
Kon cep cja sie ci głów nych tras ro we -
ro wych w re gio nie to du ży pro jekt
dla ca łe go wo je wódz twa dol no ślą -
skie go. Od cin ki o łącz nej dłu go ści
po nad 2000 km po łą czą wie le
miejsc Dol ne go Ślą ska. Dzię ki za an -
ga żo wa niu władz i or ga ni za cji uda ło
się wy ne go cjo wać, aby część tra sy
prze bie ga ła rów nież przez gmi ny
Ciesz ków, Kro śni ce i Mi licz.

Po ro zu mie nie do ty czą ce współ -
pra cy przy two rze niu Cy klo stra dy
Dol no ślą skiej zo sta ło pod pi sa ne 2
grud nia. – Wraz z dol no ślą ski mi sa -
mo rzą dow ca mi z po wia tu mi lic kie -
go – bur mi strzem Mi li cza, wój tem
Kro śnic, wój tem Ciesz ko wa – oraz
z przed sta wi cie la mi po wia tu ole śnic -
kie go – wi ce sta ro stą, bur mi strza mi
Strze li na, Sy co wa oraz Twar do gó -
ry – pod pi sa li śmy de kla ra cję współ -
pra cy Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go i sa mo rzą dów lo kal -
nych przy two rze niu Cy klo stra dy Dol -
no ślą skiej. Cy klo stra da Dol no ślą ska
jest pro jek tem, któ ry za kła da bu do wę
dłu go dy stan so wych dróg ro we ro wych
na te re nie Dol ne go Ślą ska, wy no szą -
cym po nad 2000 km. Jest to bar dzo
waż ny pro jekt dla wszyst kich miesz -
kań ców po wia tu mi lic kie go. Wpły nie
na zwięk sze nie do stęp no ści trans por -
to wej re gio nu, zin te gru je lo kal ne dro -
gi ro we ro we i po wią że je z dol no ślą ską
sie cią ko le jo wą – po in for mo wał sta ro -
sta Sła wo mir Strze lec ki. 

Roz bu do wa dróg ro we ro wych to
przed się wzię cie sprzy ja ją ce – po pierw -
sze – roz wo jo wi tu ry sty ki, a po dru -
gie – prze kształ ca ją ce po wia ty i gmi ny
w miej sca bar dziej przy ja zne śro do wi -
sku. Za szkie let głów ny od po wia da sa -
mo rząd wo je wódz twa dol no ślą skie go.
Nie odzow nym ele men tem re ali za cji in -
we sty cji jest jed nak współ pra ca z lo kal -
ny mi sa mo rzą da mi, aby te za ini cjo wa ły
bu do wę dróg uzu peł nia ją cych. W ten
spo sób wspól ne dzia ła nie ma do pro wa -
dzić do po wsta nia tras, któ re chęt nie

prze mie rzą nie tyl ko tu ry ści lu bu ją cy
się w dłu gich dy stan sach, ale rów nież
miesz kań cy gmin, by z my ślą o zdro -
wiu i śro do wi sku przed ło żyć ze ro emi -
syj ną jaz dę ro we rem nad spa li ny
sa mo cho do we.

Wie lo mi lio no wy pro jekt za kła da
też po łą cze nie ze ścież ka mi po stro nie
cze skiej i nie miec kiej. Ukoń cze nie
prac pla nu je się na rok 2030. Ja ko do -
dat ko wy atut po wsta nia sie ci dróg ro -
we ro wych wy mie nia się roz wój
lo kal nej przed się bior czo ści, w tym
miejsc wy po czyn ku i ga stro no mii. Nic
więc dziw ne go, iż wie le gmin sta ra się,
aby ścież ki wio dły przez ich ob szar.

Tra sa Via Re gia, pro wa dzą ca przez
gmi nę Mi licz, obej mie m. in. miej sco -

wo ści Gru szecz ka, Pra cze, Ka szo wo,
Staw no, Gra bow ni ca, Bra cław, Po tasz -
nia, Jo achi mów ka, Wró bli niec, Bart -
ni ki. Po prze pro wa dzo nych
kon sul ta cjach uda ło się usta lić no wy
prze bieg Tra sy Zło tej. Wpływ na to
mie li m. in. or ga ni za cja Dol no ślą ska
Kra ina Ro we ro wa oraz wójt Ciesz ko -
wa, Igna cy Miecz ni kow ski. Dzię ki ich
dzia ła niom część Cy klo stra dy Dol no -
ślą skiej bę dzie pro wa dzić przez miej -
sco wo ści Ujazd, Zwie rzy niec,
Wę żo wi ce, Trze bic ko oraz Gó ry.
Ciesz ko wia nie wkrót ce bę dą mie li za -
tem moż li wość bez piecz ne go do jaz du
ro we rem na wet do gra ni cy z Cze cha -
mi – w miej sco wo ści Bo bo szów.

OPRAC. (MS / FE NIX)
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Kształt cyklostrady ustalony
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Le gen dar ny spor to wiec, Ry szard
Szur kow ski, uro dził się i za czy nał
swo ją przy go dę z ro we ra mi w Świe -
bo do wie. Z ini cja ty wy miesz kań ców
po wsta ną tam dwa po mni ki, by upa -
mięt nić wy bit ne go ko la rza. Nie daw -
no na se sji Ra dy Gmi ny w Kro śni cach
wska za no dział kę pod ich bu do wę.

We dle przed sta wio nej kon cep cji
po mni ki wej dą w skład więk szej in sta -
la cji. Plac o wy mia rach 5x10 m zo sta -
nie utwar dzo ny kost ką gra ni to wą.
Na je go ob sza rze znaj dą się be to no we
ko ła, każ de o śred ni cy 2-2,5 m, sym -
bo li zu ją ce fla gę olim pij ską. W środ ku
ze wnętrz nych kół usa do wio ne bę dą
dwa ka mie nie -gła zy, sta no wią ce po -
mni ki. Na mniej szym z nich po ja wi się
me ta lo wa re pli ka – rzeź ba ro we ru
oraz in for ma cja o da tach na ro dzin
i śmier ci spor tow ca. Wyż szy bę dzie za -
wie rać in skryp cję od miesz kań ców. Po -
zo sta łe ko ła speł nią funk cję klom bów,
z kwia ta mi i by li na mi ozdob ny mi. In -
sta la cję do peł nią sto lik i dwie ław ki.

Po wsta nie ta kie go miej sca pa mię -
ci za ini cjo wa li miesz kań cy Świe bo do -
wa. Oni też przy go to wa li
i za ak cep to wa li treść, ja ka zo sta nie wy -
ry ta na więk szym z ka mie ni. In sta la -
cja ma na ce lu przy po mi nać lo kal nej

spo łecz no ści oraz sym pa ty kom pol -
skie go spor tu o jed nej z naj wy bit niej -
szych po sta ci w hi sto rii świa to we go
ko lar stwa. 

W lip cu uchwa łą ra dy pod ję to de -
cy zję o bu do wie po mni ków. Pier wot -
nie wy zna czo no wów czas dział kę
nr 130/3 obr. Świe bo dów. Opi nia
urba ni stycz na unie moż li wi ła jed nak
roz po czę cie prac w tym miej scu
z uwa gi na to, iż dział ka ta jest prze -
zna czo na pod za bu do wę za gro do wą
i miej sco wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go nie do pusz cza tam bu -
do wy po mni ków.

Po ja wi ła się na to miast moż li wość
wy ko rzy sta nia do te go ce lu dział ki
nr 161/5 obr. Świe bo dów, któ ra zo sta -
ła prze zna czo na na te re ny do spor tu
i re kre acji. Dział kę tę gmi na Kro śni ce
otrzy ma ła w dro dze nie od płat ne go
prze ka za nia od Kra jo we go Ośrod ka
Wspar cia Rol nic twa we Wro cła wiu.
W trak cie gło so wa nia rad ni by li jed no -
myśl ni, każ da 14 obec nych osób opo -
wie dzia ła się za przy ję ciem uchwa ły.
Ozna cza to, że wkrót ce mistrz ze
Świe bo do wa zo sta nie na le ży cie upa -
mięt nio ny.

(MS)

GMINA KROŚNICE

Upamiętnią legendę polskiego kolarstwa

Znaj du ją ca się przy ul. Par ko wej
w Kro śni cach ka plicz ka po wsta ła
w 1945 ro ku. Z bie giem lat obiekt
ten za czął pod upa dać, jed nak dzię ki
ini cja ty wie miesz kań ców uda ło się
go w peł ni od re stau ro wać. 

