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17 grud nia ogło szo no wy ni ki gło so -
wa nia na pro jek ty do bu dże tu oby -
wa tel skie go gmi ny Mi licz. Zwy cię ży -
ła bu do wa schro ni ska dla bez dom -
nych zwie rząt. To przed się wzię cie
po par ło 1416 miesz kań ców (ok. 66
pro cent wszyst kich gło su ją cych).
Na dru gim miej scu zna la zła się pro -
po zy cja bu do wy fon tan ny na ryn ku
w Mi li czu (339 gło sów).

Bu do wa schro ni ska ma na ce lu
ure gu lo wa nie za da nia gmin ne go, ja -
kim jest opie ka nad bez dom ny mi
zwie rzę ta mi, a tak że za cho wa nie po -
rząd ku i czy sto ści w prze strze ni pu -
blicz nej. Po my sło daw cy pro jek tu
zwró ci li uwa gę, że ist nie je po waż ny
pro blem w tym aspek cie, po nie waż
bar dzo du ża ilość zwie rząt jest przej -
mo wa na przez lo kal ną or ga ni za cję
spo łecz ną. Do koń ca wrze śnia 2021
ro ku w do mach tym cza so wych To wa -
rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi
w Mi li czu zna la zło schro nie nie 380
ko tów oraz 82 psy. 

– Jest to je den z pierw szych kro -
ków pro wa dzą cych do stwo rze nia
spraw nie dzia ła ją ce go sys te mu opie ki
nad bez pań ski mi zwie rzę ta mi, ule ga -
ją cy mi wy pad kom ko mu ni ka cyj nym.
Przy re ali za cji na le ży pa mię tać, ze mo -
że być ona pro wa dzo na wie lo eta po wo
i po cząt ko wo środ ki mo gły by zo stać
prze zna czo ne na ogro dze nie te re nu,
na któ rym schro ni sko mia ło by być wy -
bu do wa ne, po sta wie nie bu dyn ku,
w któ rym mie ści ło by się biu ro pra -
cow ni ków schro ni ska, jak i kil ku czy
kil ku na stu koj ców dla zwie rząt. Pla -
ców ka mo gła by być pla ców ką edu ka -
cyj ną, któ ra oprócz za pew nie nia
opie ki zwie rzę tom pro wa dzi ła by dzia -
ła nia edu ka cyj ne dla szkół. Obiek ty
bu dow la ne oraz te re ny zie lo ne sta no -
wią ce przed miot bu do wy po win ny zo -
stać za pro jek to wa ne w spo sób
za pew nia ją cy przy re ali za cji uży cie ta -

kich tech no lo gii i środ ków tech nicz -
nych, aby do mi ni mum ogra ni czyć
nie ko rzyst ne od dzia ły wa nie in we sty -
cji na śro do wi sko (emi sja ha ła su
i drgań, emi sja spa lin, emi sja cie pła
do at mos fe ry, za po trze bo wa nie na me -
dia). Uży te ma te ria ły bu dow la ne, in -
sta la cyj ne i wy koń cze nio we oraz
tech no lo gie mu szą za pew nić ni skie
kosz ty eks plo ata cji utrzy ma nia obiek -
tu, jak rów nież bez pie czeń stwo dla lu -
dzi i zwie rząt tam prze by wa ją cych.
Lo ka li za cja – w miej scach od da lo nych
co naj mniej 300 me trów od sie dzib
ludz kich oraz miejsc tar gów, spę dów
i wy staw czy in nych miejsc prze by wa -
nia zwie rząt, rzeź ni i uboj ni, obiek tów
prze twór stwa rol no -spo żyw cze go, za -
kła dów uty li za cyj nych i wy twór ni
pasz. Miej sce na schro ni sko po win no
być utwar dzo ne, ogro dzo ne i za bez pie -
czo ne przed do sta wa niem się zwie rząt
z ze wnątrz. W środ ku wy od ręb nio ne
po miesz cze nia do przyj mo wa nia zwie -
rząt na kwa ran tan nie, wy da wa nia
zwie rząt, le cze nia, za bie gów chi rur -
gicz nych i eu ta na zji, prze trzy my wa nia
zwie rząt cho rych lub po dej rza nych
o cho ro bę, prze trzy my wa nia zwie rząt
zdro wych / klat ki z wy bie ga mi umoż -
li wia ją ce swo bod ne po ru sza nie, le że -
nie oraz sta ły do stęp do wo dy zdat nej
do pi cia, po zwa la ją ce na re ali za cję be -
ha wio ru wła ści we go da ne mu ga tun ko -
wi i ra sie zwie rzę cia, skła do wa nia

kar my lub pa szy i środ ków de zyn fek -
cyj nych, przy go to wy wa nia po kar mów,
spa la nia lub za mra ża nia zwłok zwie -
rzę cych, spo rzą dza nia i prze cho wy wa -
nia do ku men ta cji. Współ pra ca
z le ka rza mi we te ry na rii, jak i or ga ni za -
cja mi, któ rych sta tu to wym ce lem jest
ochro na zwie rząt, umoż li wia pod ję cie
kro ków do ure gu lo wa nia pro ble mu
bez dom no ści zwie rząt, wy pad ków
z udzia łem zwie rząt, ste ry li za cji – ja ko
naj waż niej sze go z aspek tów przy czy -
nia ją cych się do zmniej sze nia bez dom -
no ści zwie rząt. Zja wi sko bez dom no ści
zwie rząt to pro blem o ro sną cym zna -
cze niu spo łecz nym i go spo dar czym.
Roz wią za nia na szej gmi ny do ty czą ce
re ali zo wa nia usta wo we go obo wiąz ku
opie ki nad bez dom ny mi zwie rzę ta mi
są nie wy star cza ją ce. Prze trzy my wa nie
wy ła pa nych zwie rząt w gmin nym
punk cie, gdzie nie ma wy zna czo nej
oso by do spra wo wa nia pod sta wo wej
opie ki nad ty mi zwie rzę ta mi, jest nie -
zgod ne z pra wem, a od le głość schro ni -
ska w Ra dli nie unie moż li wia wie lu
wła ści cie lom od na le zie nie za gu bio ne -
go zwie rzę cia. Lu dzie zgła sza ją pro -
blem wa łę sa ją cych się psów i czu ją
bez rad ność w związ ku z bra kiem po -
mo cy ze stro ny urzę do wej – czy ta my
w opi sie pro jek tu. Koszt bu do wy
schro ni ska ma wy nieść 350 tys. zł,
a ter min re ali za cji to dru ga po ło -
wa 2022 ro ku. (FE NIX)

MILICZ

Projekt schroniska wygrał głosowanie!
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20 grud nia na se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu prze gło so wa no pro jekt bu -
dże tu gmi ny na 2022 rok. Nie oby ło
się bez dłu giej dys ku sji, kry tycz nych
gło sów ze stro ny rad nych opo zy cyj -
nych i oso bi stych po le mik.

