797 307 855, Od dział
In ten syw nej Te ra pii – tel. 797 307 755.

26 li sto pa da Mi lic kie Cen trum
Me dycz ne opu bli ko wa ło ko lej ny ko -
mu ni kat, w któ rym po in for mo wa ło
o wstrzy ma niu dzia łal no ści od dzia łu
we wnętrz ne go. Za wie szo no tak że wy -
ko ny wa nie za bie gów w od dzia le chi -
rur gicz nym oraz or to pe dycz nym.
Swo ją dzia łal ność wy ga sza rów nież fi -
zjo te ra pia am bu la to ryj na. – De cy zja
ta ma zwią zek z po gar sza ją cą się sy tu -

acją epi de mio lo gicz ną w re gio nie i ko -
niecz no ścią za pew nie nia od ju tra łącz -
nie 56 łó żek dla pa cjen tów
z CO VID -19. In for mu je my rów nież,
że wstrzy ma ne zo sta ły pla no we za bie -
gi w od dzia le chi rur gicz nym oraz or -
to pe dycz nym. Swo ją dzia łal ność
wy ga sza też fi zjo te ra pia am bu la to ryj -
na. Po zo sta łe od dzia ły, po rad nie oraz
dia gno sty ka w tym mo men cie funk -
cjo nu ją bez zmian. O zmia nie sy tu acji
bę dzie my in for mo wać na bie żą co. Pa -
cjen tów prze pra sza my za nie do god no -
ści. Ma my na dzie ję, że sy tu acja
wkrót ce ule gnie po pra wie i bę dzie my
mo gli po wró cić do swo jej do tych cza -
so wej dzia łal no ści – po in for mo wa ło
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne.

(FE NIX)

SŁUŻBA ZDROWIA

Oddział wewnętrzny zawieszony!

Mi lic cy po li cjan ci przy po mi na ją
dział kow com o pod sta wo wych za sa -
dach bez pie czeń stwa. Roz po czy na -
ją cy się se zon zi mo wy spra wia, że
rza dziej od wie dza my swo je ogród ki
dział ko we. Mniej szy ruch uak tyw nia
zło dziei, któ rzy chcą po zba wić nas
na szej wła sno ści. 

Mun du ro wi przy po mi na ją, by do -
brze za bez pie czyć swo je mie nie, a cen -
niej sze przed mio ty i elek tro na rzę dzia
na okres zi mo wy prze nieść w bez -
piecz niej sze miej sce. Łu pem zło dziei
pa da ją naj czę ściej elek tro na rzę dzia,
sprzęt gra ją cy, bu tle ga zo we, ko sy spa -
li no we, pod ka szar ki, ale tak że to reb ki
i port fe le po zo sta wio ne bez nad zo ru,
po za za się giem wzro ku wła ści cie la.

Prze by wa jąc na dział ce i wy ko nu jąc
róż ne go ro dza ju pra ce, nie po zo sta wiaj -
my cen nych przed mio tów po za za się -
giem na sze go wzro ku – to reb ka
po wie szo na na klam ce czy ogro dze niu
lub w al ta nie, kie dy drzwi są otwar te,
sta no wi swo istą „za chę tę” dla zło dzie ja.
Od da la jąc się z miej sca na wet na kil ka
me trów, za mknij my furt kę idrzwi odal -
ta ny – czyn ność ta zaj mie tyl ko chwi lę,
a po zwo li uchro nić się przed kra dzie żą. 

– Na dział ce nie po win ni śmy po -
zo sta wiać war to ścio wych przed mio -

tów pod czas na szej nie obec no ści.
Ama to rzy cu dze go mie nia sto sun ko -
wo szyb ko znaj du ją je ukry te w róż ne -
go ro dza ju skryt kach. Za sta nów my się
nad prze nie sie niem sprzę tu ogro do -
we go na okres zi mo wy w in ne bez -
piecz ne miej sce, któ re bę dzie my
w sta nie czę ściej nad zo ro wać. Uwa żaj -
my na oso by krę cą ce się w po bli żu na -
sze go ogród ka. Za in te re suj my się
ni mi, za py taj my, ko go szu ka ją, przyj -
rzyj my się im, by za pa mię tać wy gląd.
Prze zor ność mo że uchro nić nas
przed kra dzie żą, zaś spo strze że nia mo -
gą być przy dat ne po li cji, gdy by do szło
do wła ma nia. Za wsze współ dzia łaj my
z są sia da mi. Kie dy czę sto tli wość od -
wie dzin na ogród kach dział ko wych
zmniej sza się, jest to szcze gól nie waż -

ne. Zwra caj my uwa gę tak że na dom ki
są sia dów. Pod czas ich nie obec no ści in -
te re suj my się ludź mi krę cą cy mi się
w po bli żu ich dział ki. Zwra caj my
uwa gę na ha ła sy, nie co dzien ne od gło -
sy, wy no sze nie me bli lub sprzę tów
przez oso by ob ce, któ rym nie to wa rzy -
szy nikt ze zna nych są sia dów. O ewen -
tu al nym wła ma niu na le ży jak
naj szyb ciej po wia do mić po li cję, dzwo -
niąc pod nu mer 112. Nie do ty kaj my
ni cze go w do mu, że by nie za trzeć śla -
dów po zo sta wio nych przez zło dziei.
Je że li to moż li we, za pa mię taj my jak
naj wię cej szcze gó łów, któ re po mo gą
po li cjan tom w zna le zie niu spraw ców
wła ma nia – ape lu je pod in spek tor Sła -
wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Działkowcu, nie daj się okraść!

21 li sto pa da w po bli żu miej sco wo ści
Jo achi mów ka (gmi na Mi licz) sa mo -
chód ty pu bus ude rzył w drze wo. Jak
usta lo no, kie row ca był nie trzeź wy.
W związ ku z tym cze ka ją go te raz
po waż ne kon se kwen cje.

Po li cjan ci, któ rzy przy by li na miej sce
zda rze nia, usta li li, że 22-let ni miesz ka niec
gmi ny Kro śni ce, kie ru jąc bu sem mar ki Ive -
co Da ily, stra cił pa no wa nie nad po jaz dem,
któ ry zje chał na le we po bo cze i ude rzył
w przy droż ne drze wo. Na szczę ście kie -

row cy nic się nie sta ło, ale sa mo chód zo stał
po waż nie uszko dzo ny. 

– Kie row ca był pod wpły wem al ko ho -
lu – ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w je go or ga ni zmie pra wie 0,4 pro mi la al ko -
ho lu. W związ ku z tym po li cjan ci za trzy -
ma li mu pra wo jaz dy, a uszko dzo ny
sa mo chód zo stał prze ka za ny oso bie przez
nie go wska za nej. Spra wa znaj dzie swój fi nał
w są dzie. 22-la tek od po wie za kie ro wa nie
po jaz dem pod wpły wem al ko ho lu – in for -
mu je pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski, ofi -
cer pra so wy KPP w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Bus uderzył w drzewo

Pra ca na wy so ko ściach na le ży
do naj bar dziej nie bez piecz nych. War -
to za tem wie dzieć, jak po win na wy -
glą dać jej od po wied nia or ga ni za cja.

O pra cy na wy so ko ściach mó wi my
w przy pad ku, gdy róż ni ca po zio mów mię -
dzy sta no wi skiem a po sadz ką wy no si od 1
me tra wzwyż. Za li czy my tu za tem np. pra -
ce na rusz to wa niach, kon struk cjach bu -
dow la nych, stro pach, ko mi nach, dra bi nach
czy in nych pod wyż sze niach. Wy łą cze nie
z tej de fi ni cji sta no wią dwa przy pad ki.
Do prac na wy so ko ściach nie na le żą pra ce
po wy żej 1 m od po wierzch ni po sadz ki, je -
śli jest to miej sce osło nię te ze wszyst kich
stron peł ny mi lub oszklo ny mi ścia na mi
na wy so kość 1,5 m i wy żej. Dru gi wy ją tek
to pra ce po wy żej 1 m od po wierzch ni po -
sadz ki, je śli jest to miej sce wy po sa żo ne
w sta bil ne kon struk cje lub urzą dze nia, któ -
re są w sta nie sku tecz nie ochro nić pra cow -
ni ka przed wy pad nię ciem.