Ka plicz kę wy bu do wa li re pa trian -
ci z Kre sów Wschod nich ja ko wy raz
wdzięcz no ści za szczę śli wą po dróż
i po byt na zie miach od zy ska nych. Trzy
miej sco we ro dzi ny pod ję ły się pró by
ura to wa nia obiek tu na zna czo ne go hi -
sto rią. Zna la zło się wie lu dar czyń ców,
za rów no z oko lic, jak i prze jezd nych.
W su mie 85 osób do ło ży ło ce gieł kę
do re no wa cji ka plicz ki.

Ze bra no oko ło 5 ty się cy zło tych,
a koszt prac i ma te ria łów wy niósł 4,5
tys. zł. Po zo sta ła kwo ta zo sta nie prze -
zna czo na na kwia ty i de ko ra cje, któ re
ozdo bią to miej sce na wio snę. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia miesz kań cy kie -
ru ją w stro nę wy ko naw cy pło tu
ogra dza ją ce go ka plicz kę, któ ry nie
wziął za usłu gę na wet zło tów ki, a tak -
że fir my Art -Zbyt za spo rą zniż kę
przy za ku pie ma te ria łów.

Oprócz po sta wie nia no we go ogro -
dze nia do ko na no cał ko wi tej re no wa cji
miej sca. Wy mie nio no okna, za mon to -
wa no oświe tle nie, od ma lo wa no dach

i fi gu rę Mat ki Bo skiej. – We dle słów
naj star szych miesz kań ców ta fi gu ra
praw do po dob nie zo sta ła za ku pio na
przez jed ne go z re pa trian tów o na zwi -
sku Po lak. Trud no jed nak stwier dzić,
czy jest to praw dą – mó wi jed na
z miesz ka nek Kro śnic.

Re mont zna ko mi cie ob ra zu je si łę
dzia ła nia wie lu osób w imię wspól ne -
go do bra. – Kto chciał, ile chciał
i mógł, ty le da wał pie nię dzy. Z tych
środ ków uda ło się do ko nać re no wa -

cji – do da je kro śni czan ka. Za cho wa no
też for mę nada ną ka plicz ce przed kil -
ku dzie się cio ma la ty. – Sta ra li śmy się
od wzo ro wać wszyst ko tak, jak wy glą -
da ło w 1945 ro ku – pod su mo wu je
miesz kan ka. 

Pra ce trwa ły ja kieś dwa mie sią ce.
Wszy scy za an ga żo wa ni w od no wie nie
obiek tu za pra sza ją 8 grud nia
na godz. 11.00 na Mszę św., a po niej
na uro czy ste po świę ce nie ka plicz ki.

(MS) 

KROŚNICE

Mieszkańcy wyremontowali kapliczkę

Kil ka dni te mu Mi lic kie Cen trum Me -
dycz ne wy da ło ko lej ny ko mu ni kat
w spra wie sy tu acji epi de micz nej.
Zwięk szo no licz bę łó żek co vi do wych
oraz pod ję to de cy zję o za wie sze niu
ko lej nych od dzia łów.

Wstrzy ma no dzia łal ność od dzia -
łów we wnętrz ne go, dzie cię ce go, chi -
rur gicz ne go, or to pe dycz ne go,
gi ne ko lo gicz no -po łoż ni cze go oraz fi -
zjo te ra pię am bu la to ryj ną. – Wo je wo -
da dol no ślą ski zo bo wią zał nasz szpi tal
do za pew nie nia 87 łó żek dla pa cjen -
tów CO VID -19. W związ ku z po wyż -

szym wstrzy ma na zo sta je dzia łal ność
od dzia łów szpi tal nych. Bez zmian
funk cjo nu ją od dzia ły psy chia trycz ne,
Za kład Opie kuń czo -Lecz ni czy dla
Wen ty lo wa nych Me cha nicz nie, po -
rad nia POZ, po rad nie spe cja li stycz ne
oraz dia gno sty ka. Li czy my na Pań stwa
zro zu mie nie wo bec za ist nia łej sy tu -
acji. Za pew nia my, że do ło ży my wszel -
kich sta rań, aby szpi tal jak naj szyb ciej
mógł po wró cić do swo jej do tych cza so -
wej dzia łal no ści – czy ta my w ko mu ni -
ka cie Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go.

OPRAC. (FE NIX)

SŁUŻBA ZDROWIA

Kolejne oddziały zostały wstrzymane

Z oka zji Dnia Plu szo we go Mi sia
ciesz kow ską bi blio te kę od wie dzi ły
dzie ci kla sy Ia oraz z Ib miej sco wej
szko ły pod sta wo wej wraz z wy cho -
waw ca mi. Atrak cji nie bra ko wa ło.

Dzie ci szu ka ły Mi sio lan dii, któ ra
by ła przy go to wa na na pierw szym pię -
trze Gmin ne go Cen trum Kul tu ry.
Wska zów ką by ła mu zy ka te ma tycz nie
zwią za na z mi sia mi. Mi sio lan dię wy -
peł ni ły plu sza ki, baj ki, książ ki po pu -
lar no nau ko we, pra ce pla stycz ne,
bi blio tecz ka Ku bu sia Pu chat ka.

Na spo tka niach z pierw sza ka mi
bi blio te kar ki prze ka za ły im wie le cie -

ka wych wia do mo ści. Za ję cia wy peł ni -
ły za ba wa ru cho wa i pre zen ta cje mi -
siów w wier szach, mu zy ce, baj kach,
przy ro dzie.

Dzie ci mie rzy ły się też z wie lo ma
za da nia mi, jak choć by układ nie puz -
zli i po sta ci mi sia z fi gur geo me trycz -
nych, łą cze nie w pa ry jed na ko wych
por tre tów mi siów, za gad ki ma te ma -
tycz ne. Każ dy uczest nik w na gro dę
otrzy mał ciast ko w kształ cie mi sia.

W ra mach Dnia Plu szo we go Mi sia
bi blio te ka zor ga ni zo wa ła rów nież kon -
kurs pla stycz ny „Mi sie, miś ki, mi siacz -
ki”. 

(AN KA)

CIESZKÓW

Święto pluszowego misia
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Aktualności 3

Dro ga do jaz do wa do grun tów rol -
nych w miej sco wo ści Dziad ko wo
(gmi na Ciesz ków) zo sta ła zmo der ni -
zo wa na. W pią tek mia ło miej sce jej
ofi cjal ne otwar cie.

Pra ce nad mo der ni za cją gmin nej in -
fra struk tu ry umoż li wi ło po zy ska nie do fi -
nan so wa nia z wo je wódz kie go bu dże tu
w po sta ci do ta cji ce lo wej w wy so ko ści 117
tys. zł na fi nan so wa nie ochro ny, re kul ty -
wa cji i po pra wy ja ko ści grun tów rol nych.

Mar cin Mruk, prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny w Ciesz ko wie, po dzię ko wał wój to -
wi, rad nym, so łec twu i miesz kań com
za wspól ne dzia ła nia przy pro jek cie. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia skie ro wał zaś w stro -
nę Mar ty Kauch – kie row nik Re fe ra tu

Roz wo ju, Nie ru cho mo ści i Śro do wi -
ska – oraz Pa try cji Prze wor skiej – re fe rent -
ki ds. bu dow nic twa, go spo dar ki
prze strzen nej i in we sty cji – za do pil no wa -
nie wszel kich do ku men tów do ty czą cych
mo der ni za cji tzw. „Ko rei”. 

– Te raz ta kie ro bo ty są co raz więk szą
sztu ką. Mu si bo wiem zna leźć się wy ko -
naw ca, któ ry naj le piej, by wy ko nał usłu gę
do brze i nie dro go. Dla te go ukło ny dla sze -
fów fir my Gem biak -Mik stac ki – po wie -
dział wójt Igna cy Miecz ni kow ski. 

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do -
ko na li soł tys Anie la Błasz czyń ska, M.
Mruk, I. Miecz ni kow ski, wy ko naw -
ca – Wie sław Gem biak, sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki oraz je den z miesz kań ców.

(MS)

DZIADKOWO

„Korea” w nowej odsłonie
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W trak cie li sto pa do wej se sji w Kro -
śni cach rad ni przy ję li uchwa ły
w spra wie wzro stu swo ich diet,
a tak że wy na gro dze nia wój ta.
W pierw szej z tych kwe stii gło su ją cy
nie by li jed no myśl ni.