We dług przed ło żo ne go pro jek -
tu bu dże tu do cho dy gmi ny Mi licz
w 2022 r. ma ją wy -
nieść 132 703 509,01 zł, a wy dat -
ki – 138 633 215,23 zł. De fi cyt
z ko lei kształ tu je się na po zio -
mie 5 929 706,22 zł.

Wi ce bur mistrz Mi li cza pod kre ślił,
że po nad 20 pro cent wy dat ków prze -
wi dzia no na in we sty cje. – Oprócz
dróg gmin nych bę dzie my do fi nan so -
wy wać in we sty cje na dro gach na le żą -
cych do po wia tu. W 2022 r.
zre wi ta li zu je my mi lic ką sta rów kę.
W ko lej nych la tach bę dzie my my śleć
o par ku Mal za nów. W przy szłym ro ku
Mi licz zy ska no wy obiekt kul tu ral -
ny – czy li sa lę wi do wi sko wo -ki no wą.
Za kła da my, że zo sta nie od da na
do użyt ku w okre sie wa ka cyj -
nym – po wie dział Łu kasz Ro ki ta. 

W 2022 r. gmi na pla nu je sze reg za -
dań w za kre sie bu do wy i roz bu do wy
dróg – m. in. ul. Ma ko wa w Mi li czu,
ul. Łą ko wa w Czat ko wi cach, trze ci
etap dro gi łą czą cej się z dro gą kra jo wą
nr 15 i wo je wódz ką nr 439. Od nie sio -
no się tak że do stwier dzeń rad nych
opo zy cyj nych, że „za roz ma chem in we -
sty cyj nym nie na dą ża bu dżet gmi ny
i nie bę dzie zgo dy na re ali za cje za dań
na si łę”. Dla te go po ka za no pre zen ta cję
po rów nu ją cą do cho dy i wy dat ki gmi -
ny na prze strze ni ostat nich kil ku na stu
lat. Z przed sta wio nych da nych wy ni ka,
że za dłu że nie Mi li cza oscy lu je na po -
zio mie ok. 45,5 mln zł. W obec nej ka -
den cji sa mo rzą du (2019-2022) uda ło
się zmniej szyć po ziom za dłu że nia
o 3 790 262 zł. 

– Z tej pre zen ta cji wy ni ka, że je -
ste śmy gmi ną o ni skim udzia le wy dat -

ków na ad mi ni stra cję i wy na gro dze nia
w po rów na niu z in ny mi sa mo rzą da mi
na sze go wo je wódz twa. Po ziom za dłu -
że nia po zwa la tak że na kon stru owa nie
bu dże tu pro in we sty cyj ne go. Ape lu ję
do rad nych, któ rzy chcą ogra ni czać in -
we sty cje – nie je ste ście pań stwo spe -
cja li sta mi od ba da nia zdol no ści gmi ny
do in we sto wa nia i za dłu ża nia. Od te -
go są od po wied nie or ga ny, np. Re gio -
nal na Izba Ob ra chun ko wa, któ ra
wy da ła trzy po zy tyw ne opi -
nie – oznaj mił wi ce bur mistrz Ro ki ta.

Ali cja Szat kow ska za da ła sze reg
py tań od no śnie pro jek tu bu dże tu. Jak
za zna czy ła, pró bo wa ła je za dać na po -
sie dze niu ko mi sji, ale nie otrzy ma ła
wów czas od po wie dzi. – Chcia ła bym
za py tać o wzrost wy dat ków na wy na -
gro dze nia, gdyż za ob słu gę jed no stek
sa mo rzą du wy no si on 15 pro cent. Nie
ma my już księ go wych w pla ców kach
oświa to wych, więc mia ło być ta niej
w ra mach funk cjo no wa nia CUW -u.
A wi dzi my, że idzie w gó rę – mó wi ła
rad na.

Za stęp ca skarb ni ka wska zał, że ta -
kie wskaź ni ki wzro stu wy ni ka ją
z pod nie sie nia pła cy mi ni mal nej, wy -
płat ju bi le uszo wych i od praw dla pra -

cow ni ków, któ rzy przej dą na eme ry -
tu ry. Ta ka od po wiedź na za do wo li ła
rad nej, któ ra stwier dzi ła, że wzrost
jest nie pro por cjo nal ny w sto sun ku
do in nych jed no stek sa mo rzą do wych.
Po ru szy ła rów nież kwe stię prze zna -
cze nia 800 tys. zł na rzecz Ośrod ka
Kul tu ry w Mi li czu.

Głos za brał bur mistrz Mi li cza,
wy ja śnia jąc, że wspo mnia ny wzrost
wy na gro dzeń w in sty tu cji CUW wy -
ni ka z te go, że jest w fa zie „bu do -
wy”. – Do te go do szły tak że sy tu acje
lo so we i na gro dy ju bi le uszo we. Wpro -
wa dze nie CUW -u da ło nam oszczęd -
no ści rzę du po nad 520 ty się cy
rocz nie – tłu ma czył Piotr Lech.

An drzej Ne sto ruk, w imie niu gru -
py rad nych, zło żył wnio sek o zmniej -
sze nie po zio mu de fi cy tu
bu dże to we go. – Nie mo że być tak, że
po ro ku dość bo ga tym w środ ki fi nan -
so we te raz nad cho dzi okres su chy. Je -
śli ma my trud ne cza sy, to trze ba
za ci snąć pa sa. Nie zro zu mia łe dla nas
jest two rze nie re zerw, na któ rych nie
ma pie nię dzy. Ma to sens, kie dy jest
nad wyż ka. Owych wspo mnia nych
wcze śniej 800 tys. zł re al nie nie ma my.
Ich źró dłem ma być emi sja ob li ga cji.