Po wierzch nie pra cy oraz przej ścia
na po zio mie po wy żej 1 m od po wierzch ni
po sadz ki lub zie mi po win ny być wy po sa -
żo ne w ba lu stra dy o kon kret nej kon struk -
cji. Za tem mu szą po ja wić się po rę cze
ochron ne, na wy so ko ści 1,1 m wzwyż, kra -
węż ni ki o wy so ko ści co naj mniej 15 cm,
a po mię dzy ni mi mu si znaj do wać się po -
przecz ka lub in ny ele ment, któ ry za po bie -
gnie wy pad nię ciu pra cow ni ka.

Nad zór nad pra ca mi spra wu ją kie ru -
ją cy pra cow ni ka mi, a nie eks per ci z za kre -
su BHP. Dla te go ko niecz ne sta je się
włą cze nie tych osób w usta no wie nie we -
wnątrz za kła do wych in struk cji i pro ce dur
do ty czą cych prac na wy so ko ści. Na le ży
jed nak pa mię tać, że nie ma roz wią zań
uni wer sal nych. W każ dym za kła dzie pra -

cy trze ba usta lić in dy wi du al ne szcze gó ło -
we wy mo gi pod czas pra cy na wy so ko -
ściach. W tym ce lu wy pa da za cząć
od spo rzą dze nia li sty osób, któ rych do ty -
czy de fi ni cja pra cy na wy so ko ści. Pod uwa -
gę po win ny być bra ne nie tyl ko oso by
wy ko nu ją ce pra ce sta łe i re gu lar ne, ale też
kon ser wa cyj ne i po rząd ko we. 

Ko lej ny krok to prze ana li zo wa nie,
w ja kich miej scach moż na wpro wa dzić
środ ki, któ re po zwo lą wy łą czyć te pra ce z li -
sty prac na wy so ko ściach. Ko niecz ne jest
za tem prze pro wa dze nie ana li zy ry zy ka za -
wo do we go. Dal sze dzia ła nie to usta le nie
i za sto so wa nie wła ści wych za bez pie czeń.
Trze ba przy tym pa mię tać, aby środ ki tech -
nicz ne mia ły pierw szeń stwo nad środ ka mi
ochro ny in dy wi du al nej. 

Po usta le niu, ja kie środ ki po win ny
być uży wa ne, na le ży je za ku pić i sto so wać
zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta, a tak -
że pod da wać okre so wym prze glą dom.
We ry fi ka cji i ak tu ali za cjom win na pod le -
gać li sta prac. Waż na jest też pro fi lak ty ka
wy pad ko wa, czy li suk ce syw ne wdra ża nie
za bez pie czeń po zwa la ją cych na eli mi na -
cję nie bez pie czeństw.

Na wy so ko ściach mo gą pra co wać oso -
by peł no let nie, ma ją ce za świad cze nie le -
kar skie o bra ku prze ciw wska zań do ta kiej
pra cy. Mu szą też po sia dać waż ne szko le -
nie BHP i za po znać się z oce ną ry zy ka za -
wo do we go. Ko lej ne wy mo gi to
za po zna nie z we wnątrz za kła do wy mi in -
struk cja mi lub pro ce du ra mi oraz wy po sa -
że nie w nie zbęd ne środ ki ochro ny
in dy wi du al nej i prze szko le nie w za kre sie
ich pra wi dło we go sto so wa nia. 

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476 

EKSPERT RADZI

BHP na wysokości
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Aktualności 3

Na li sto pa do wej se sji Ra dy Po wia tu
Mi lic kie go roz ma wia no o Mi lic kim
Cen trum Me dycz nym i moż li wo -
ściach kon so li da cji nie któ rych usług
z in ny mi pla ców ka mi.

Pod ko niec paź dzier ni ka od by ły
się wstęp ne kon sul ta cje do ty czą ce
kon so li da cji usług me dycz nych szpi ta -
li mi lic kie go oraz trzeb nic kie go. Wzię -
li w nich udział m. in. bur mistrz
i se kre tarz gmi ny Mi licz, sta ro sto wie
po wia tu mi lic kie go i trzeb nic kie go,
człon ko wie za rzą du MCM i dy rek tor
szpi ta la w Trzeb ni cy. Jak wy ni ka z ko -
mu ni ka tu gmi ny Mi licz, kon so li da cja
mia ła by obej mo wać rów nież Szpi tal
Re ha bi li ta cyj ny i Opie ki Dłu go ter mi -
no wej w Żmi gro dzie, po nie waż pla -
ców ka trzeb nic ka pro wa dzi z nim
rów no le głe roz mo wy. Na ko lej nych
spo tka niach roz wa ża ne bę dą ewen tu -
al ne kro ki zmie rza ją ce do przy stą pie -
nia do pro ce su kon so li da cyj ne go.

Po wyż szy te mat po ru szo no na se -
sji przy spra woz da niu z dzia łal no ści
sta ro sty w okre sie mię dzy se syj -
nym. – Spo tka nie do ty czy ło ro ze zna -
nia moż li wo ści kon so li da cji
nie któ rych usług me dycz nych przez
szpi ta le. Ta ki po mysł po ja wił się z pro -
po zy cji rzą dzą cych. Stwier dzi li śmy, że
mu si my się na wszel ki wy pa dek przy -
go to wać. Je śli by pod ję to de cy zję, że
ma my iść w tym kie run ku, to po pro -
szę prze wod ni czą ce go ko mi sji, aby
zor ga ni zo wać spo tka nie w peł nym
skła dzie ra dy – po wie dział sta ro sta
Sła wo mir Strze lec ki. 

Rad ny Ma rek Sier piń ski po pro sił
o in for ma cje na te mat obec nej sy tu acji
Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne go. Za -
su ge ro wał, że rad ni nie ma ją peł ne go
wglą du w kwe stię sta nu tej pla ców -
ki. – Mam nie od par te wra że nie, że
rad ni otrzy mu ją zbyt ma ło in for ma cji
na te mat sy tu acji w szpi ta lu. We wrze -
śniu wy słu cha li śmy wy stą pie nia pre -
ze sa MCM, któ ry za ry so wał bar dzo
po zy tyw ny ob raz. Za dłu że nie prze -
kra cza 7 mln zł, ale po za tym wszyst -

ko jest zna ko mi cie. Jed nak wy da je mi,
że tak do brze to nie jest. Ma my zbyt
ma ło in for ma cji, je dy nie do wia du je -
my się z do nie sień me dial nych. Nie
wie my, na czym to mia ło by w ogó le
po le gać. Od 1 stycz nia nie zna na jest
sy tu acja od dzia łu po łoż ni cze go. Pro sił -
bym o wię cej in for ma cji, po nie waż wi -
zja pre ze sa MCM wy da je mi się
sur re ali stycz na – stwier dził rad ny.

Sta ro sta pod kre ślił, że nie pod ję to
żad nych de cy zji w spra wie kon so li da -
cji szpi ta li, pro wa dzo ne są je dy nie kon -
sul ta cje. Dzia ła nia te wy ni ka ją
z za po wie dzi rzą du, któ re do ty czą służ -
by zdro wia. – Nie kon so li du je my szpi -
ta la, nie pod ję li śmy de cy zji, że tak
bę dzie. Chcie li by śmy się do te go przy -
go to wać. Je śli nie bę dzie wspar cia fi -
nan so we go do kon so li da cji, to nie ma
o czym mó wić. Pro sił bym o nie in for -
mo wa nie opi nii pu blicz nej, że Strze lec -
ki chce za mknąć od dział po łoż ni czy.
Nie wiem, na ja kiej pod sta wie pan o to
py ta. Je śli pre ze si MCM po in for mu ją,
że jest ja kiś te mat w tej kwe stii, to bę -
dzie my wszy scy o tym roz ma -
wiać – wy ja śnił S. Strze lec ki. 