Wój to wi przy zna no naj niż sze wy na -
gro dze nie za sad ni cze, miesz czą ce się
w rzą do wych wi deł kach dla gmin do 15
ty się cy miesz kań ców – 8200 zł. Rów nież
w kwe stii do dat ku funk cyj ne go usta lo na
kwo ta oka za ła się naj mniej szą moż li wą
i wy no si 2520 zł. Po nad to wło da rzo wi
gmi ny przy słu gu je do da tek za wie lo let nią
pra cę w wy so ko ści 20% wy na gro dze nia
za sad ni cze go – 1640 zł, jak rów nież do -
da tek spe cjal ny, sta no wią cy 30% łącz nej
kwo ty wy na gro dze nia za sad ni cze go i do -
dat ku funk cyj ne go – 3216 zł. Wszy scy
obec ni na se sji rad ni za gło so wa li za przy -
ję ciem uchwa ły.

W kwe stii usta le nia wy so ko ści diet
rad nych gło su ją cy nie by li już tak jed no -
myśl ni. Uchwa łę po par ło bo wiem je de na -
ście osób, trzy za gło so wa ły prze ciw (jed na
by ła nie obec na). Więk szo ścią gło sów zde -
cy do wa no za tem o usta le niu no wych diet,

któ rych wy so kość za leż na jest od peł nio nej
funk cji. 

Prze wod ni czą ce mu ra dy bę dzie przy -
słu gi wać 1641 zł, a wi ce prze wod ni czą cy
otrzy ma 1313 zł. Prze wod ni czą cy ko mi sji
sta łych mo gą li czyć na 1050 zł, rad -
ni – człon ko wie dwóch i wię cej ko mi sji sta -

łych do sta ną 875 zł, a po zo sta li rad -
ni – 656 zł. Je śli rad ny łą czy dwie funk cje,
wy pła ca się mu wyż szą z przy słu gu ją cych
kwot. Za każ dą nie obec ność prze wi du je się
po trą ce nie czę ści die ty – 20% za se sję ra dy,
a 10% za po sie dze nie ko mi sji. 

(MS)

KROŚNICE 

Wzrost wynagrodzenia wójta i diet radnych

Ra da Gmi ny w Kro śni cach na XLV
se sji zde cy do wa ła o pod wyż ce sta -
wek po dat ku od nie ru cho mo ści.
Uchwa ła w tej spra wie zo sta ła przy -
ję ta przy 13 gło sach po par cia, a jed -
na oso ba za gło so wa ła prze ciw.

W po rów na niu ze sta nem obec -
nym kro śnic cy rad ni zde cy do wa li się
pod wyż szyć kwo ty więk szo ści sta wek
po dat ku od nie ru cho mo ści. Wy jąt ki
sta no wią bu dow le, grun ty 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,
a tak że grun ty nie za bu do wa ne, ob ję te
ob sza rem re wi ta li za cji.

O 3 gro sze – z 0,80 zł
na 0,83 zł – wzro śnie staw ka po dat ku
od bu dyn ków miesz kal nych – za 1
m2 po wierzch ni użyt ko wej. Ozna cza
to, że miesz kań cy Kro śnic i oko lic za -
pła cą za miesz ka nia mniej od swo ich
są sia dów z Ciesz ko wa (0,87 zł) i Mi li -

cza (0,89 zł). W przy pad ku lo ka li,
w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność
go spo dar cza, staw kę po dat ku zde cy -
do wa no się pod nieść o 1 zł od me tra
kwa dra to we go po wierzch ni, czy li
do 24,50 zł. Ozna cza to kwo tę wyż szą
niż w gmi nie Ciesz ków, ale niż szą niż
w gmi nie Mi licz. 

Za przy ję ciem no wych sta wek
opo wie dzia ło się 13 rad nych, jed na
oso ba za gło so wa ła prze ciw i rów nież
jed na by ła nie obec na. (MS)

KRO ŚNI CE

No we staw ki po dat ku po dat ku od nie ru cho mo ści

30 li sto pa da w for mie wi de okon fe -
ren cji od był się Kon went Po wia tów
Pol skich Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go. Te ma ta mi prze wod ni mi by ły
sy tu acja epi de micz na i za ło że nia
Pol skie go Ła du.

Jak po in for mo wał sta ro sta mi lic ki,
uwa ga uczest ni ków sku pio na by ła głów nie
na trud nej sy tu acji szpi ta li w związ ku
z pan de mią ko ro na wi ru sa. – Ze wzglę du
na po gar sza ją cą się sy tu ację epi de micz ną
w re gio nie wo je wo da dol no ślą ski zo bo wią -
zał nasz szpi tal po wia to wy do za pew nie -
nia 87 łó żek dla pa cjen tów z CO VID -19,
o czym po in for mo wa łem uczest ni ków wi -

de okon fe ren cji – mó wi sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki. 

Po nad to na kon wen cie sa mo rzą -
dow cy mie li oka zję roz ma wiać z przed -
sta wi cie lem Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go i po zy skać wie le waż nych in -
for ma cji do ty czą cych współ pra cy BGK
z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne -
go w ra mach pro gra mu Pol ski
Ład. – Spo tka nie by ło oka zją do wy mia -
ny in for ma cji, do świad czeń i spo strze -
żeń sta ro stów oraz prze dys ku to wa nia
wie lu pro ble mów, z któ ry mi bo ry ka ją
się sa mo rzą dy po wia to we – pod su mo -
wu je sta ro sta mi lic ki.

OPRAC. (FE NIX)

Z REGIONU

Dyskutowano o bieżących
problemach samorządów
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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 – 0,95 zł od 1
m2po 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 – 4,50 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 – 0,50 zł od 1 m2 po wierzch ni użyt -
ko wej 

– 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 (t. j. Dz. U. 2021.485),

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 – 3,00 zł od 1 m2 po wierzch ni.

Od nie ru cho mo ści:
– od bu dyn ków miesz kal nych lub

ich czę ści – 0,83 zł od 1 m2 po wierzch -
ni użyt ko wej 

– od bu 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 i ich czę ści za ję tych na pro -
wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -

czej – 24,50 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 ob ro tu
kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew -
nym – 11,00 zł od 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej

– od bu dyn ków lub ich czę ści zwią -
za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści
go spo dar czej w za kre sie udzie la nia
świad czeń zdro wot nych, za ję tych przez
pod mio ty udzie la ją ce tych świad -
czeń – 5,00 zł od 1 m2 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 – 7,90 zł od 1 m2
po wierzch ni użyt ko wej. 

Od bu dow li: 2% ich war to ści. 

NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI
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25 li sto pa da mi lic cy po li cjan ci za -
trzy ma li 24-let nie go miesz kań ca
Ostro wa Wlkp. Po sta wio no mu za -
rzu ty pro mo wa nia ide olo gii fa szy -
zmu po przez ma lo wa nie spray em
sym bo li w miej scach pu blicz nych.
Gro zi mu ka ra do 2 lat po zba wie nia
wol no ści.

Pod ko niec paź dzier ni ka mun du ro wi
zo sta li po wia do mie ni, że w Sła wo szo wi cach
na po pu lar nie zwa nych „pię ciu mo stach”
ktoś spray em na ma lo wał sym bo le z tre ścia -
mi fa szy stow ski mi. By ły to zna ki nie miec -
kich jed no stek woj sko wych z II woj ny
świa to wej. Po za tym na me ta lo wych ba rier -

kach po ja wi ły się na pi sy pro pa gu ją ce ustrój
to ta li tar ny. Po dob ny znak iden ty fi ku ją cy
mło dzie żo wą or ga ni za cję fa szy stow ską na -
ma lo wa no spray em na drzwiach do po -
miesz cze nia go spo dar cze go w bu dyn ku
sta cji ko le jo wej w Mi li czu. 

Po li cjan ci na pod sta wie uzy ska nych
in for ma cji oraz ana li zy ze bra nych do wo -
dów 25 li sto pa da za trzy ma li 24-let nie go
miesz kań ca Ostro wa Wlkp. Zna le zio no
przy nim m. in. pusz ki z far bą w sprayu,
któ ra praw do po dob nie by ła wy ko rzy sta na
do ma lo wa nia nie do zwo lo nych sym bo li
w miej scach pu blicz nych. Do cza su wy ja -
śnie nia oko licz no ści spra wy męż czy zna zo -
stał osa dzo ny w po li cyj nym aresz cie. 