Pan bur mistrz mó wił o świe tli cach
wiej skich, ale one są prze cież fi nan so -
wa ne z in nych źró deł bu dże to wych.
Zo sta ło to prze rzu co ne na ośro dek
kul tu ry. Je śli pań stwo by nam przed -
sta wi li, ja kie jest za po trze bo wa nie
ośrod ka, to spra wa by ła by ja sna. Z do -
tąd skła da nych spra woz dań nie wy ni -
ka, że OK po kry wa kosz ty
funk cjo no wa nia świe tlic. Za wsze
moż na za sto so wać do pła tę do spół ki,
je śli z do tych cza so wych środ ków się
roz li czy. Nie mo że być tak, że da je my
z gó ry, a nie wie my, jak kosz ty bę dą się
kształ to wać w cią gu ro ku. Ma my wie -
rzyć na sło wo? – py tał rad ny.

Do wnio sku czę ści rad nych kry -
tycz nie od niósł się wło darz Mi li cza,
okre śla jąc go ja ko bar dzo szko dli wy. P.
Lech za ape lo wał do ra dy o je go od rzu -
ce nie w ca ło ści. – Je śli cho dzi o wy ra -
że nie „su chy rok”, to chciał bym
przy po mnieć rad ne mu Ne sto ru ko wi,
że w bu dże cie kwo ta 30 mi lio nów
prze wi dzia na jest na in we sty cje
przy ze ro wym za dłu że niu. Głów nie
środ ki są prze zna czo ne na dro gi, któ -
re od daw na się rad ne mu nie po do ba -
ją. Jest w tej spra wie kon se kwent nie
prze ciw. Wnio sek ozna cza ob cię -

cie 200 tys. zł na udzia ły w OSiR.
W pierw szej ka den cji spół ka, czy li
głów nie kry ta pły wal nia, otrzy my wa -
ła wspar cie rzę du 2,5 mln zł. Gdy
otwar li śmy ba sen na Kar ło wie, rad ny
po stu lo wał o zwięk sze nie na kła dów
o 300 tys. Da wa ło to 2,8 mln w ska li
ro ku. Dzi siaj jest pro po zy cja, że by
z 1,92 mln zdjąć 200 tys. Mam na -
dzie ję, że pa no wie Piotr Bo liń ski i Piotr
Czaj kow ski do brze to sły szą, bo w tej
kwo cie jest obiekt spor to wy w Gąd ko -
wi cach – pie czo ło wi cie wy po sa ża ny
dla lo kal nej spo łecz no ści i klu bu. Li -
czę, że rów nież Ba rysz Su łów i Ba rycz
Mi licz sły szą tę pro po zy cję, bo z tych
pie nię dzy są utrzy my wa ne. Koszt
utrzy ma nia świe tlic wiej skich, któ re
ob słu gu je ośro dek kul tu ry, bę dzie sta -
le ro snąć. Wszyst kie usłu gi pu blicz ne
idą w gó rę i wie to na wet dziec ko
w przed szko lu. Zdję cie 600 tys. z kul -
tu ry jest naj bar dziej ku rio zal nym po -
my słem. Ro bi łem dla pań stwa
ze sta wie nie wy so ko ści na kła dów
na ten cel. Wsty dzę się te go, że są one
jed ne z naj niż szych w wo je wódz twie.
Dum ny je stem z te go, że aspi ra cje
miesz kań ców Mi li cza zo sta ną speł nio -
ne w po sta ci ki na. Za nim się ten
obiekt po ja wi, pań stwo chce cie do pro -
wa dzić do je go za mknię cia – to jest
ku rio zum. Zdję cie 400 tys. z re zer wy
in we sty cyj nej to ko lej ny znak by cia
kon se kwent nym przez rad ne go Ne sto -
ru ka. W tym ro ku otwie ra li śmy dzie -
sią tą dro gę w gmi nie Mi licz.
Kłam stwem są twier dze nia, że po -
wsta ły bez do fi nan so wa nia. Ro bie nie
ta kich rze czy w sy tu acji, kie dy wszyst -
ko dro że je, jest nie po ro zu mie niem.
Spo wo do wa ło by to brak in we sty cji
dro go wych – grzmiał bur mistrz Lech.

Więk szość rad nych od rzu ci ła
wnio sek rad ne go Ne sto ru ka. Bu dżet
na to miast zo stał przy ję ty 14 gło sa mi
na tak, przy sze ściu wstrzy mu ją cych
się.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MI LICZ

Burz li wa dys ku sja nad pro jek tem bu dże tu

Mi lic ki od dział To wa rzy stwa Opie ki
nad Zwie rzę ta mi ogło sił zbiór kę
na rzecz psów bę dą cych pod ich
opie ką. Oka za ło się, że czte ry czwo -
ro no gi cier pią na par wo wi ro zę – wy -
so ce za raź li wą cho ro bę wi ru so wą.
Koszt jej le cze nia jest bar dzo wy so ki.

– Par wo wi ro za to za kaź na i wy so -
ce za raź li wa cho ro ba wi ru so wa, ata -
ku ją ca głów nie szcze nię ta lub
nie zasz cze pio ne osob ni ki do ro słe.
Nie le czo na u bar dzo mło dych psów
zwy kle pro wa dzi do wy nisz cze nia or -

ga ni zmu i śmier ci. Su ro wi ca od por -
no ścio wa jest je dy nym pre pa ra tem
ogra ni cza ją cym na mna ża nie się wi ru -
sa w or ga ni zmie pa cjen ta. Jest ona po -
zy ski wa na z krwi psów, któ re
prze szły ta ką in fek cję w prze szło ści
i „uzbra ja” psie go pa cjen ta w od po -
wied nią ilość po trzeb nych prze ciw -
ciał. Nisz czą one wro gie dla

or ga ni zmu an ty ge ny, co jest klu czo -
we w zwal cza niu tej groź nej cho ro -
by – in for mu je To wa rzy stwo Opie ki
nad Zwie rzę ta mi w Mi li czu. 