Rad ny za py tał, czy w grud niu zor -
ga ni zo wa na bę dzie se sja, na któ rej zo -
sta nie omó wio na sy tu acja MCM.
Otrzy mał od po wiedź, że je śli kie row -
nic two mi lic kie go szpi ta la wy ra zi ta ką
po trze bę, to oczy wi ście te mat bę dzie
dys ku to wa ny. – Nie wiem tyl ko, co ta -
kie go pan rad ny chciał by omó wić. Se -
sja po win na być po świę co na
po dej mo wa niu uchwał. Na pew no po -
sie dze nie ko mi sji w tej spra wie bę dzie.
Nie po wie dzia łem, że kon so li da cja
mia ła by się roz po cząć 1 stycz nia. Mo -
że w ogó le się nie roz pocz nie. Pra gnę
przy po mnieć, że do koń ca czerw ca te -
go ro ku rząd miał przed sta wić in for -
ma cje o szpi ta lach. Do tej po ry te go
nie ma. Po za tym cho dzi o kon so li da -
cję usług me dycz nych, a nie szpi ta li.
Na pew no nie bę dą po dej mo wa ne
żad ne de cy zje bez zgo dy ra dy po wia -
tu – oświad czył sta ro sta mi lic ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Szpital jest w dobrej 
czy w złej sytuacji?

Ra da Miej ska w Mi li czu przy ję ła dwie
uchwa ły – pod no szą ce upo sa że nie
rad nych i wy na gro dze nie bur mi strza.
Nie bra ko wa ło dys ku sji i gło sów prze -
ciw nych. 

Wpro wa dzo ne nie daw no no we li za -
cje pod no szą gór ne i dol ne li mi ty wy na -
gro dzeń pra cow ni ków sa mo rzą do wych,
za trud nia nych na pod sta wie wy bo ru.
Obie uchwa ły by ły wcze śniej oma wia -
ne na Ko mi sji bu dże to wo -go spo dar czej.
Część rad nych zwró ci ła uwa gę na fakt,
że in for ma cje na te mat za pro po no wa -
nych pro jek tów uzy ska li do pie ro wdniu
po sie dze nia. 

Woj ciech We ncek pod kre ślił, że nie
jest to ła twy te mat, ale nie na le ży po pa dać
w skraj ny po pu lizm. – Chciał bym przy -
po mnieć, że ja kiś czas te mu zaspra wą jed -
ne go czło wie ka ob ni żo no wy na gro dze nia
wszyst kim par la men ta rzy stom, człon -
kom rzą du, bur mi strzom, wój tom itd.
Mi nę ły trzy la ta i jest oka zja do re gu la cji
wy na gro dzeń. Prze gło so wa no to w cią gu
kil ku dni. My ślę, że odsze ściu lat obo wią -
zu je ta ka za sa da – „kom bi nu ją, ale przy -
naj mniej się dzie lą”.Ito jest sed no spra wy.
My je ste śmy nie ty le ofia ra mi, co obiek -
ta mi dzie le nia się. Spo tka ło to wszyst kich
sa mo rzą dow ców, lecz za czę ło się od gó ry
ina le ży otym pa mię tać – oświad czył rad -
ny. 

W dal szej czę ści wy stą pie nia wska -
zał, że nadzia łal ność sa mo rzą dów skła da
się wie le czyn ni ków. Pod su mo wał też
ostat nie la ta gmi ny Mi licz podwzglę dem
wskaź ni ków roz wo jo wych i po więk sza -
nia za so bów wła snych. – Chciał bym
pod su mo wać pew ne licz by w okre sie,
w któ rym pan Piotr Lech jest bur mi -
strzem. Róż ni ca do cho dów po mię -
dzy 2015 a 2020 ro kiem to 42 mln zł.
Je śli cho dzi odo cho dy bie żą ce, jest to32
mln zł. Do cho dy ma jąt ko we w ca łym
okre sie to 66 mln zł. Na ko niec te go ro -
ku gmi na po zy ska pra wie 45 mln zł z sa -
mych fun du szy unij nych i 15 mln
zfun du szy ce lo wych. Moż nato so bie po -
li czyć i pod su mo wać – wy li czał W. We -
ncek.

Ali cja Szat kow ska zło ży ła pro po -
zy cję, aby zmniej szyć za kres pod wyż -
ki prze wi dzia nej w pro jek cie uchwa ły
do ty czą cej diet rad nych. – W uchwa -
le za pro po no wa nej przez pa na bur mi -
strza koszt do dat ko wy z ty tu łu diet
ma wy nieść 162 tys. zł. W na szej pro -
po zy cji ma my 134 tys. zł. To jest tak -
że pod wyż ka, ale chce my o po ło wę
mniej. W kwe stii te go, co po wie dział
Woj ciech We ncek, to nie efekt pra cy
bur mi strza, a wy sił ki je go pra cow ni -
ków spo wo do wa ły wpły wy do bu dże -
tu. My, ja ko rad ni, rów nież ma my
nie wiel ki wkład. Dzia ła my tro szecz kę
jak se ma fo ry. Co raz trud niej się ży je
i nie ma my aż tak du żych za sług. Cią -
gle pra cu je my on li ne. 30 lat pro wa dzę
sto wa rzy sze nie i nie bio rę ani zło tów -
ki. Ja ko rad na nie przy cho dzi łam tu -
taj ze wzglę du na die ty. Pod wyż ka tak,
ale nie o 50 pro cent – za ko mu ni ko -
wa ła rad na. 

Prze wod ni czą ca ko mi sji oświad czy -
ła, że każ dy z rad nych wie, ja kie ma obo -
wiąz ki, ile ro bi dla miesz kań ców i ja ki
ma wpływ na roz wój gmi ny. – Zwra -
cam się rów nież do róż nych krzy ka czy
in ter ne to wych. Zrób cie coś naj pierw
dla lo kal nej spo łecz no ści, stań cie do wy -
bo rów i je wy graj cie – za ape lo wa ła Ha -
li na Smo liń ska.

Pro po zy cja rad nej Szat kow skiej nie
spo tka ła się zapro ba tą więk szo ści.9 rad -
nych by ło prze ciw, tyl ko 3 na tak, a je -
den się wstrzy mał od gło su. W ta kim
sa mym sto sun ku przy ję to pro po no wa -
ny pro jekt pod wy żek diet.

Gdy przy szło do oma wia nia
uchwa ły w spra wie wy na gro dze nia bur -
mi strza, prze wod ni czą ca ko mi sji wy ja -
śni ła, że jest to rów nież od gór nie
na rzu co na de cy zja. – Usta lo no mi ni -
mal ne i mak sy mal ne wi deł ki. To wy na -
gro dze nie jest na leż ne bur mi strzo wi
z wy rów na niem od 1 sierp nia. Naj niż -
sze wy na gro dze nie, ja kie mo że otrzy -
mać, to po nad 16 tys. zł,
a mak sy mal ne 20 tys. Bur mistrz Lech
ma ogrom ne za słu gi dla na szej gmi ny.
To czło wiek, któ ry dla spra wy mo że

wie le po świę cić. Nikt nie po wie, że nie
zmie nił ob li cza na sze go mia sta. Udzie -
la się w po zy ski wa niu środ ków ze -
wnętrz nych, god nie re pre zen tu je
gmi nę. Zza py zia łe go mia sta zro bił miej -
sce, któ rym moż na się szczy cić – rze kła
H. Smo liń ska. 