– Za trzy ma ny usły szał dwa za rzu ty
po peł nie nia prze stępstw po le ga ją cych
na pu blicz nym pre zen to wa niu tre ści o te -
ma ty ce fa szy stow skiej, za co gro zi ka ra do 2
lat po zba wie nia wol no ści. Jed no cze śnie
po li cjan ci usta li li, że 24-la tek już wcze śniej
był no to wa ny za po dob ne prze stęp stwa
prze ciw ko po rząd ko wi pu blicz ne mu.
Po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. Pro ku -
ra tor za sto so wał wo bec po dej rza ne go śro -
dek za po bie gaw czy w po sta ci do zo ru
po li cyj ne go oraz za ka zu opusz cza nia kra -
ju. Po stę po wa nie jest w to ku – in for mu je
pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski z KPP
w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

Z POLICJI

Malował faszystowskie symbole

Mi lic ka po li cja prze strze ga przez za -
gro że nia mi wy ni ka ją cy mi z se zo nu
grzew cze go. Ape lu je się do miesz -
kań ców o sto so wa nie się do pod sta -
wo wych za sad bez pie czeń stwa, by
uchro nić się przed za tru ciem tlen -
kiem wę gla.

– Trwa se zon grzew czy, a wraz z nim
wzra sta za gro że nie za tru cia cza dem.
Ostrze ga my przed je go za bój czym dzia ła -
niem. Sil ny wiatr, brak od po wied niej wen -
ty la cji po miesz czeń bądź nie spraw ne pie ce
opa ło we czy pie cy ki ga zo we czę sto po wo -
du ją po waż ne w skut kach za tru cia tlen -
kiem wę gla. Za cza dze nia czę sto wy ni ka ją
po pro stu z nie wie dzy. Na praw dę nie wie -
le po trze ba, aby na sze miesz ka nia i do my
sta ły się bar dziej bez piecz ne. Do tra ge dii
bar dzo ła two mo że dojść w nie wie trzo -
nych po miesz cze niach. Za kle ja nie kra tek
wen ty la cyj nych, jak rów nież brak re gu lar -
nych kon tro li droż no ści prze wo dów wen -
ty la cyj nych i ko mi no wych zwięk sza
ry zy ko za truć. Pro blem z cza dem na ra sta
szcze gól nie w okre sie je sien no -zi mo wym,
kie dy do grze wa my się, pa ląc w ko min kach
czy pie cach. Pa mię taj my o nie bez pie czeń -
stwie, ja kie nie sie ze so bą tle nek wę gla,
i wła ści wie za bez piecz my na sze do my czy
miesz ka nia. Po zwo li to ochro nić na sze ży -
cie i na szych bli skich – ape lu je po li cja.

W do mu lub miesz ka niu war to za in -
sta lo wać czuj kę tlen ku wę gla. Pod sta wo wą
jej funk cją jest wy kry wa nie cza du i ge ne ro -
wa nie sy gna łów alar mo wych w sy tu acji je -
go nad mier ne go stę że nia w po wie trzu.
Pod no si ona po ziom bez pie czeń stwa w po -
miesz cze niach, zmniej sza ry zy ko za cza -
dze nia oraz po zwa la na szyb ką re ak cję
w ra zie za gro że nia ży cia. Pa mię taj my, że te -
go ty pu czuj ki po win ny zna leźć się w po -
ko jach z ko min kiem lub pie cem
ka flo wym, w po miesz cze niach z ku chen -
ka mi ga zo wy mi, w ła zien kach z ga zo wy mi
pod grze wa cza mi wo dy, w ko tłow niach, ga -
ra żach czy warsz ta tach. 

Czuj ka od po wied nio wcze śnie za sy -
gna li zu je nie bez pie czeń stwo, wy da jąc bar -

dzo gło śny dźwięk. Ma my wte dy szan sę
na opusz cze nie za gro żo ne go ob sza ru. Błę -
dem jest in sta lo wa nie czu jek przy oknie,
krat kach, prze wo dach wen ty la cyj nych
bądź w miej scach zbyt za wil go co nych.
Nie wła ści wie do bra ne usta wie nie czuj ki
mo że ne ga tyw nie wpły nąć na jej pra cę
i sku tecz ność. Je że li nie ma my moż li wo ści
za in sta lo wa nia ta kie go czuj ni ka, pa mię taj -
my o czę stym wie trze niu po miesz czeń,
w któ rych znaj du ją się urzą dze nia grzew -
cze. Rób my to szcze gól nie przed snem,
kie dy ma my przed so bą per spek ty wę prze -
by wa nia kil ku go dzin w za mknię tym po -
miesz cze niu ra zem z urzą dze nia mi
grzew czy mi.

(FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Uważajmy na cichego zabójcę!

30 li sto pa da w miej sco wo ści Ko lę da
(gmi na Mi licz) do szło do po ża ru sa -
dzy w ko mi nie do mu jed no ro dzin ne -
go. Na szczę ście nie by ło osób po -
szko do wa nych.

Na miej sce zda rze nia wy sła no stra ża -
ków z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
PSP w Mi li czu oraz z OSP Lat ko wa i OSP
Gąd ko wi ce. Ra tow ni cy wy ga si li pa le ni sko
i uga si li pło ną cą sa dzę za po mo cą ga śnic.
Sy tu ację ca ły czas mo ni to ro wa no, wy ko -
rzy stu jąc do te go mier nik wie lo ga zo wy
oraz ka me rę ter mo wi zyj ną. Na ko niec
dzia łań wszyst kie po miesz cze nia zo sta ły
od dy mio ne, a miesz kań cy mo gli wró cić
do swo je go do mu. 

(FE NIX)

POŻAR

Zapaliła się sadza w kominie

27 li sto pa da w miej sco wo ści Ostro -
wą sy (gmi na Mi licz) po li cjan ci za trzy -
ma li 28-let nie go kie row cę z po wia tu
kro to szyń skie go, któ ry znacz nie
prze kro czył do zwo lo ną na dro dze
pręd kość. Męż czy zna stra cił pra wo
jaz dy na trzy mie sią ce.

W te re nie za bu do wa nym, gdzie obo -
wią zu je ogra ni cze nie pręd ko ści do 50
km/h, 28-la tek je chał sa mo cho dem mar ki
Ford z szyb ko ścią 102 km/h. W związ ku
z tym po li cjan ci uka ra li go man da tem
oraz 10 punk ta mi kar ny mi. Po nad to za -
trzy ma no mu pra wo jaz dy, któ re prze sła -

no do sta ro sty po wia tu kro to szyń skie 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 wy da li mu po kwi to wa nie.
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. Przy po mi na my,
że je że li kie row ca zde cy du je się na jaz dę
mi mo trzy mie sięcz ne go okre su za trzy ma -
nia „praw ka”, okres ten zo sta nie wy dłu żo -
ny do sze ściu mie się cy – 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 li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Za znaczne przekroczenie
prędkości stracił prawo jazdy
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Na bieżąco 5

W śro dę wie czo rem z Mi li cza wy ru -
szył wy peł nio ny po brze gi sa mo -
chód, pe łen pre zen tów świą tecz nych
dla za przy jaź nio nej szko ły w Mo ści -
skach. Po da run ki uda ło się zgro ma -
dzić wspól ny mi si ła mi miesz kań ców
i przed sta wi cie li róż nych or ga ni za cji.

Mo ści ska to mia sto li czą ce ok. 10 ty -
się cy miesz kań ców. Po ło żo ne jest tuż
przy gra ni cy z Pol ską, kil ka na ście ki lo me -
trów od przej ścia gra nicz ne go w Me dy ce.
Jed ną trze cią lud no ści sta no wią Po la cy,
a od 2002 ro ku ist nie je tam pol ska szko ła.

W sa mo cho dzie zna la zły się m. in. ze -
szy ty, kred ki, dłu go pi sy, blo ki, piór ni ki i in -
ne ar ty ku ły szkol ne, no wa odzież, książ ki
i sprzęt spor to wy. Nie za bra kło też gier
plan szo wych i puz zli, a tak że środ ków hi -

gie ny oso bi stej i żyw no ści z dłu gim ter mi -
nem przy dat no ści do spo ży cia. Bus prze -
peł nio no za tem róż no ścia mi, któ re
z pew no ścią przy da dzą się za przy jaź nio nej
pla ców ce.

Do wo zem pa czek za ję li się przed sta -
wi cie le gmi ny Mi licz – pre zes OSiR -u, Ja -
cek Bier nat, oraz zna ni choć by z wy stę pów
w klu bie siat kar skim MUKS Zie mia Mi lic -
ka Ar tur Na ko niecz ny i Mi chał Glin ka.