Jed na fiol ka le ku kosz tu je 450 zł,
a za po trze bo wa nie to 11 da wek. TOZ
w Mi li czu pro wa dzi do my tym cza so -
we dla bez dom nych zwie rząt. Oprócz
po nad sześć dzie się ciu ko tów pod opie -

ką tej in sty tu cji jest obec nie 28 psów.
Wpła ty moż na do ko ny wać bez po śred -

nio na kon to to wa rzy stwa lub po przez
por tal zrzut ka. pl. (FE NIX)
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28 grud nia w bu dyn ku Sta rej Rzeź ni
w Mi li czu zor ga ni zo wa li śmy wi de -
okon fe ren cję „Pod su mo wa nie ro -
ku 2021”, w któ rej wzię li udział Sła -
wo mir Strze lec ki – sta ro sta mi lic ki,
Piotr Lech – bur mistrz Mi li cza, An -
drzej Bia ły – wójt gmi ny Kro śni ce,
Igna cy Miecz ni kow ski – wójt gmi ny
Ciesz ków. Spo tka nie pro wa dził Da -
niel Bor ski, wy daw ca Ga ze ty Lo kal -
nej MI LICZ. W dzi siej szym nu me rze
pre zen tu je my naj cie kaw sze frag -
men ty na szej roz mo wy z sa mo rzą -
dow ca mi. 

Pol ski Ład – jak Pa no wie re agu ją
na tę ini cja ty wę rzą du? Z jed nej stro -
ny do sa mo rzą dów kie ru je się wspar -
cie fi nan so we, a z dru giej ogra ni cza na
jest ich au to no mia.

An drzej Bia ły: Z jed nej stro ny jest
to rze czy wi ście szan sa dla sa mo rzą -
dów, je śli cho dzi o za strzyk pie nię dzy
na dzia ła nia in we sty cyj ne. In ną spra -
wą jest to, że nie wia do mo, kie dy zo -
sta ną uru cho mio ne środ ki unij ne.
Dla te go Pol ski Ład jest jed ną z nie licz -
nych obec nie moż li wo ści po zy ska nia
do fi nan so wa nia do bu dże tów gmin -
nych. Z dru giej stro ny wi dać, że stop -
nio wo jest ogra ni cza na au to no mia
sa mo rzą dów. Mam na my śli stra ty
z po bo ru po dat ków i roz dzie la nia nie -
któ rych fun du szy oraz kom pe ten cji. 

Igna cy Miecz ni kow ski: Mam mie -
sza ne uczu cia, pew nie jak więk szość
sa mo rzą dow ców. Ma my obie ca ne 5,5
mln zł na tak ma łą gmi nę. Mo że my je
wy dać na wie le po trzeb nych in we sty -
cji. Nie ste ty, od bi je się to na bie żą cych
do cho dach i utrzy ma niu in sty tu cji sa -
mo rzą do wych: ośrod ków kul tu ry,
szkół itd. Spo re wpły wy bę dą nam
ucie kać z po wo du zmian w po dat ku
do cho do wym.

Piotr Lech: Ba da nia w Pol sce po ka -
zu ją, że zde cy do wa na więk szość miesz -
kań ców ne ga tyw nie oce nia za sa dy
Pol skie go Ła du. W każ dym sa mo rzą -
dzie spa da ją do cho dy bie żą ce z po wo -
du ubyt ku po dat ku PIT. W Mi li czu jest
to ok. 5,5 mln zł. W tym ro ku otrzy ma -
li śmy sub wen cję w wy so ko ści 3,5 mln
zł, któ ra i tak nie wy rów nu je strat przez
nas po nie sio nych. Trze ba za zna czyć, że
przy zna ne środ ki nie są dzia ła niem sys -
te mo wym, wpi sa nym w usta wę. Więc
nie wia do mo, czy rząd bę dzie w przy -
szło ści to ro bił. W ska li Pol ski sa mo rzą -
dy tra cą mię dzy 80 a 100 mld zł,
a mi ni ster fi nan sów po wie dział, że rząd
prze zna czy kwo tę wy rów naw czą 10-
12 mld zł. Wi dać, ja ka jest tu taj dys pro -
por cja. Przy zna ne środ ki cie szą, ale nie
wie my, co bę dzie da lej.

Sła wo mir Strze lec ki: Cie szy my się
z te go, po nie waż ja ko po wiat ma my
ma łe do cho dy wła sne i przy zna ne

środ ki w kwo cie 7,5 mln zł prze zna -
czy my przede wszyst kim na in we sty -
cje dro go we. Ma my świa do mość te go,
że do fi nan so wa nie ma cha rak ter uzna -
nio wy, czy li de cy du je kon kret na oso -
ba, a nie wy ni ki prze pro wa dza nych
kon kur sów. Ocze ku je my, że przy ko -
lej nych na bo rach bę dzie przy ję ty ja kiś
al go rytm. Wte dy mo że my mieć plan
dzia ła nia, bo wie my, na ja ką kwo tę
mo że my li czyć i na co ją prze zna czyć. 

Jak Pa no wie oce nia ją kon dy cję Mi -
lic kie go Cen trum Me dycz ne go,
zwłasz cza w kon tek ście na bo ru ka dry
le kar skiej i pro po zy cji kon so li da cji nie -
któ rych usług me dycz nych?