W trak cie se sji rad ny An drzej Ne -
sto ruk po no wił wnio sek A. Szat kow -
skiej. – Zgod nie z prze pi sa mi, mo że my
pod wyż szyć die ty o 60 pro cent. My
pro po nu je my o po ło wę mniej. To w zu -
peł no ści wy star czy. Zda ję so bie spra wę,
że nie jest to duże ob cią że nie dla gmi ny.
Za wsze jed nak sto ję na sta no wi sku, że
każ da zło tów ka jest waż na – za zna czył.
Pro po zy cja po now nie zo sta ła od rzu co -
na więk szo ścią gło sów. Osta tecz nie pier -
wot ny pro jekt pod wy żek diet zo stał
za ak cep to wa ny 12 gło sa mi na tak,
przy ośmiu prze ciw nych.

Uchwa lo no więc na stę pu ją ce staw ki
diet – prze wod ni czą cy ra dy – 3019,65,
wi ce prze wod ni czą cy – 2174,15, prze -
wod ni czą cy ko mi sji – 2053,36, czło nek
dwóch ko mi sji – 1841,99, czło nek jed -
nej ko mi sji – 1419,24.

W kwe stii wy na gro dze nia bur mi -
strza rad ni opo zy cyj ni tak że zło ży li
swo je po praw ki, pro po nu jąc mi ni mal -
ną pod wyż kę. – Wie lo krot nie zwra ca -
li śmy uwa gę na mar no tra wie nie
fi nan sów pu blicz nych. Nie moż -
na mó wić, że dzia ła nia bur mi strza są
w stu pro cen tach nie na gan ne. Ma my
wie le za strze żeń i nie mo że my fir mo -
wać mak sy mal nej pod wyż ki. Oce nia -
my bur mi strza na tym po zio mie, ja ki
pro po nu je my. Je że li za cznie współ pra -
co wać ze wszyst ki mi rad ny mi
i uwzględ niać na sze kwe stie, to za wsze
jest moż li wość na gro dze nia go wyż szą
pen sją – ar gu men to wał rad ny Ne sto -
ruk. Wnio sek od rzu co no, a pro po no -
wa ny pier wot nie pro jekt uchwa ły
prze gło so wa no – 12 rad nych by ło
na tak, 7 by ło prze ciw ko, je den wstrzy -
mał się od gło su. Tym sa mym wy na -
gro dze nie bur mi strza usta lo no
na po zio mie 18 044 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Wyższe diety i wynagrodzenie burmistrza
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21 li sto pa da nie da le ko miej sco wo -
ści Ku bryk (gmi na Kro śni ce) sa mo -
chód oso bo wy wy padł z dro gi i da -
cho wał kil ka na ście me trów od jezd -
ni. Jed no oso ba zo sta ła po szko do -
wa na i tra fi ła do szpi ta la.

Gdy na miej sce przy by ły służ by ra tow -
ni cze, sa mo chód mar ki Peu ge ot znaj do wał
się w upra wie so sno wej, kil ka na ście me -
trów od dro gi. W po jeź dzie był uwię zio ny
kie row ca. Stra ża cy uwol ni li męż czy znę,
po czym prze ka za no go Ze spo ło wi Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, któ ry nie zwłocz nie
prze trans por to wał po szko do wa ne go
do szpi ta la w Trzeb ni cy. Pa sa że ro wi na to -
miast nic po waż ne go się nie sta ło. Uszko -
dzo ny po jazd nie nada wał się do dal szej
jaz dy. Do cza su wy ja śnie nia oko licz no ści
zda rze nia zo stał za bez pie czo ny przez po li -
cję na par kin gu strze żo nym.

Po szko do wa ny kie row ca to 34-let ni

miesz ka niec po wia tu trzeb nic kie go. – Ze
wzglę du na ob ra że nia cia ła nie zdo ła no
na miej scu zda rze nia usta lić sta nu trzeź -
wo ści kie row cy. Dla te go w szpi ta lu
w Trzeb ni cy po bra no od nie go krew do ba -
dań na za war tość al ko ho lu. Funk cjo na riu -
sze usta li li, że męż czy zna ten w ogó le nie
po wi nien sia dać za kie row ni cę sa mo cho -

du, gdyż miał za kaz pro wa dze nia po jaz -
dów me cha nicz nych, wy da ny przez Sąd
Re jo no wy w Trzeb ni cy. Trwa po stę po wa -
nie wy ja śnia ją ce przy czy ny wy pad -
ku – mó wi 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 li czu.

(FE NIX)

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li kie row -
cę, któ ry wbrew są do we mu za ka zo -
wi pro wa dził sa mo chód oso bo wy.
Męż czy zna po nie sie kon se kwen cje
swe go czy nu.

Kie ru ją cy sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Opel Vec tra 35-la tek wpadł pod -
czas kon tro li dro go wej na uli cy Su łow -
skiej w Mi li czu. Był trzeź wy, ale nie
po wi nien kie ro wać sa mo cho dem, po -

nie waż miał – orze czo ny przez Sąd Re -
jo no wy w Go sty niu – za kaz pro wa dze -
nia po jaz dów me cha nicz nych.
W związ ku z tym po li cjan ci unie moż li -
wi li męż czyź nie dal szą jaz dę, a sa mo -
chód za bez pie czy li na par kin gu
strze żo nym. Po kon tro li dro go wej kie -
row ca zo stał zwol nio ny. – Spra wa znaj -
dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie.
Przy po mi na my, że za na ru sze nie są do -
we go za ka zu, w tym mię dzy in ny mi za -
ka zu pro wa dze nia po jaz dów
me cha nicz nych, gro zi ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści. Po stę po wa -
nie jest w to ku – oznaj mia Sła wo mir
Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Na ze szło ty go dnio wej se sji Ra dy
Gmi ny w Ciesz ko wie gło so wa no
w spra wie okre śle nia wy so ko ści no -
wych sta wek po dat ku od nie ru cho -
mo ści. Od 2022 ro ku bę dzie trze ba
pła cić wię cej, choć przy ję te kwo ty są
naj niż sze w po wie cie. 

Pod wyż kę nie co prze kra cza ją cą
wskaź nik in fla cji tłu ma czo no du żą
róż ni cą w po rów na niu do gmin
ościen nych. – Dra stycz nie od bie ga li -
śmy od sta wek obo wią zu ją cych w gmi -
nach są sied nich. Każ dy, kto chciał,
mógł to prze ana li zo wać i do strzec bez
pro ble mu. Dla te go jest tu nie co więk -
szy pro gres, ale i tak po zo sta je my
znacz nie „niż si” w kwe stii tych po dat -
ków – oznaj mił wójt Igna cy Miecz ni -
kow ski. 

Za przy ję ciem pro po no wa nych
sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści

opo wie dzia ło się 13 rad nych, na to -
miast dwóch wstrzy ma ło się od gło -
su. I tak przy kła do wo za bu dyn ki
miesz kal ne trze ba bę dzie pła -
cić 0,87 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt -
ko wej. Je śli zaś cho dzi o lo ka le,
w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność
go spo dar cza, to staw ka wy nie -
sie 23,50 zł od 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej. (MS)

NA DRODZE

Nie powinien siadać za kierownicę

Z POLICJI

Prowadził mimo zakazu

CIESZKÓW

Stawki podatku od nieruchomości będą wyższe
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Po da tek od grun tów
– 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 – 1,02 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 – 5,15 zł od 1 ha po wierzch ni 

– 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 – 0,35 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
ro ku o re wi ta li za cji (Dz. U. 2021
poz. 485) i po ło żo nych na te re nach,
na 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 – 2,27 zł od 1 m2 po wierzch ni.