Skom ple to wa nie pre zen tów by ło
moż li we dzię ki za an ga żo wa niu gmi ny, ze
szcze gól nym udzia łem ko or dy na tor ak -
cji – Ka ta rzy ny Pa lusz kie wicz, kie row nik
Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go, a tak że szkół
pod sta wo wych, przed szko la sa mo rzą do -
we go, pu blicz ne go żłob ka, OSiR -u, PGK
Do li na Ba ry czy, Ośrod ka Kul tu ry w Mi li -
czu i miesz kań ców. (MS)

CHARYTATYWNIE

Wsparcie dla polskiej
szkoły na Ukrainie 26 li sto pa da mia ło miej sce uro czy -

ste za koń cze nie in we sty cji pod na -
zwą „Bu do wa dróg wraz z od wod nie -
niem, oświe tle niem, bu do wą sie ci
wo do cią go wej w miej sco wo ści
Wsze wil ki (gm. Mi licz)”. 

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do -
ko na li wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta, sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki, Pa weł
Mik stac ki – wy ko naw ca in we sty cji, rad ny
Bar tło miej Szmi giel, soł tys Mo ni ka Dyrcz
oraz Hen ryk Mi cha lak – miesz ka niec uli -
cy Ja śmi no wej. 

Za kres prac obej mo wał re mont dro gi,
bu do wę chod ni ków z kost ki, wy nie sie nie
skrzy żo wa nia, wy ko na nie ka na li za cji desz -
czo wej, za in sta lo wa nie no wej sie ci oświe -

tle nia z 12 lam pa mi ty pu LED, na sa dze nie
re kom pen sa cyj ne i za go spo da ro wa nie te -
re nu zie lo ne go przy pa sie dro gi.

OPRAC. (FE NIX)

WSZEWILKI

Ulica Jaśminowa oficjalnie otwarta

Nie daw no za koń czo no pra ce re mon -
to we na ciesz kow skim ryn ku. In we -
sty cja opie wa ją ca na bli sko 70 tys. zł
po le ga ła na re mon cie chod ni ka
i upięk sze niu tej oko li cy.

No wy chod nik skła da się z bia łych, be -
to no wych pły tek o wy mia rach 35x35x5 cm
na pod syp ce ce men to wo -pia sko wej o gru bo -
ści 3-5 cm. Wy ko na no tak że wy sep ki
pod ław ka mi. Wy ko naw cą za da nia by ła fir -
ma ze Sła wo szo wic. Łącz ny koszt in we sty cji
wy niósł 66 777,49 zł. Pie nią dze te po cho -
dzi ły z bu dże tu gmi ny. OPRAC. (MS)

CIESZKÓW

Chodnik w centrum po remoncie

30 li sto pa da w Gmin nym Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no
„Spo tka nie z wróż bą”. Oka zją do te -
go by ły oczy wi ście przy pa da ją ce
w ostat ni dzień li sto pa da an drzej ki.

Dzie ci, któ re przy szły na spo tka nie,
wrzu ca ły mo ne tę do stud ni ży czeń, ma lo -
wa ły ma rze nia na kart ce, rzu ca ły lot ka mi
do serc z imio na mi. Nie za bra kło oczy wi -
ście tra dy cyj ne go la nia wo sku. Dla uczest -
ni ków przy go to wa no słod ki po czę stu nek. 

(AN KA)

CIESZKÓW

Andrzejkowe 
wróżby

Pa ra fia pw. An drze ja Bo bo li w Mi li -
czu włą czy ła się w ogól no pol ską ak -
cję „Pa czusz ka dla Ma lusz ka”, or ga -
ni zo wa ną przez Fun da cję Ma łych
Stó pek. Ini cja ty wa ma ce lu wspar cia
ma tek, któ re zde cy do wa ły się opo -
wie dzieć za ży ciem i mi mo trud no ści
uro dzić dziec ko. 

„Pa czusz ka dla Ma lusz ka” to bo żo na -
ro dze nio wa ak cja, któ ra od 2013 r., za -
wsze świą tecz nej at mos fe rze, kie ro wa na
jest do ta kich in sty tu cji jak do my dziec -
ka, do my ma łe go dziec ka, do my sa mot nej
mat ki oraz ho spi cja. Po nad to owo ce

zbiór ki tra fia ją rów nież do mam w trud -
nej sy tu acji ży cio wej, ocze ku ją cych na ro -
dzin dziec ka oraz pod opiecz nych
fun da cji. Sym bo lem ini cja ty wy od sa me -
go po cząt ku jest spe cjal na „pa czusz ko wa
bomb ka”.  

Że by wes przeć ak cję, moż na zło żyć
da ro wi znę na rzecz fun da cji w for mie
prze le wu, wpi su jąc w ty tu le PA CZUSZ -
KA. Prze ka za ne środ ki po mo gą przy go to -
wać wy praw ki dla po trze bu ją cych
ma leństw i ich mam. Moż na też zro bić
wła sną pa czusz kę i prze słać ją bez po śred -
nio na ad res sie dzi by or ga ni za to ra, któ ry
prze ka że ją naj bar dziej po trze bu ją cym. 

Trze cim spo so bem jest wzię cie sym -
bo licz nej bomb ki z cho in ki fun da cji,
a w za mian przy nie sie nie pacz ki – ta ką
moż li wość ma ją miesz kań cy w Pa ra fii pw.
An drze ja Bo bo li w Mi li czu. – W ko ście le
stoi już spe cjal na cho in ka. Pod nią na le ży
zło żyć pacz kę z ar ty ku ła mi hi gie nicz ny mi
dla dzie ci, wte dy moż na za brać ze so bą jed -
ną z bom bek fun da cji i po wie sić ją na swo -
jej cho in ce ja ko dum ny do wód wspar cia
ży cia – czy ta my w ko mu ni ka cie pa ra fii.

OPRAC. (FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Świąteczne paczuszki dla maluszków
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W Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Ar mii Kra jo wej w Mi li czu od był się
szkol ny fe sti wal „E (x) plo ry”, bę dą cy
czę ścią ogól no pol skie go kon kur su
od kry wa nia mło dych na uko wych ta -
len tów.

Wy da rze nie roz po czę ło się od prze -
mó wie nia dy rek tor I LO w Mi li czu – Ma -
rze ny Ro ki ty. Na stęp nie za pre zen to wa no
fil my po ka zu ją ce pro jek ty uczest ni ków.
Ko lej nym punk tem by ło przed sta wie nie
swo ich po my słów i prze bie gu pro jek tu
oraz pre zen ta cja ogrom nej wie dzy przez
mło dych na ukow ców przed ju ro ra mi. 

Kon kurs „E (x) plo ry” umoż li wia
szkol nym pa sjo na tom na uki i tech no lo gii
po ka zać swo je pro jek ty ba daw cze oraz
skon fron to wać je z eks per ta mi. To tak że
oka zja do zdo by cia do świad cze nia w pre -
zen to wa niu swo ich ba dań. 

Zgło si ło się 29 uczniów mi lic kie go li -
ceum, któ rzy wraz ze swo imi opie ku na mi
przy go to wy wa li się dokon kur su. Stwo rzo no
osiem grup z róż ny mi wi zja mi i po my sła mi,
jak choć by wy ko rzy sta nie zja wi ska zo rzy po -
lar nej ja ko od na wial ne go źró dła ener gii, roz -
wią za nie pro ble mu sko lo ni zo wa nia Mar sa
przez lu dzi czy wpływ mu zy ki nadłu gość faz
NREM i REM oraz ja kość snu. Pro jek ty oce -
nia ło trzy oso bo we ju ry wskła dzie: Sła wo mir
Strze lec ki – sta ro sta mi lic ki, Re na ta Ko rze -
niow ska – wi ce dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Mi li czu, Agniesz ka Ocho wicz – na -
uczy ciel ka Ze spo łu Szkół w Mi li czu. 

Zwy cię ży ła gru pa Bio lo gicz na 2, któ -
ra za pre zen to wa ła pro jekt „Wpływ al lo mo -
nów i związ ków al le lo pa tycz nych,
wy stę pu ją cych w na tu rze na ha mo wa nie
wzro stu i roz wo ju chwa stów”. Trium fa to -
rzy awan so wa li tym sa mym do re gio nal ne -
go eta pu zma gań. 