S. Strze lec ki: Sy tu acja na dzień
dzi siej szy jest trud na. Ma my 110
miejsc co vi do wych. Dy rek tor szpi ta la
na spo tka niu za rzą dza nia kry zy so we -
go po wie dział, że jest tyl ko 78 pa cjen -
tów. W za sa dzie no wi nie są
przyj mo wa ni. Dba się o tych, któ rzy
już są na od dzia łach. Nie bę dzie moż -
li wo ści zre ali zo wa nia pla nu wy ko na -
nia okre ślo nej licz by usług
me dycz nych. Do te go do cho dzą pod -
wyż ki cen prą du i od pa dów. Po wo du -
je to, że wy nik fi nan so wy się nie
bi lan su je. Nie bar dzo wie my, jak ma
wy glą dać sieć szpi ta li, opra co wa na
przez rząd. Cze ka li śmy na in for ma cje
przez pra wie ca ły rok. W grud niu do -
wie dzie li śmy się o tzw. ARS – Agen cji
Roz wo ju Szpi ta li. Pla ców ki me dycz ne
ma ją zo stać po dzie lo ne na od po wied -
nie ka te go rie. Je śli szpi tal bę dzie np.
w ka te go rii D, to agen cja bę dzie mo gła
zmie nić pre ze sa/dy rek to ra. Kon sul ta -
cje z Trzeb ni cą w spra wie kon so li da cji
nie któ rych usług me dycz nych to dzia -
ła nia z wy prze dze niem wo bec te go, co
mo że pla no wać rząd. Ma my ogrom ny
szpi tal, ale wa run ki już nie ko niecz nie
nas za do wa la ją. Chce my, że by pla ców -
ki ze so bą współ pra co wa ły rów nież

w kon tek ście ma łych za so bów ka dro -
wych, by nie do cho dzi ło do pod bie ra -
nia pra cow ni ków. Je śli do dy rek to ra
szpi ta la przyj dzie le karz i po wie, że
chce zmie nić miej sce pra cy, to nic nie
moż na zro bić. Pod su mo wu jąc, szpi tal
chy ba jest naj więk szym pro ble mem,
z ja kim bo ry ka się po wiat.

P. Lech: Sy tu acja szpi ta la jest spo -
tę go wa na pan de mią co vi do wą. Głów -
ny stru mień pie nię dzy jest kie ro wa ny
wła śnie na ten cel. To się oczy wi ście
od bi ja na in nych seg men tach. Je śli pa -
nu je bie da, to na le ży współ pra co wać
i kon so li do wać. Wszyst kim, któ rzy
roz sie wa li mrzon kę, że szpi tal nie mo -
że upaść, po le cam hi sto rie z Sy co wa
i Śro dy Ślą skiej. Tam pla ców ki znik nę -
ły z ma py. Szpi tal jest naj waż niej szą in -
sty tu cją na tym te re nie. Je śli idą
pod wyż ki prą du i śmie ci, trze ba szu -
kać ja kich kol wiek moż li wo ści. Trzeb -
ni ca jest bli sko nas i dzię ki kon so li da cji
mo że my moc no za osz czę dzić na wy -
so kich kosz tach, któ re nas cze ka ją
w przy szło ści, je śli nie bę dzie kon kret -
ne go do fi nan so wa nia na szpi ta le po -
wia to we.

I. Miecz ni kow ski: Szpi ta le mu szą
mieć od po wied nie do fi nan so wa nie
na wal kę z CO VID -19, ale rów nież
na wy ko ny wa nie pod sta wo wych usług
i za bie gów me dycz nych. Ter mi ny le -
cze nia in nych cho rób są prze su wa ne,
co wpły wa ne ga tyw nie na zdro wie
i licz bę zgo nów, któ rych ma my te raz
po nad nor mę. Trze ba pod cho dzić bar -
dziej ela stycz nie do tej te ma ty ki, bo
od no szę wra że nie, że pro wa dzo na jest
tu taj po li ty ka na ka zo wo -roz dziel cza.
Mści się to przez nie ra cjo nal ne dys po -
no wa nie tym, co się po sia da. 

W sierp niu Ra da Miej ska w Mi li -
czu uchwa li ła, że od no we go ro ku
w mie ście obo wią zy wać bę dzie Stre fa
Płat ne go Par ko wa nia. Czym się kie ro -

wa no, po dej mu jąc ta ką de cy zję i czy
za sad ne jest, aby po ten cjal ny pe tent
mu siał pła cić za par king przy bu dyn -
ku Urzę du Miej skie go?

P. Lech: Stre fa par ko wa nia nie jest
do za ra bia nia pie nię dzy, zle ca my to
pod mio to wi ze wnętrz ne mu. Nie re gu -
lo wa no te go od po nad 20 lat. Zro bio -
no to w cza sach, kie dy kró lo wa ły
na dro gach po lo ne zy. Zwięk szy ła się
wie lo krot nie ilość po jaz dów na uli cach
miast. Chce my wy mu sić ro ta cję sa mo -
cho dów, że by za ła twiać swo je nie zbęd -
ne spra wy i ro bić miej sce na stęp nym.
Przy bu dyn ku Sta rej Rzeź ni miej sca
par kin go we są trak to wa ne jak ga ra że.
W więk szo ści miejsc tak nie ste ty jest.
W wie lu mia stach stre fy płat ne go par -
ko wa nia przy urzę dach są nor mą, wy -
star czy wy mie nić choć by Kro to szyn,
Ostrów Wlkp. czy Wro cław. 

Na ja kim eta pie jest pla no wa na
bu do wa ob wod ni cy Kro to szyn – Zdu -
ny – Ciesz ków, na któ rą miesz kań cy
cze ka ją ty le lat?

I. Miecz ni kow ski: Te mat po ja wił
się po raz pierw szy kil ka na ście lat te -
mu. Obec nie in we sty cja jest wpi sa na
do „Pro gra mu bu do wy 100 ob wod -
nic”. Do ku men ta cja jest przy go to wa -
na i ak tu ali zo wa na. Opra co wa ło ją
w su mie pięć sa mo rzą dów z po wia tu
mi lic kie go i kro to szyń skie go. Po da wa -
ne są już ter mi ny prze tar gu, praw do -
po dob nie w 2024 r. Nie ma my
pew nych in for ma cji ze stro ny Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au -
to strad. Sły sza łem, że w 2027 r.
ob wod ni ca ma być już go to wa, ale nie
moż na ni cze go prze są dzić. De cy zje
i od po wied nie kom pe ten cje nie na le -
żą do mnie. 

Pro szę wska zać naj waż niej sze
spra wy, któ re uda ło się / nie uda ło się
zre ali zo wać w 2021 ro ku.