Po da tek od bu dyn ków lub ich czę ści
– miesz kal nych – 0,87 zł od 1 m2

po wierzch ni użyt ko wej
– 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 – 23,50 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej 

– 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 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej 

– zwią za nych z udzie le niem świad -
czeń zdro wot nych w ro zu mie niu prze -
pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, za ję tych
przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad -
czeń – 5,25 zł od 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej

– 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 – 6,00 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt -
ko wej.

– Od bu dow li – 2% ich war to ści
okre ślo nej na pod sta wie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 usta wy o po dat kach
i opła tach lo kal nych.

NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI
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23 li sto pa da pra cow ni cy gmi ny Mi licz
wraz z za ło gą Za kład Usług Ko mu nal -
nych w Mi li czu w Li kwi da cji oraz dy -
rek tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
po now nie prze ka za li na kręt ki uzbie -
ra ne do dwóch me ta lo wych serc dla
osób po trze bu ją cych wspar cia.

Tym ra zem na kręt ki w ilo ści 1320 kg
zo sta ły prze ka za ne dla Pau li ny No wak
z Mi li cza – ma my ma łe go Mar cel ka z nie -
peł no spraw no ścią ru cho wą, któ ry wy ma -
ga sta łej re ha bi li ta cji. Ak cje prze ka zy wa nia
na krę tek z gmin nych serc są ko or dy no wa -

ne przez gmi nę Mi licz – od for mal no ści,
po przez na wią za nie współ pra cy z fir ma mi
sku pu ją cy mi na kręt ki, aż po ca łą lo gi sty kę
prze ka za nia i od bio ru na krę tek wraz z za -
pew nie niem przed fir mę od bie ra ją cą płat -
no ści na rzecz wska za ne go miesz kań ca.
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej na to miast
wska zu je oso by po trze bu ją ce na pod sta wie
ro ze zna nia i wy wia du o sy tu acji ro dzin nej
i zdro wot nej. Dwa me ta lo we ser ca, do któ -
rych moż na wrzu cać na kręt ki, są zlo ka li -
zo wa ne przy ma gi stra cie oraz na ryn ku
w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Zbieranie nakrętek 
dla potrzebujących

Na se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie go je -
den z rad nych za pro po no wał wy sto so -
wa nie ape lu w spra wie trwa łe go człon -
ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pej skiej. Te -
mat wy wo łał nie ma łe emo cje.

– W związ ku z po ja wia ją cy mi się
w spo łe czeń stwie pol skim oba wa mi
zwią za ny mi z pró ba mi wy pro wa dza -
nia Pol ski ze struk tur unij nych chciał -
bym zło żyć pro jekt uchwa ły
o wy sto so wa nie ape lu ra dy po wia tu
do rzą dzą cych. Te oba wy nie są bez -
pod staw ne, pa trząc ja kie dzia ła nia po -

dej mu ją na sze wła dze. Kil ka sa mo rzą -
dów już ta kie de cy zje pod ję ło. Nie bu -
dzi to żad nych kon tro wer sji i pra gnę
za uwa żyć, że zde cy do wa na więk szość
oby wa te li po pie ra na sze człon ko stwo
w Unii Eu ro pej skiej. Chciał bym, aby
mój wnio sek zo stał roz pa trzo ny
na przy szłej se sji – po wie dział Ma rek
Sier piń ski.

Krzysz tof Do ma ga ła od rzekł, że
te go ty pu ape le są czy sto po li tycz ne
i nie po waż ne, po nie waż ra da po win na
zaj mo wać się spra wa mi lo kal nej spo -
łecz no ści. – Chciał bym na wią zać

do stwier dze nia pa na sta ro sty, że pra -
cu je się w tej ra dzie nor mal nie. Nie ma
cham stwa i war chol stwa. Je śli rad ni
bę dą so bie ska kać do oczu, to nic się
nie da zro bić. Ape lo wał bym o nie upra -
wia nie po li ty kier stwa, bo nie zaj mu je -
my się wte dy po wia tem mi lic kim,
a bzdu ra mi. Z tej oka zji chciał bym
wspo mnieć o fał szy wych prze słan kach
przy tra gicz nej śmier ci ko bie ty w cią -
ży. Wy star czy odro bi na nor mal no ści.
Wy star czy za po znać się z tre ścią usta -
wy. Je śli za gro żo ne jest ży cie ko bie ty,
to le karz mu si ją ra to wać i na wet usu -
nąć cią żę. Mi mo te go roz sy ła na jest fał -
szy wa pro pa gan da. Tak sa mo jest
przy rze ko mym wy pro wa dza niu Pol -
ski z Unii Eu ro pej skiej. To jest tra gicz -
ne i pro szę o opa mię ta nie! – mó wił
wzbu rzo ny K. Do ma ga ła.

Ma rek War kocz za pro po no wał in -
ne roz wią za nie, do syć ory gi nal ne i dow -
cip ne, w ce lu zmniej sze nia po zio mu
emo cji dys ku sji. – Mam ta ką pro po zy -
cję dla rad ne go Sier piń skie go. Niech za -
ape lu je do władz cen tral nych, aby mur
wy bu do wać nie tyl ko na wschod niej
gra ni cy, ale rów nież na ca łej za chod niej.
Wte dy nie wyj dzie my z unii na pew -
no – je go wy po wiedź wy wo ła ła śmiech
po śród wszyst kich zgro ma dzo nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Politykierstwo czy poważny apel?
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W Tech ni kum Le śnym w Mi li czu im.
Prof. Wła dy sła wa Je dliń skie go od by -
ło się pierw sze spo tka nie w ra mach
pro jek tu edu ka cyj ne go „Ky no lo gia
w ło wiec twie”. Po my sło daw cą i ko or -
dy na to rem jest Ewa Chy ła, a pa tro -
nat nad pro gra mem ob jął Za rząd
Okrę go wy Pol skie go Związ ku Ło -
wiec kie go we Wro cła wiu. 

Spo tka nie pro wa dzi ła An na Wy -
goc ka – ho dow ca wy żłów we imar skich
o przy dom ku after ish tar, in struk tor ka
w ZOO we Wro cła wiu, człon ki ni Ko -

mi sji Ky no lo gicz nej PZŁ Wro cław, Za -
rzą du Klu bu Wy żłów We imar skich
PZŁ, We ima ra ner Klu bu w Niem -
czech, my śli wy z upraw nie nia mi se lek -

cjo ner ski mi. To wa rzy szy ły jej trzy wy żły
we imar skie: ja bo after ish tar – 11,5-let -
ni sa miec, sho ovar after ish tar – 5-mie -
sięcz ny szcze niak oraz 3,5-let nia sucz ka
pas so do ble after ish tar.

W ra mach wy kła du i warsz ta tów
A. Wy goc ka omó wi ła po krót ce cha -
rak te ry sty kę ra sy wy żła we imar skie go,
za sa dy, ja ki mi kie ru ją się ho dow cy
przy ko ja rze niach psów ras użyt ko -
wych itp. Zwró ci ła uwa gę na kwe stię
ety ki po lo wa nia z ra so wy mi psa mi
my śliw skim, za zna cza jąc jed no cze -
śnie, że w Pol sce psy ra so we ma ją ro do -

wód ZKwP lub człon ko stwo FCI.
Bar dzo moc no pod kre ślo no, że czyn -
ny my śli wy, któ ry chce mieć to wa rzy -
sza swo ich wy praw, po wi nien za dbać

o to, aby je go pies był go to wy do pra cy,
by spro stać wy ma ga niom, z ja ki mi bę -
dzie mu siał się zmie rzyć w ło wi sku.

Te mu wszyst kie mu słu żą kon kur -
sy pra cy psów my śliw skich, or ga ni zo -
wa ne m. in. w Pol sce przez PZŁ.
Po nad to udział w ta kim przed się wzię -
ciu to rów nież in te gra cja pa sjo na tów
ło wiec twa i ky no lo gii. Na kon kur sach
za wią zu je się no we zna jo mo ści, wy -
mie nia po glą dy i me to dy pra cy z psa -
mi. 