– Z ogrom nym po dzi wem i za in te re -
so wa niem oglą da łem te wspa nia łe pre zen -
ta cje. Trud no by ło wy brać naj lep szy
pro jekt ze wzglę du na fakt, że każ da pra ca
zo sta ła przy go to wa na z wiel ką sta ran no -
ścią, za an ga żo wa niem, po my słem i przede
wszyst kim z ogrom ną wie dzą uczniów.
Dla nas każ dy jest zwy cięz cą, dla te go dla
wszyst kich uczest ni ków pro jek tu Sta ro -
stwo Po wia to we w Mi li czu w ra mach do -
dat ko wej na gro dy do fi nan su je wy ciecz kę.
Zwy cię skiej gru pie ser decz nie gra tu lu ję
i ży czę po wo dze nia w re gio nal nym eta pie
zma gań – sko men to wał sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki. 

Na za koń cze nie szkol ne go fe sti wa -
lu wy słu cha no wy kła dów przy go to wa -
nych przez przed sta wi cie li Po li tech ni ki
Wro cław skiej – „Ska lo wa nie w przy ro -
dzie. O kon se kwen cjach roz mia ru”, „Jak
dbać o oczy i wzrok w cza sach na ucza -
niach zdal ne go” i „Me to dy mo ni to ro wa -
nia sy gna łów bio me dycz nych,
sto so wa ne w in ten syw nej te ra pii pa cjen -
tów neu ro chi rur gicz nych”.

Pro gram „E (x) plo ry” jest fla go wym
przed się wzię ciem Fun da cji Za awan so wa -
nych Tech no lo gii, łą czy mło dych na ukow -
ców i au to ry te ty na uko we, start -upy oraz
du że przed się bior stwa, or ga ni za cje po za -
rzą do we i in sty tu cje pu blicz ne, me dia
ogól no pol skie i re gio nal ne, szko ły, edu ka -
to rów i naj lep sze uczel nie wyż sze, du że
mia sta i ma łe miej sco wo ści. To naj więk sza
w Pol sce ini cja ty wa wpie ra ją ca uta len to wa -
ną mło dzież w re ali za cji in no wa cyj nych
pro jek tów na uko wych oraz pro mu ją ca ich
osią gnię cia na are nie mię dzy na ro do wej.
Od 2012 ro ku od kry wa na uko we ta len ty.
W tym cza sie uda ło się stwo rzyć spo łecz -
ność po nad 2400 mło dych na ukow ców,
któ rzy zgło si li do kon kur su pra wie 1500
pro jek tów na uko wych. W dzie wię ciu edy -
cjach od by ło się 59 wy da rzeń dla pa sjo na -
tów in no wa cji i tech no lo gii. Wzię ło w nich
udział oko ło 40 ty się cy osób. O wy bo rze
naj lep szych po my słów de cy do wa ło już po -
nad 135 ju ro rów. Pro gram jest sta le wspie -
ra ny przez bli sko stu part ne rów.

(FE NIX)

Wo je wo da dol no ślą ski wy dał roz po -
rzą dze nie w spra wie roz prze strze nia -
nia się wy so ce zja dli wej gry py pta -
ków (HPAI). W związ ku z za no to wa -
niem po waż nych ognisk tej cho ro by
wpro wa dzo no ob ostrze nia na te re -
nie trzech po wia tów – trzeb nic kie go,
mi lic kie go i bo le sław skie go.

– W ob sza rach szcze gól nie na ra żo -
nych na ry zy ko wpro wa dze nia wi ru sów
wy so ce zja dli wej gry py pta ków do go spo -
dar stwa – ob sza rach wy so kie go ry zy ka
na ka zu je się utrzy my wa nie dro biu w za -
mknię ciu. Za ka zu je się utrzy my wa nia ka -
czek i gę si ra zem z in ny mi ga tun ka mi
dro biu, gro ma dze nia dro biu i in nych pta -
ków ży ją cych w nie wo li na tar gach. po ka -
zach, wy sta wach i im pre zach
kul tu ral nych – czy ta my w roz po rzą dze -
niu wo je wo dy.

Przy po mi na się wszyst kim ho dow -
com (szcze gól nie po sia da ją cym go spo dar -

stwa po ło żo ne w po bli żu zbior ni ków
wod nych), że z uwa gi na wy stę pu ją ce za -
gro że nie za ka że nia dro biu wi ru sem ze
stro ny dzi kie go ptac twa po win ni za cho -
wy wać szcze gól ną ostroż ność i sto so wać
środ ki bio ase ku ra cji, mi ni ma li zu ją ce ry zy -
ko prze nie sie nia cho ro by do go spo darstw.
Na le ży mię dzy in ny mi za bez pie czyć bu -
dyn ki, pa szę przed do stę pem dzi kich
zwie rząt, sto so wać w go spo dar stwie

odzież i obu wie ochron ne oraz uży wać
ma ty de zyn fek cyj ne.

Pa mię taj my, że zgod nie z pra wem ho -
dow cy po win ni zgła szać do od po wied nich
osób i in sty tu cji (le karz we te ry na rii pry -
wat nej prak ty ki, po wia to wy le karz we te ry -
na rii, wójt / bur mistrz / pre zy dent mia sta)
każ de po dej rze nie wy stą pie nia cho ro by za -
kaź nej u dro biu. 

OPRAC. (FE NIX)

LO MILICZ

Zmagania miłośników wiedzy praktycznej

ZAGROŻENIA

Ostrzeżenie przed ptasią grypą
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W dru giej ko lej ce pił kar skiej li gi ha -
lo wej w Kro śni cach pa dło spo ro go li.
Za zwy czaj roz bi ja ło się to na kil ku
strzel ców w da nym me czu, ale nie
w przy pad ku Da wi da Bą ka, któ ry
znów tra fiał do siat ki raz za ra zem.

Pierw sze star cie by ło bar dzo wy rów -
na ne. Po re mi sie 3: 3 w pierw szej od sło nie
osta tecz nie EKS po ko nał Ti ki Ta kę 7: 6.
Dla zwy cię skiej eki py po dwa ra zy tra fia li
Ja kub Mi cha lak, Ma te usz Ba biarz i Ka mil
Szew czyk, zaś naj lep szym strzel cem ich ry -
wa li oka zał się Woj ciech Na ce wicz, któ ry
za no to wał hat tric ka.

Dżem ki Emu Ma tej ko roz gro mi ły
Olim pi que KPzB 18: 5. Aż 10 ra zy pił kę
do siat ki pa ko wał D. Bąk, któ ry po twier -

dził do brą dys po zy cję sprzed ty go dnia.
Qm ple zdo ła li od mie nić lo sy me czu
z Igloo i, prze gry wa jąc 1: 2 do prze rwy,
na ko niec cie szy li się z wy gra nej 4: 2.
Po dwie bram ki zdo by li Da mian Ba ziuk
i An to ni Okrut nik.

Przy ja cie le z Bo iska ogra li Ko ro nę Bog -
daj 12: 3. Czte ry tra fie nia za li czył Mar cin
So biń ski, a po hat tric ku do rzu ci li Ja kub
Woj cie chow ski i Da riusz Ślą ski.

Eki pa Gol den Te am zwy cię ży ła 6: 4
w trud nym bo ju z Mid dles bro ugh. Hat
trick Kac pra Gło wień kow skie go nie wy -
star czył wo bec dwóch go li Pio tra Moż drze -
cha oraz po je dyn czych tra fień Ad ria na
Pu cha ły, Ma cie ja Bach ty, To ma sza Sit ka
i Da wi da Woł kow skie go. 

(MS)

PIŁKA NOŻNA HALOWA

Dziesięć trafień Dawida Bąka

Siat kar ki UKS Dwój ka Mi licz ry wa li -
zu ją w Dol no ślą skiej Li dze Mło dzi -
czek. W nie daw no za koń czo nej fa zie
gru po wej spi sa ły się zna ko mi cie
i – prze gry wa jąc za le d wie je den set
w sze ściu po tycz kach – pew nie
awan so wa ły do ćwierć fi na łu.

W gru pie nasz ze spół wal czył z MKS -
-em Ro ki ta Brzeg Dol ny, UKS -em Ko ral
Wro cław oraz MKS -em Igner Ho me Vol ley
Świd ni ca II. Pierw sze star cia mi li czan ki
sto czy ły 14 li sto pa da w Świd ni cy. Naj -
pierw ogra ły wro cła wian ki 2: 0, w obu se -
tach zwy cię ża jąc do 13, a po tem nie da ły
żad nych szans go spo dy niom, po ko nu jąc
je 25: 4 i 25: 9. Na pod kre śle nie za słu gu je
świet na po sta wa w obro nie.