S. Strze lec ki: Naj bar dziej dum ny
je stem z te go, że czte ry sa mo rzą dy ze
so bą ści śle współ pra cu ją. Mam
na my śli przede wszyst kim re mon ty
dróg. Za wsze na ma wiam, że by
wspól nie prze ci nać wstę gi
przy otwar ciu dro gi, ja ko znak na szej
współ pra cy. Naj bar dziej bo li mnie sy -
tu acja z lu te go, kie dy ze stro ny rzą -
dzą cych mie li śmy się do wie dzieć, jak
bę dzie wy glą da ła sy tu acja na sze go
szpi ta la. Na dal nie wie my, ja ka bę -
dzie przy szłość. To nie po zwa la nam
przy go to wać ja kie goś pla nu dzia ła nia
wspól nie z gmi ną Mi licz.

P. Lech: Mo gę po wtó rzyć za pa -
nem sta ro stą. Cie szy mnie, że wszy scy
wło da rze sie dzą przy jed nym sto le, bo
w prze szło ści nie za wsze tak by ło. Ma -
my w tak ma łym po wie cie du żą in te -
gra cję i za war te wię zi. Są oczy wi ście
dzie dzi ny, w któ rych kon ku ru je my, ale
nie prze szka dza to bu do wać bez cen -
nej for my współ dzia ła nia na wie lu po -
lach. Nie uda ło nam się jesz cze
do ko nać dru gie go eta pu re wi ta li za cji
mia sta – za ple cza ryn ku. Jest to jesz -
cze głę bo ki PRL. Ma my pro jekt, po zy -
ska ne środ ki, roz strzy gnię te prze tar gi,
ale je go re ali za cja jest do pie ro
przed na mi. Re wi ta li za cja jest przed -
się wzię ciem cy wi li za cyj nym. Ża łu ję,
że nie zro bi li śmy te go wcze śniej.

I. Miecz ni kow ski: Od czu wam
kom fort, że two rzy my jed ną dru ży nę.
W prze szło ści sa mo rzą dy nie chcia ły
ze so bą współ pra co wać. Ja ko ma ła
gmi na mu si my sto so wać wie le nie -
stan dar do wych roz wią zań. W tym ro -
ku spon ta nicz nie pa dła pro po zy cja
re mon tu sa li gim na stycz nej dla klu bu
za pa śni cze go, któ ry od no si du że suk -
ce sy. Za pa śni cy bę dą mie li wa run ki
do tre nin gów. Pierw szy etap się roz po -
czął, przy ogrom nym za an ga żo wa niu
klu bu, dzia ła czy, przy ja ciół, urzę du
mar szał kow skie go i sta ro stwa. Jest to
nie wiel ka rzecz, ale bar dzo cie szy. Nie
uda ło nam się ukoń czyć w tym ro ku,
wspól nie z po wia tem, dro gi od Ciesz -
ko wa do Ujaz du. To za da nie jest
w trak cie re ali za cji. 

A. Bia ły: Ma my roz po czę tych wie -
le waż nych in we sty cji, więc trud no jest
wy brać jed ną rzecz. Chciał bym zwró -
cić uwa gę na na sze świe tli ce wiej skie.
Du żo środ ków na to prze zna czy li śmy.
Waż niej si od bu dyn ków są sa mi
miesz kań cy. Wi dać w tym ro ku, że tęt -
ni ży cie w tym miej scach – or ga ni zu -
je się wie le za jęć i za baw. Sły szy my
mnó stwo po zy tyw nych ko men ta rzy
od miesz kań ców. Po ło wicz nie nie uda -
ło się zre ali zo wać kil ku in we sty cji dro -
go wych. Nie od kła da my te go,
bę dzie my to ro bić w przy szłym ro ku.

SPI SAŁ: MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WYWIAD
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W nie dzie lę, 20 grud nia, po mię dzy
miej sco wo ścia mi Po li ce i Że laź ni ki
do szło do tra gicz ne go wy pad ku dro -
go we go. W wy ni ku ude rze nia sa mo -
cho du oso bo we go w drze wo śmierć
na miej scu po nio sła 40-let nia miesz -
kan ka Kro śnic. Po li cja ba da przy czy -
ny te go zda rze nia.

Po otrzy ma niu in for ma cji o wy -
pad ku na miej sce skie ro wa no po dwa
za stę py z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu

i OSP Wierz cho wi ce oraz je den z OSP
Bu ko wi ce, a tak że po li cję i Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Jak się oka za -
ło, sa mo chód oso bo wy mar ki Ford
Tur neo ude rzył w przy droż ne drze wo.

– Oso by po stron ne, któ re po ja wi -
ły się na miej scu wy pad ku przed na -
szym przy by ciem, wy cią gnę ły
po szko do wa ną ko bie tę z po jaz du.
Roz po czę to re su scy ta cję krą że nio wo -
-od de cho wą. Stra ża cy prze ję li po szko -
do wa ną i udzie li li jej kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, któ ra po le ga ła

na udroż nie niu dróg od de cho wych,
pro wa dze niu re su scy ta cji krą że nio -
wo -od de cho wej oraz pod łą cze niu de -
fi bry la to ra. Na stęp nie ko bie tą za jął się
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go.
Nie ste ty, le karz stwier dził zgon – mó -
wi st. kpt. Do mi nik Ku char ski, ofi cer
pra so wy KP PSP w Mi li czu.

Po li cja pro wa dzi po stę po wa nie
w ce lu usta le nia oko licz no ści te go tra -
gicz ne go wy pad ku dro go we go. – We -
dług wstęp nych usta leń, w stro nę
miej sco wo ści Że leź ni ki je cha ła sa mo -
cho dem 40-let nia miesz kan ka Kro -
śnic. Na pro stym od cin ku dro gi au to
zje cha ło na pra we po bo cze, gdzie
ude rzy ło w przy droż ne drze wo. Si ła
ude rze nia by ła na ty le du ża, że po jazd
uległ cał ko wi te mu znisz cze niu.
W wy ni ku po nie sio nych ob ra żeń kie -
ru ją ca po nio sła śmierć na miej scu.
Nie stwier dzo no in nych osób po szko -
do wa nych. De cy zją pro ku ra to ra cia ło
zmar łej zo sta ło prze wie zio ne do Za -
kła du Me dy cy ny Są do wej w ce lu
prze pro wa dze nia sek cji zwłok. Sa mo -
chód zo stał za bez pie czo ny przez po -
li cjan tów na par kin gu strze żo nym.
W cza sie oglę dzin miej sca wy pad ku
dro ga by ła za blo ko wa na. Nad jeż dża -
ją ce po jaz dy by ły kie ro wa ne na wy -
zna czo ne ob jaz dy – po in for mo wał
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)

WY PA DEK

Zgi nę ła 40-let nia ko bie ta

29 grud nia w go dzi nach wie czor -
nych po mię dzy Kro śni ca mi a Pierst -
ni cą do szło do wy pad ku dro go we go.
Sa mo chód zje chał z jezd ni i da cho -
wał na po bo czu. Oka za ło się, że kie -
row ca był pod wpły wem al ko ho lu. 