Omó wio no tak że kwe stie pod -
staw me ry to rycz nych za kła da nia ścież -
ki tro po wej, pra cy z psem w te re nie
i szko le nia od szcze nia ka. Uczest ni cy
pro jek tu mie li moż li wość za ob ser wo -
wa nia, w ja ki spo sób na le ży pra co wać
z czwo ro no giem w trak cie je go ukła -
da nia, na co na le ży zwró cić uwa gę, ja -
kie za cho wa nia są nie do pusz czal ne,
a na ja kie moż na w po cząt ko wej fa zie
szko le nia po zwo lić oraz ja kich za cho -
wań ho dow ca w trak cie szko le nia mu -
si uni kać. Ob ser wo wa no pra cę
z apor tem w wy ko na niu szcze nia ka,
któ ry jest w trak cie ukła da nia, oraz psa
uło żo ne go W ra mach warsz ta tów.
Gru pa uczniów wraz z A. Wy goc ką
za ło ży ła ścież kę tro po wą, na któ rą
pod ko niec spo tka nia wy pro wa dzo no
psy. 

OPRAC. (FE NIX)

20 li sto pa da pod opiecz ni Mi lic kie go
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych wzię li
udział w warsz ta tach fo to gra ficz -
nych. Mło dzi adep ci sztu ki fo to gra fo -
wa nia uda li się do Sztol ni Ko wa ry,
do ko pal ni „Li czy rze pa”.

Uczest ni kom za jęć po byt w ko pal -
ni do star czył wie lu wra żeń es te tycz -
nych, a tak że wzbo ga cił ich wie dzę
na te mat cięż kiej pra cy gór ni ków wy -
ko pu ją cych w tym miej scu uran. By ła
to po ucza ją ca lek cja, uzu peł nia ją ca
wie dzę szkol ną. 

– Mi mo wcze snej go dzi ny wy jaz du
wszy scy uważ nie słu cha li wy gło szo ne -
go po dro dze wy kła du, pod czas któ re go

od świe ży li swo ją wie dzę i przy po mnie -
li so bie, na co zwra cać uwa gę w wa run -
kach sła be go oświe tle nia. Efek ty ich
pra cy są co naj mniej sa tys fak cjo nu ją ce.
Warsz ta ty jak zwy kle za koń czy li śmy
bo gat si o no wą wie dzę, umie jęt no ści,
do świad cze nie i pięk ne zdję cia – in for -

mu je Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych. 

Wy da rze nie do fi nan so wa no w ra -
mach pro jek tu „Te raz Ak cja – To Fo -
to Edu ka cja” ze środ ków bu dże tu
wo je wódz twa dol no ślą skie go. 

OPRAC. (FE NIX)

TECHNIKUM LEŚNIE MILICZ

Rola psów w polowaniu

FOTOGRAFIA

Kopalnia w obiektywie
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Sport 7

W nie dzie lę za in au gu ro wa no X edy -
cję Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki Noż -
nej. Do ry wa li za cji przy stą pi ło 11 ze -
spo łów, co ozna cza, że co ko lej kę je -
den z nich bę dzie pau zo wał. Emo cji
nie za bra kło już na star cie roz gry wek.

Pre mie ro we star cie za koń czy ło się
praw dzi wym po gro mem. Po pierw szej
czę ści Dżem ki Emu Ma tej ko pro wa dzi -
ły 7: 1 z Ti ki Ta ką. W dru giej od sło nie do -
ło ży ły 15 tra fień i mecz za koń czył się
re zul ta tem 22: 2. Spo ro, bo aż 6 go li, strze -
lił Ma te usz Wa cho wiak. Zna ny z wy stę -
pów w Ba ry czy Su łów Da wid Bąk był
jed nak bez kon ku ren cyj ny, bo pa ko wał pił -
kę do bram ki 12 ra zy!

Tym sa mym znacz nie prze bił łącz ny
wy nik swo ich ko le gów z klu bu, gdyż
po dwóch bram kach Pio tra Moż drze cha
i Ma cie ja Bach ty oraz jed nym go lu To ma -
sza Ser we ty Gol den Te am ograł 5: 2 dru -
ży nę Qum pli. 

Naj bar dziej za cię ta oka za ła się kon -

fron ta cja Ko ro ny Bog daj z Olym pi que
KpzB. Do prze rwy by ło 1: 2, a po je dy nek
za koń czył się wy ni kiem 4: 3. Dla zwy cięz -
ców dwa ra zy do siat ki tra fił Ma riusz Fi big,
a po jed nym go lu do ło ży li Ja kub Siof i Bar -
tosz Dzia bas. W eki pie ry wa li na li stę
strzel ców wpi sa li się Ja kub Ko ta la, Ra fał
My śli wiec i Kon rad Da nie luk.

Dru ży na Przy ja ciół z Bo iska pro wa dzi -
ła do prze rwy 4: 2 z Sa me Asy Te amem.
Po zmia nie stron do ło ży ła jesz cze dwie
bram ki i od nio sła pew ne zwy cię stwo.
Po dwa ra zy bram ka rza Sa mych Asów po -
ko ny wa li Mar cin So biń ski i Da riusz Ślą ski,
a po ra zie Prze my sław Kę dzia i Da wid Faj -
kow ski. Prze ciw ni cy od po wie dzie li je dy nie
dwo ma tra fie nia mi Kor ne la Mak sy min ko.

W ostat nim me czu pierw szej se rii ze -
spół Mid dles bro ugh, czy li obroń cy ty tu łu,
bez pro ble mów roz pra wił się z EKS -em,
zwy cię ża jąc 8: 1. Hat tric kiem po pi sał się
To masz Szy ma now ski, a dwa ra zy pił kę
w siat ce umie ścił Oskar Wo ły niak. 

(MS)

PIŁKA NOŻNA HALOWA

Krośnicka liga ruszyła

W so bo tę kro śnic ka ha la spor to wa
sta ła się are ną zma gań w IX edy cji
Mi ni Mi strzostw So łectw. Do ry wa li -
za cji zgło si ło się pięć ekip. Wal ka
o zwy cię stwo trwa ła do sa me go koń -
ca i roz strzy gnę ły ją ułam ki se kund.

Każ da z dru żyn skła da ła się z za wod -
ni ków, któ rych wiek nie prze kra czał 12 lat,
oraz peł no let nie go opie ku na. Po szcze gól -
ne so łec twa mo gły wy sta wić tyl ko po jed -
nym ze spo le. Ofi cjal ne go otwar cia
im pre zy do ko nał wójt An drzej Bia ły. Głos
za brał tak że dy rek tor CETS – Kry stian
Okoń, ży cząc wszyst kim do brej za ba wy.
W spor to wych zma ga niach udział wzię ły
so łec twa Bu ko wi ce I, Lę dzi na, Kro śni ce,
Wierz cho wi ce i Wąb ni ce.

Na uczest ni ków cze ka ły czte ry kon ku -
ren cje. Pierw szą był test wie dzy z za kre su
lo kal ne go i ogól ne go. W ko lej nej, na zwa nej
„współ pra ca po pła ca”, trze ba by ło wy ka zać
się spo rą ko or dy na cją dzia łań z part ne ra mi

z eki py, aby uzy skać jak naj lep szy czas.
Rów nież se kun dy roz strzy ga ły o zwy cię -
stwie w zma ga niach na to rze prze szkód ze
zbio rem ja błek na fi ni szu, a tak że w kon -
ku ren cji edu ka cyj nej – se gre ga cji śmie ci.