Na dru gą od sło nę zma gań na sze siat -
kar ki uda ły się do Wro cła wia, gdzie mu sia -
ły so bie ra dzić w osła bio nym skła dzie,
w efek cie cze go gra ły w nie co eks pe ry men -
tal nym usta wie niu. Miej sco we wy ko rzy -

sta ły ten fakt, na wią za ły rów no rzęd ną wal -
kę i wy gra ły pierw szą par tię do 23. Jed nak
ko lej ne dwa se ty (wy gra ne do 15 i do 9) na -
le ża ły już do Dwój ki. W dru gim po je dyn -
ku, z dru ży ną z Brze gu z Dol ne go,
po za cię tej wal ce mi li czan ki zwy cię ży -
ły 2: 0 (25: 18, 28: 26).

Ostat nia tu ra gru po wej ry wa li za cji od -
by ła się w Mi li czu. Ry wal ki z Brze gu Dol -
ne go po now nie wy so ko za wie si ły

po przecz kę, ale i tym ra zem dziew czę ta
z Dwój ki by ły lep sze, wy gry wa jąc w dwóch
par tiach do 16 i do 21. Z ko lei w ostat nim
me czu mi lic ki te am od pra wił z kwit kiem
eki pę ze Świd ni cy (25: 11, 25: 8) i tym sa -
mym z pierw sze go miej sca awan so wał
do ko lej nej fa zy, w któ ry ej zmie rzy się z eki -
pą z Mię ki ni oraz dwo ma ze spo ła mi
z Wro cła wia.

(MS)

SIATKÓWKA

Miliczanki zdominowały grupę

Re pre zen tan ci sek cji Black Aqua
UKS Kro śnic ka Przy stań po now nie
po ka za li wiel ką kla sę. Z Zi mo wych
Mi strzostw Dol ne go Ślą ska w No wej
Ru dzie przy wieź li ca ły wór me da li.
Je den z czo ło wych pły wa ków w eki -
pie, Mar cin Ma ry jow ski, wciąż od czu -
wał jed nak głód zwy cięstw, więc
na de ser udał się do Ka li sza, gdzie
rów nież spi sał się zna ko mi cie.

Zma ga nia w No wej Ru dzie kro śni cza -
nie za koń czy li z do rob kiem 26 me da li,
z cze go aż 18 by ło z naj cen niej sze go krusz -
cu. So lid nie przy czy ni ła się do te go Ewa
Suj ka, któ ra czte ry ra zy trium fo wa -
ła – na 50 i 100 m sty lem do wol nym oraz
na 100 i 200 m sty lem grzbie to wym. Po -
nad to zo sta ła naj lep szą za wod nicz ką w ka -
te go rii wie ko wej 12 lat. 

Ty le sa mo zło tych krąż ków wy wal czy -
ła Pa try cja Gie wia da, zwy cię ża jąc
na 50, 100 i 200 m sty lem do wol nym oraz
na 400 m sty lem zmien nym. Do rzu ci ła
do te go jesz cze sre bro na 200 m sty lem

zmien nym. Mi mo tak do brych wy ni ków
za ję ła dru gą lo ka tę w kla sy fi ka cji 14-la tek,
ustę pu jąc tyl ko pły wacz ce z Wro cła wia,
któ ra wy gra ła z nie wiel ką prze wa gą punk -
to wą.

W ran kin gu 12-let nich za wod ni czek
trze cie miej sce przy pa dło Zo fii Ka miń -
skiej, któ ra by ła bez kon ku ren cyj na
na 400 m sty lem do wol nym. Z ko lei Bar -
ba ra Za krzew ska trium fo wa ła na 200 m
sty lem mo tyl ko wym i na 400 m sty lem
zmien nym. Kin ga Fi li piak by ła pierw sza
na 200 m sty lem kla sycz nym oraz trze cia
na 200 m sty lem grzbie to wym, a Alek san -
dra Bo cheń ska wy gra ła wy ścig na 200 m
sty lem zmien nym i upla so wa ła się na trze -
ciej po zy cji na 800 m sty lem do wol nym.
Trzy ra zy na po dium sta nę ła Na ta lia Za -
krzew ska, zdo by wa jąc sre bro na 100 m
sty lem mo tyl ko wym oraz brąz na 50
i 200 m sty lem mo tyl ko wym.

W ry wa li za cji 12-lat ków do mi no wał
Mar cin Ma ry jow ski. Na mia no naj lep sze -
go za wod ni ka tej ka te go rii wie ko wej za pra -
co wał trze ma zło ty mi me da la mi – za 50

i 100 m sty lem do wol nym oraz na 200 m
sty lem zmien nym. Do rzu cił do nich sre -
bro na 100 m sty lem mo tyl ko wym. Ka je -
tan Ma tu siak był dru gi na 100 m sty lem
kla sycz nym. 

Dwa ra zy na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę ła szta fe ta w skła dzie: E. Suj ka,
Z. Ka miń ska, M. Ma ry jow ski i K. Ma tu -
siak – na 4x50 m sty lem do wol nym oraz
sty lem zmien nym. W kla sy fi ka cji me da lo -
wej ka te go rii 12 lat kro śni cza nie nie mie li
so bie rów nych. 

Na za jutrz po za wo dach na Dol nym
Ślą sku M. Ma ry jow ski wy brał się do Wiel -
ko pol ski, by ry wa li zo wać w IV Mi tyn gu
Pły wac kim o Pu char Pre zy den ta Mia sta
Ka li sza. Tam wy wal czył czte ry zło te me da -
le. Nasz pły wak trium fo wał trzy ra zy
na dy stan sie 50 m – sty lem do wol nym,
grzbie to wym i mo tyl ko wym – oraz
na 100 m sty lem zmien nym. Do dat ko wo
re pre zen tant kro śnic kie go klu bu ode brał
na gro dę dla naj lep sze go za wod ni ka
w kat. 12 lat.

(MS)

PŁYWANIE

Kolejne sukcesy na basenie

Siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka
w so bo tę po dej mo wa li ze spół IM
Fau re cia Vol ley Jelcz -La sko wi ce. Na -
sza dru ży na mu sia ła uznać wyż szość
ry wa li, któ rzy wy gra li szyb ko i prze -
ko nu ją co w trzech se tach.

W po cząt ko wych frag men tach star cie
by ło dość wy rów na ne. Przy jezd ni wpraw -
dzie utrzy my wa li lek kie pro wa dze nie, ale
nic nie zwia sto wa ło po gro mu, ja ki na stą pił
w dal szej czę ści. Kil ka zdo by tych punk tów
z rzę du w koń ców ce po zwo li ło go ściom
na za mknię cie se ta z wy ni kiem 25: 17.

Od te go mo men tu miej sco wa eki pa
jak by się po gu bi ła, zaś prze ciw ni cy po -

szli za cio sem. Pa rę pi łek mi li cza nie od -
da li po pro stu za dar mo. Jel czań skie
Lwy na to miast sta ra ły się wy bro nić na -
wet naj groź niej sze ata ki. To po skut ko -
wa ło wy so ką prze wa gą przy jezd nych
i wi docz ną fru stra cją go spo da rzy, co
wy da je się zro zu mia łe w ob li czu po raż -
ki do 10.

Trze cia par tia sta no wi ła w za sa dzie kon -
ty nu ację po przed niej. Go ście da lej do mi no -
wa li, a mi li cza nie nie zdo ła li się po zbie rać.
W efek cie – po prze gra nej 13: 25 – do bra
pas sa na szych siat ka rzy zo sta ła prze rwa -
na zim nym prysz ni cem, któ ry spra wi ła im
fa wo ry zo wa na eki pa.

(MS)

SIATKÓWKA

Faworyt nie dał szans miliczanom
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Po run dzie je sien nej, z do dat ko wym
me czem re wan żo wym, prze su nię tym
z wio sny, Ba rycz Su łów usa do wi ła się
na czwar tej po zy cji w ta be li IV li gi.
O speł nia niu przed se zo no wych za ło -
żeń i o grze pił ka rzy su łow skie go ze -
spo łu z tre ne rem Do mi ni kiem Pio trow -
skim roz ma wiał Ma ciej Sier szul ski.

W na szych wcze śniej szych roz mo -
wach czę sto wspo mi nał Pan, że ce lem
dru ży ny jest utrzy ma nie. Z pew no ścią
mie rzy li ście też w kon kret ną lo ka tę.
Czy ak tu al na po zy cja – tuż za po -
dium – jest sa tys fak cjo nu ją ca?