Przy by li na miej sce zda rze nia po li cjan -
ci usta li li, że 46-let ni miesz ka niec Kro śnic,
ja dąc sa mo cho dem mar ki BMW w kie run -
ku Pierst ni cy, na łu ku dro gi stra cił pa no wa -
nie nad po jaz dem, któ ry w efek cie zje chał
do przy droż ne go ro wu, gdzie prze wró cił
się na dach. Kie row ca zo stał za klesz czo ny

w uszko dzo nym au cie, dla te go przy by li
na miej sce stra ża cy mu sie li użyć spe cja li -
stycz ne go sprzę tu w ce lu wy do sta nia go. 

– Ran ne go męż czy znę prze wie zio no
do szpi ta la w Trzeb ni cy, nikt in ny nie
ucier piał. Po li cjan ci na miej scu zda rze nia
usta li li, że kie row ca BMW był nie trzeź -
wy – w je go or ga ni zmie stwier dzo no 1,6
pro mi la al ko ho lu. Trwa po stę po wa nie ma -
ją ce na ce lu wy ja śnie nie oko licz no ści te go
wy pad ku dro go we go – 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

Dachowanie 
w stanie nietrzeźwości

Na nie daw nej se sji ciesz kow scy rad -
ni przy ję li uchwa łę w spra wie usta le -
nia wy ka zu wy dat ków nie wy ga sa ją -
cych z upły wem ro ku bu dże to we -
go 2021 oraz usta le nia pla nu fi nan -
so we go tych że wy dat ków. 

Ja ko głów ny po wód nie zre ali zo wa -
nia za dań wska za no utrud nie nia spo -
wo do wa ne pan de mią. Uzna no za tem,
że aby umoż li wić wy ko na nie in we sty -
cji, za sad nym bę dzie okre śle nie ich ja ko
wy dat ków nie wy ga sa ją cych w ro -
ku 2021 i do koń cze nie przed się wzięć
w usta lo nym ter mi nie ko lej ne go ro ku.

No wą da tę re ali za cji przed się -
wzięć wy zna czo no na 30 czerw -
ca 2022 ro ku. W gło so wa niu bra ło

udział 13 rad nych, wszy scy opo wie -
dzie li się za przy ję ciem uchwa ły.

Zmia ny do ty czą ta kich za dań jak:
li kwi da cja nie użyt ko wa nych i bu do wa
no we go uję cia wo dy w gmi nie Ciesz -
ków (9 274,20 zł), pro jekt bu dow la ny
roz bu do wy sie ci wo do cią go wej, ka na -
li za cyj nej i dróg m. Ciesz ków (40 590
zł), bu do wa na wierzch ni dro gi na ul.
Agre sto wej w Ciesz ko wie (315 000
zł), stra te gia roz wo ju i pro gram ochro -
ny za byt ków gmi ny Ciesz ków (7 250
zł), prze bu do wa in sta la cji CO w re mi -
zie stra żac kiej w Ciesz ko wie wraz
z ter mo mo der ni za cją (15 800 zł), re -
wi ta li za cja za byt ko we go par ku ze sta -
wa mi w Ciesz ko wie (38 622 zł)

(MS)
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Na ostat niej w mi nio nym ro ku se sji
Ra dy Gmi ny Ciesz ków wy ra żo no zgo -
dę na sprze daż dzia łek nr 109/1
i 108/3 o łącz nej po wierzch -
ni 0,05 ha w miej sco wo ści Gó ry.
Na tym te re nie znaj du je się świe tli ca
wiej ska.

Na dział ce 109/1 znaj du je się bu -
dy nek miesz kal no -usłu go wy (świe tli -
ca wiej ska), nie ma tam
bez po śred nie go do stę pu do dro gi pu -
blicz nej. Część dru giej dział ki jest
utwar dzo na as fal tem, zaś na po zo sta -
łym jej ob sza rze jest zbior nik na ście ki
by to we. Dział ki two rzą ze so bą funk -
cjo nal ną ca łość. Prze zna cze nie świe tli -
cy wiej skiej do sprze da ży by ło wo lą
miesz kań ców. Gó rza nie zde cy do wa li
o tym 24 li sto pa da w trak cie ze bra nia
wiej skie go. Wszyst kich 13 gło su ją cych
opo wie dzia ło się za przy ję ciem
uchwa ły.

W trak cie se sji głos w tej spra wie
za brał rad ny Ra fał Ja nas. – Je śli na -
byw ca ku pi tę świe tli cę, udo stęp ni
nam ją przez dwa la ta. Ale co da lej?
Pro szę pa na wój ta, by już w bu dże cie
nad cho dzą ce go ro ku za re zer wo wać
pie nią dze na świe tli cę. Wi dząc za an -
ga żo wa nie wój ta, sta ra nia o do fi nan -
so wa nie, my też zo sta wi my na to

środ ki z fun du szu so łec kie go. Do brze
wia do mo, że oprócz Ciesz ko wa je ste -
śmy trze cią naj więk szą wsią w gmi -
nie. Dla te go pro si my, aby no wa
świe tli ca jak naj wcze śniej po wsta -
ła – mó wił R. Ja nas.