Emo cjo nu ją cą ry wa li za cję roz strzy -
gnię to set ny mi se kun dy na ko rzyść so łec -
twa Wąb ni ce. Tuż za trium fa to ra mi
zna leź li się re pre zen tan ci Kro śnic, a na naj -
niż szym stop niu po dium sta nął te am

z Wierz cho wic. Czo ło wa trój ka mo gła li -
czyć na atrak cyj ne na gro dy. Do dat ko we
wy róż nie nia przy zna no naj młod sze mu za -
wod ni ko wi – Ke wi no wi Pa zio wi z Lę dzi -
ny, jak rów nież naj lep szej
opie kun ce – Mar le nie Ko wal z naj licz niej
re pre zen to wa nych Bu ko wic. Jak co ro ku
każ de z so łectw otrzy ma ło tak że gry plan -
szo we.

(MS) 

MISTRZOSTWA SOŁECTW

Zacięta walka trwała do samego końca
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Re pre zen tant ka mi lic kie go Bi zo na
wzbo ga ci ła się o ko lej ne cen ne tro -
feum. Z Kielc, gdzie od by ły się X Mi -
strzo stwa Pol ski Mło dzi czek w Za pa -
sach, wró ci ła bo wiem ze zło tym me -
da lem, bę dąc ab so lut nie bez kon ku -
ren cyj ną w naj licz niej ob sa dzo nej
ka te go rii wa go wej.

W pierw szym star ciu mi lic ka za pa -
śnicz ka nie da ła szans przed sta wi ciel ce Kra -
śni ka. Na stęp nie z ła two ścią upo ra ła się
z kiel czan ką i re pre zen tant ką Szczu czy na.
Po po ko na niu ry wal ki z Kar tuz zna la zła się
w fi na le. Tam cze ka ła na nią za wod nicz ka
ze Świe cia. Mi li czan ka za pre zen to wa ła się
świet nie i to ona zdo by ła ty tuł mi strzow ski.

Każ da z walk Z. Hor bik by ła roz strzy -
gnię ta prze wa gą tech nicz ną, czy li po przez
zdo by cie 10 punk tów wię cej lub za spra wą
po ło że nia prze ciw nicz ki na ło pat ki. Dzię ki
te mu nie zwy kle waż ne mu trium fo wi mi li -

czan ka po czy ni ła ko lej ny wiel ki krok w ka -
rie rze. Na ze szło rocz nych mi strzo stwach
w lżej szej o czte ry kg wa dze za ję ła bo wiem
ósme miej sce. Zwyż ka for my jest więc na -
der do strze gal na i oby trwa ła jak naj dłu żej. 

Oprócz mi strzy ni w wa dze do 50 kg
star to wa ła dru ga przed sta wi ciel ka Bi zo -
na – Oli wia Ra dzi szew ska. Naj pierw mu -
sia ła uznać wyż szość za wod nicz ki

po znań skie go Grun wal du, póź niej po ko na -
ła za pa śnicz kę z Pień ska, a na ko niec ule gła
ry wal ce ze Śro dy Wiel ko pol skiej. Osta tecz -
nie zo sta ła skla sy fi ko wa na na 21. lo ka cie.
W kat. 54 kg ry wa li zo wa ła Mar ta Ły sek
z Olim pii Ciesz ków. Nie ste ty, lep sze od niej
by ły prze ciw nicz ki z Chę cin i z Po zna nia.
Na sza za pa śnicz ka za ję ła 13. miej sce.

(MS)

ZAPASY

Zuzanna Horbik mistrzynią Polski!

Mło dzi za pa śni cy z Ciesz ko wa i Mi li -
cza ry wa li zo wa li w I Tur nie ju im. Je -
rze go Scha bi kow skie go i Ta de usza
Ła ty w Za pa sach w Sty lu Wol nym.

Dzię ki do brej po sta wie we Wro cła -
wiu re pre zen tan ci na szych klu bów
nie wró ci li z za wo dów z pu sty mi rę -
ka mi.

Olim pię Ciesz ków re pre zen to wa ło
sied mio ro za wod ni ków. Naj le piej spi sa li się
Mar cel Ży to i Bła żej Ży to, zdo by wa jąc zło -
te krąż ki. Po sre bro się gnę li Le na Ko ty la,
Ka ta rzy na Ły sek, Iwo Pa lusz kie wicz i Ga -
briel Skwiercz. Z ko lei Ma ciej Sa do wik sta -
nął na naj niż szym stop niu po dium. Tym
sa mym każ dy z ciesz ko wian wró cił do do -
mu z me da lem. 

Mi lic ki Bi zon przy był na za wo dy
w nie co licz niej szym skła dzie. W tym gro -
nie bry lo wa li Ka mil Henc ki, Fa bian Mą dry
i Fran ci szek Grud niew ski, któ rzy wy wal -
czy li krąż ki z naj cen niej sze go krusz cu.

Na dru gim miej scu zma ga nia ukoń czy li
Wik to ria Stem pień, Kac per Ja ku bow ski
oraz Fi lip Ja strzęb ski. Brą zo we me da le
zdo by li na to miast Mag da le na Henc ka,
Eryk Henc ki, Pa tryk Ko wal czyk, Bo rys

Mo gi lan i Fran ci szek Stasz kie wicz. Po za
po dium upla so wa li się Oskar Olej nik,
Oskar Ga bor, Kac per Troj nar i Szy mon
Dre spa. 

(MS)

ZAPASY

Dobra postawa we Wrocławiu

F
O

T
. 
B

iz
o
n
 M

ili
c
z

F
O

T
. 
O

lim
p
ia

 C
ie

s
z
k
ó
w



Sport8 WTOREK, 30 LISTOPADA 2021

Re pre zen tan ci sek cji pły wac kiej
Black Aqua UKS Kro śnic ka Przy stań
świet nie spi sa li się na XIX Mi strzo -
stwach Za głę bia Mie dzio we go w Le -
gni cy. Nie sa mo wi ta po sta wa za owo -
co wa ła zdo by ciem aż 23 krąż ków,
w więk szo ści z naj cen niej sze go
krusz cu. 

Pa try cja Gie wia da kom plet nie zdo mi -
no wa ła kon ku rent ki, trium fu jąc w trzech
kon ku ren cjach – na 100 m sty lem do wol -
nym, na 100 m sty lem kla sycz nym oraz
na 200 m sty lem zmien nym. W swo jej ka -
te go rii wie ko wej (13-14 lat) oka za ła się naj -
lep szą za wod nicz ką. W ka te go rii 12 lat
błysz czał Mar cin Ma ry jow ski, któ ry zdo -
był zło to na 100 m sty lem do wol nym oraz
na 200 m sty lem zmien nym, a na 50 m
sty lem mo tyl ko wym był trze ci. 

Ewa Suj ka zwy cię ży ła na 100 m sty lem
grzbie to wym, na to miast na 100 m
i na 50 m sty lem do wol nym za ję ła dru gie
miej sce. Dwa ra zy na po dium sta nął tak że
Ma te usz Twa róg, któ ry wy grał wy ścig
na 200 m sty lem zmien nym, a po nad to wy -
wal czył brąz na 50 m sty lem mo tyl ko wym.

Zo fia Ka miń ska upla so wa ła się
na dru giej lo ka cie na 200 m sty lem zmien -
nym i na trze ciej na 100 m sty lem do wol -
nym. Na ta lia Za krzew ska zdo by ła sre bro

na 50 m sty lem mo tyl ko wym i brąz
za 200 m sty lem zmien nym. Bar ba ra Za -
krzew ska dwu krot nie zna la zła się na naj -
niż szym stop niu po dium, zaj mu jąc trze cią
po zy cję na 100 m sty lem grzbie to wym
i na 100 m sty lem kla sycz nym. Po jed nym
brą zo wym me da lu do oka za łe go do rob ku
kro śnic kich pły wa ków do ło ży ły Mał go rza -
ta Ka miń ska – za 50 m sty lem mo tyl ko -
wym – oraz Kin ga Fi li piak – za 200 m
sty lem zmien nym.