– Z wi ce pre ze sem Do mi ni kiem
Trze cia kiem usta li łem osią gnię cie po -
zy cji nad stre fą spad ko wą. Ja ko tre ner
pod sze dłem do te go am bit nie. Nie po -
sta wi łem ce lu dla dru ży ny, a bar dziej
dla sie bie, my śląc o za ję ciu po zy cji
w czo ło wej szó st ce. I to się uda ło. Je śli
zaś cho dzi o ze spół, to do każ de go me -
czu pod cho dzi li śmy tak sa mo. Nie za -
leż nie od te go, czy był to Dzier żo niów,
Strze gom, czy Piast Żmi gród w pu cha -
rze, za wsze by li śmy na sta wie ni na wy -
gra ną, aby w ta be li uzy skać jak
naj wyż sze miej sce – ta ki był cel.

A je śli cho dzi o styl, w ja kim to
osią gnię to? Czy wszyst kie ele men ty
w tak ty ce funk cjo no wa ły, jak na le ży?

– Za wsze jest coś do po pra wy i te -
raz ma my czas, aby to prze ana li zo wać

i jak naj le piej przy go to wać się do starć
re wan żo wych. Na pew no ma my pew -
ne bra ki w de fen sy wie i na tym trze ba
bę dzie się sku pić. Gra li śmy też w róż -
nych usta wie niach, m. in. 5-4-1 czy 4-
4-2. Ogól nie je stem za do wo lo ny
z wy ni ków dru ży ny, ale na pew no ist -
nie je pew na re zer wa, któ rą trze ba bę -
dzie wy do być z pił ka rzy.

O naj słab szym punk cie za tem już
Pan nad mie nił. Ja ki jest więc naj więk -
szy atut Ba ry czy Su łów? Co naj bar -
dziej po zy tyw nie wy róż nia Pa na te am
na tle in nych ze spo łów IV li gi?

– Je ste śmy ze spo łem, któ ry w każ -
dym me czu, bez wzglę du na to, z kim
ry wa li zu je my, chce grać w pił kę. Sta ra -
my się, by w na szej grze by ło jak naj -
mniej przy pad ku. Do brze ra dzi my
so bie w grze bocz ny mi sek to ra mi, spo -
ro ko rzy ści ma my po do gra niach pił ki
w po le kar ne wła śnie z bo ków bo iska.
Po ostat nim me czu mia łem pre ten sje
do za wod ni ków, po nie waż nie funk -
cjo no wa ło to naj le piej, za po mnie li śmy,
ja kie są na sze moc ne stro ny. Uwa żam
też, że w prze kro ju run dy do brze spi -
sy wa li śmy się w szyb kim ata ku, ale za -
wsze jest coś do po pra wy.

Przy glą da jąc się sta ty sty kom, ła two
do strzec, że su ło wia nie le piej spi sy wa -
li się na wy jaz dach, no tu jąc pięć zwy -
cięstw i tyl ko dwie po raż ki w ośmiu
spo tka niach. Czy moż na rzec, że gra -

cze Ba ry czy przed ło ży li na psu cie krwi
ki bi com prze ciw ni ka nad do brą po sta -
wę na wła snym obiek cie?

– Moż na po wie dzieć, że my na -
psu li śmy krwi na szym ki bi com, u sie -
bie. To jest do bre py ta nie, bo nie
wiem, czy znam na nie od po wiedź.
My ślę, iż prze ciw ni cy wie dzie li, że kie -
dy przy jeż dża li śmy do nich, to nie cze -
ka ła ich lek ka prze pra wa. U sie bie
na to miast li czy li śmy na wię cej. Trze ba
po wie dzieć, że w kil ku me czach za -
wie dli śmy, czy to z Bie la wian ką, czy
z Ole śni cą. Wy nik jest faj ny, ale kil ka

punk tów od da li śmy zbyt ła two
na wła snym bo isku.

Chciał bym też od nieść się
do dwóch naj trud niej szych me czów
na wa szym obiek cie, czy li starć z Le -
chią Dzier żo niów w przed ostat niej ko -
lej ce oraz pu cha ro we go bo ju z Pia stem
Żmi gród. Oba po je dyn ki cha rak te ry -
zo wa ła wal ka do sa me go koń ca i na -
praw dę nie wie le za bra kło, aby Ba rycz
po ko na ła fa wo ry tów. Co Pan są dzi
o po sta wie pił ka rzy z naj bar dziej wy -
ma ga ją cy mi ry wa la mi?

– Czę sto sły szę, na wet od mo ich
za wod ni ków, że my bar dziej mo bi li -
zu je my się na czo łów kę. My ślę, że du -
żą ro lę od gry wa na sta wie nie
men tal ne za wod ni ka, waż ne, by
do każ de go me czu pod cho dzić z ta -
kim na sta wie niem jak wła śnie do tych
ze spo łów z gór nej czę ści ta be li czy
z wyż szej li gi. Mo im zda niem prze gra -
ne spo tka nie z Pia stem Żmi gród by ło
na szym naj lep szym w tej run dzie.
Mo gę prze grać mecz, ale wła śnie w ta -
ki spo sób, gdy nie wie le bra ku je, gdy

wi dać wal kę i gdy przy jem nie pa trzy
się na na szą grę.

Wiem, że nie lu bi Pan wy róż niać
po szcze gól nych za wod ni ków, ale o jed -
ną kwe stię mu szę spy tać. Ob ser wu jąc
me cze, za uwa ży łem, że bram karz Fi lip
Ko czo row ski pre zen tu je na praw dę wy -
so ki po ziom. Czy nie jest tak, że – ma -
jąc świa do mość po sia da nia nie złej
kla sy gol ki pe ra – obro na za czy na lek -
ko od pusz czać z na dzie ją, że sto ją cy
mię dzy słup ka mi i tak so bie po ra dzi?

– Fi lip nie raz ra to wał nam skó rę.
Na wet je śli cza sem przy tra fi mu się

błąd, to nie mo gę mieć do nie go pre -
ten sji, bo wie le ra zy nam po mógł, spo -
ro wy bro nił, po to zresz tą jest. Trud no
jed nak mi oce nić, czy do bra dys po zy -
cja Fi li pa wpły wa na roz luź nie nie
w szy kach de fen sy wy. Chło pa ki z dru -
ży ny ufa ją mu, ma rów nież mo je peł -
ne za ufa nie. W grze de fen syw nej
ca łe go ze spo łu jest jesz cze spo ro do po -
pra wy i mam te go świa do mość. Cie szę

się, że Fi lip jest z na mi, gdyż sta no wi
moc ny punkt ze spo łu nie prze rwa nie
od cza sów, gdy ze spół Ba ry czy grał jesz -
cze w kla sie B. Wie rzę, że w run dzie
wio sen nej rów nież sta nie na wy so ko -
ści za da nia.

Bram ka rza za tem Pan nie szu ka.
A czy mo że Pan ujaw nić, ja kie po zy cje
ma ją ulec wzmoc nie niu przed wio sną?

– Do spo tka nia z pre ze sem do -
pie ro doj dzie. Bę dzie my ana li zo wać
ze spół, grę po szcze gól nych za wod ni -
ków i mo ją pra cę. Dla mnie naj waż -
niej sze jest, by utrzy mać obec ną
ka drę. Oczy wi ście zmia ny w dru ży -
nie na stą pią, ale na pew no nie chcę
prze sa dzać, bo do ko na nie ośmiu czy
sze ściu ro szad nie przy nio sło by ni cze -
go do bre go. Mu si my po szu kać
wzmoc nień w de fen sy wie, to mó wię
otwar cie i moi pod opiecz ni też wie -
dzą, że tu wy stę pu je ma ły pro blem.
My ślę, że dwie lub trzy oso by do nas
do łą czą, ale mu szą to być gra cze z ja -
ko ścią, któ rzy zwięk szą jesz cze ry wa -
li za cję w ze spo le na kil ku po zy cjach,
m. in. w de fen sy wie.

Na ko niec pro szę wy brać jed no
sło wo, któ re naj bar dziej ko ja rzy się
z Ba ry czą Su łów.

– Jed no sło wo na pew no bar dzo
cięż ko wy brać, po nie waż Ba rycz to nie
tyl ko za wod ni cy pierw sze go ze spo łu
i tre ner. Ba rycz Su łów to rów nież oso -
by za rzą dza ją ce klu bem, gru py mło -
dzie żo we, spon so rzy i oczy wi ście
ki bi ce, któ rych po zaz dro ścić nam mo -
gą klu by z wyż szych lig. Wszyst kim
nam za le ży, by klub się roz wi jał, idzie -
my w jed nym kie run ku.

WYWIAD

Ambitny
beniaminek 
z Sułowa