W szta fe tach pod opiecz ni Ma te usza
Grud kow skie go trzy ra zy się ga li po zło to,
a raz za ję li trze cie miej sce. Za rów no
w 4x50 m sty lem do wol nym, jak i 4x50 m

sty lem zmien nym (rocz nik 2009 i młod -
sze) naj lep sze by ły E. Suj ka, An na Sa dow -
ska, Le na Kraw czyk i Z. Ka miń ska. Trze cie
dru ży no we zło to do ło ży ły B. Za krzew ska,
P. Gie wia da, N. Za krzew ska i Alek san dra
Bo cheń ska, któ re trium fo wa ły w 4x50 m
sty lem do wol nym (rocz nik 2008 i star sze).
Nie mal ta sa ma eki pa, ty le że z K. Fi li piak
w miej sce A. Bo cheń skiej, by ła trze cia
w 4x50 m sty lem zmien nym. 

War to do dać, iż w Le gni cy wy róż nio -
no tak że M. Grud kow skie go, uzna jąc go
za naj lep sze go tre ne ra 14-let niej za wod -
nicz ki i 12-let nie go za wod ni ka.

(MS)

PŁYWANIE 

Napływ złota z krainy miedzi

14 li sto pa da za koń czo no run dę je -
sien ną roz gry wek kla sy A. Z czte rech
re pre zen tu ją cych nasz po wiat dru -
żyn dwie znaj du ją się w czo ło wej trój -
ce. Li de rem jest Plon Gąd ko wi ce.

Ze spół z Gąd ko wic w 14 ro ze gra nych
spo tka niach aż 12 ra zy zdo by wał kom plet
punk tów. Gor sze mo men ty Plon miał
w dwóch me czach wy jaz do wych – zre mi -
so wa nym 3: 3 ze Spar tą Skar szyn oraz
prze gra nym aż 1: 6 z Zo rzą Pę gów.
W ostat niej je sien nej ko lej ce li der ograł 3: 2
So ko ła Ka szo wo.

Ba rycz Mi licz tra ci sie dem punk tów
do pro wa dzą ce go te amu i pla su je się na trze -
ciej po zy cji. Co cie ka we, oprócz mi li czan tyl -
ko eki pa z Brze gu Dol ne go, któ ra prze gra ła

nie mal wszyst kie me cze, nie od no to wa ła
żad ne go re mi su w pierw szej po ło wie se zo -
nu. W ostat niej ko lej ce Ba rycz pau zo wa ła,
ale wcze śniej spu ści ła praw dzi wy ło mot dru -
ży nie KP Brzeg Dol ny, wy gry wa jąc 17: 0! 

Nie co go rzej ra dzą so bie dwa po zo sta -
łe ze spo ły. So kół Ka szo wo zaj mu je 11. lo ka -
tę z bi lan sem pię ciu zwy cięstw, jed ne go
re mi su i ośmiu po ra żek. Ostat nie ko lej ki
by ły dla ka szo wian wy jąt ko wo trud ne, gdyż
po raż kę z li de rem po prze dził po grom 2: 10
w Brzeź nie z tam tej szym LZS -em. 

Pło mień Kro śni ce na to miast znaj du je
się na 13. po zy cji. Trud ne po ło że nie dru ży -
ny po twier dza po raż ka 3: 6 w ostat niej ko -
lej ce z ze spo łem z Brze gu Dol ne go. Punk ty
zdo by te w star ciu z kro śni cza na mi sta no -
wią je dy ny łup naj gor szej eki py w li dze.

Plo no wi i Ba ry czy po zo sta je ży czyć
emo cjo nu ją cej ry wa li za cji w wal ce o ty tuł
mi strzow ski. So kół i Pło mień mu szą zaś za -
cząć strze lać wię cej go li, bo w tej sta ty sty -
ce da le ko im do czo łów ki.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Drużyna z Gądkowic na czele!
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W śro dę siat ka rze MUKS Zie mia Mi -
lic ka po dej mo wa li eki pę Het ma na
Włosz czo wa. Pierw szy raz w tym se -
zo nie nasz ze spół wy grał gład ko,
w trzech par tiach. 

Pierw sza par tia by ła bar dzo wy rów na -
na. Żad na z ekip nie od pusz cza ła, co po -
skut ko wa ło ner wo wą koń ców ką. W grze
na prze wa gi lep si oka za li się miej sco wi
i z wy ni kiem 29: 27 wy szli na pro wa dze -
nie w me czu.

Dru gie go se ta le piej roz po czę li go ście,
jed nak zde ter mi no wa ni mi li cza nie zdo ła -
li szyb ko od ro bić stra ty i ry wa li za cja znów
się wy rów na ła. Tym ra zem na si siat ka rze
od sko czy li ry wa lom wcze śniej i – nie da -

jąc im ode tchnąć – za mknę li tę od sło nę re -
zul ta tem 25: 22. 

W ko lej nej par tii mi li cza nie zdo ła li so -
bie wy pra co wać sze ścio punk to wą prze wa -
gę. W koń ców ce jed nak po peł ni li kil ka
błę dów, da jąc przy jezd nym na dzie ję na ko -
rzyst ne roz strzy gnię cie. Na szczę ście mi lic -
ka dru ży na w po rę od zy ska ła spo kój
i wy gra ła do 21, a ca ły mecz 3: 0. 

Tym sa mym re pre zen tan ci MUKS od -
nie śli pew ne i za słu żo ne zwy cię stwo. Kom -
plet punk tów po zwo lił im przy bli żyć się
do bez piecz ne go środ ka ta be li. Na MVP
spo tka nia wy bra no Ar tu ra Na ko niecz ne -
go, któ ry na gro dę ode brał z rąk bur mi strza
Pio tra Le cha. 

(MS) 

Siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka mi -
nio ny ty dzień z pew no ścią mo gą za -
li czyć do uda nych. Po śro do wym
zwy cię stwie na wła snym obiek cie
w so bo tę uda li się na star cie wy jaz -
do we z ze spo łem MKS Ikar Le gni ca.
Na sza dru ży na po wró ci ła z tar czą,
wy gry wa jąc 3: 2. 

Po wy rów na nym po cząt ku kon fron ta -
cji lek ką prze wa gę uzy ska li go ście, od ska -
ku jąc na kil ka punk tów. Jed nak
zde ter mi no wa ni ry wa le szyb ko od ro bi li
stra ty, a na stęp nie wy szli na pro wa dze nie,
któ re go nie od da li do koń ca se ta, wy gra ne -
go przez nich do 21. 

Miej sco wi znacz nie le piej roz po czę li
dru gą par tię, lecz na si siat ka rze po ka za li

praw dzi wą de ter mi na cję i wo lę wal ki, od -
ra bia jąc aż sie dem oczek stra ty. W ner wo -
wej koń ców ce mi li cza nie wy ka za li się
więk szym opa no wa niem i wy gra li 25: 23.

Trze ci set prze bie gał pod dyk tan do
przy jezd nych, któ rzy utrzy my wa li bez -
piecz ną prze wa gę. Ry wa le nie zdo ła li na -
wią zać rów no rzęd nej wal ki i po raz dru gi
mu sie li uznać wyż szość eki py z Mi li cza,
prze gry wa jąc sied mio ma punk ta mi.

W ko lej nej od sło nie go spo da rze zre -
wan żo wa li się mi lic kiej dru ży nie, zwy cię -
ża jąc rów nież z prze wa gą sied miu oczek.
Wszyst ko za tem mu sia ło roz strzy gnąć się
w tie -bre aku. W tej pró bie ner wów mi li -
cza nie wy pa dli le piej i to oni mo gli się cie -
szyć z koń co we go zwy cię stwa. 
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SIATKÓWKA

Gospodarze nie dali szans Hetmanowi

SIATKÓWKA

Zwyżka formy miliczan
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