– Z po ten cjal nym na byw cą usta -
lo no, że wy ra zi on zgo dę na użyt ko wa -
nie tych po miesz czeń do cza su
bu do wy no wej świe tli cy, nie tyl ko
na dwa la ta. Je śli cho dzi o za bez pie cze -
nie środ ków, to jak naj bar dziej mam
ta ki za miar. Oczy wi ście wy zde cy du -
je cie, czy ta kie środ ki ma ją zna leźć się
w bu dże cie, ale ja na pew no bę dę to

pro po no wał. Na to miast w kwe stii do -
fi nan so wa nia in we sty cji, to wnio sek
jest w trak cie roz pa try wa nia. My ślę, że
w cią gu mie sią ca lub dwóch bę dzie my
mieć in for ma cję w tej spra wie. Zro zu -
mia łe jest to, że gdy do cho dzi do sprze -
da ży obec nych po miesz czeń, spra wą
prio ry te to wą jest ukoń cze nie bu do wy
no wej świe tli cy. Je stem prze ko na ny, iż
nie bę dzie żad nych prze szkód ani
z mo jej stro ny, ani ze stro ny ra dy.
Wszyst kim nam za le ży, aby jak naj -
szyb ciej ukoń czyć tę in we sty cję – od -
rzekł wójt Igna cy Miecz ni kow ski.

(MS) 
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O złym sta nie nie któ rych bu dyn ków
dys ku to wa no na gru dnio wej se sji Ra -
dy Gmi ny Ciesz ków. Zwró co no uwa -
gę na za gro że nie dla prze chod niów
i prze jezd nych oraz na to, że ów fakt
źle wpły wa na wi ze ru nek Ciesz ko wa.

Te mat wy wo łał rad ny Ro bert Plu -
ciń ski, py ta jąc o pla ny zwią za ne z bu -
dyn kiem znaj du ją cym się przy uli cy
Si kor skie go. Od po wie dzi udzie lił wójt
Igna cy Miecz ni kow ski. – Jest to waż na
spra wa, któ ra cią gnie się już do syć dłu -
go. Ma my ta ki bu dy nek przy ul. Si kor -
skie go, przy dro dze kra jo wej, któ ry
stop nio wo po pa da w ru inę. Nie ste ty,
był du ży pro blem, aby for mal nie roz -
strzy gnąć tę spra wę, lecz ostat nio uda ło
się do pro wa dzić do prze ło mu. Oso by,
któ rych do ty czy kwe stia wła sno ści tej
nie ru cho mo ści, przez pa rę ład nych lat
nie mo gły się do ga dać i nie wy ko ny wa -
ły żad ne go for mal ne go ru chu ce lem
roz po czę cia po stę po wa nia spad ko we go.
Wie lo krot nie by ły za pra sza ne do urzę -
du, od by ło się wie le spo tkań, ale nie do -
szło do po ro zu mie nia – ob ja śnił wójt
Ciesz ko wa.

I. Miecz ni kow ski do dał, że w tro -
sce o bez pie czeń stwo prze chod niów
zde cy do wał o za bez pie cze niu bu dyn -
ku. – Na wła sną od po wie dzial ność
zle ci łem, aby ten bu dy nek za bez pie -
czyć, bo stwa rzał re al ne za gro że nie.
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad do dat ko wo ozna ko wa ła to
miej sce. Po roz mo wach z pa nią praw -
nik uda ło się zna leźć spo sób na wsz -
czę cie po stę po wa nia w po ło wie
grud nia. Na szczę ście stro ny zja wi ły się
na roz pra wie. Wła ści cie le zo sta ną
usta le ni i bę dzie moż li wość dal szych
for mal nych ru chów co do tej nie ru -
cho mo ści. Na pew no ona nie zdo bi
gmi ny i trze ba jak naj szyb ciej zro bić
z tym po rzą dek – do po wie dział wójt.

Na stęp nie zwró cił się do ra dy z po -
my słem szyb kiej po pra wy wi ze run ku
Ciesz ko wa. – Pro ble mem jest to, że
spad ko bier cy nie dys po nu ją zbyt du -
ży mi środ ka mi. Nie bar dzo mo gą więc

po ra dzić so bie z fi nan so wą kwe stią
roz biór ki. Mam ta ką pro po zy cję, aby
po móc tym oso bom, a przede wszyst -
kim zli kwi do wać re al ne za gro że nie
i ten „kosz ma rek”, któ ry nie przy no si
nam chlu by, a stra szy. Mia no wi cie,
mo gli by śmy, ja ko gmi na, za sym bo -
licz ną zło tów kę wy ku pić tę nie ru cho -
mość, a po tem oczy wi ście jak
naj prę dzej do pro wa dzić do li kwi da cji.
War tość dział ki po roz biór ce po win na
nam zre kom pen so wać na kład środ -
ków na te dzia ła nia. Na wet gdy by gmi -
na mia ła drob ne pie nią dze do te go
do pła cić, to i tak war to, bo zli kwi du je -
my za gro że nie i wsty dli wy wi dok
przy głów nej uli cy, któ ry ni ko mu
splen do ru nie przy no si – tłu ma czył
wło darz.

Rad ny Ra fał Ja nas do py tał, czy
pra ce roz biór ko we roz pocz ną się do -
pie ro po wy ku pie niu bu dyn ku. – My
nie mo że my tam wejść i co kol wiek ro -
bić, nie ma jąc ak tu wła sno ści. Wła ści -
cie le i tak sa mi te go nie zro bią, bo
po pro stu ich na to nie stać. Dział ka
nie jest wiel ka, a jej war tość ob ni ża
miesz czą ca się tam ru de ra. Ja ko wła -
ści cie le bę dzie my mo gli tam le gal nie

uprząt nąć, a wte dy war tość dział ki
wzro śnie i bę dzie my mo gli coś z tym
zro bić – od parł wójt.

Rad ny Ja ro sław Pie cuch spy tał
o pla no wa ne dzia ła nia z in nym bu -
dyn kiem przy tej sa mej uli cy, rów nież
stwa rza ją cym za gro że nie po przez spa -
da ją ce da chów ki. – Ta kich spraw jest
wię cej. My tym te ma tem zaj mu je my
się już od daw na. Na te re nie każ dej
gmi ny, nie tyl ko na szej, ist nie je wie le
ta kich przy pad ków. Pa mię taj my, że
pod sta wo wą prze szko dą jest to, że nie
ma wła ści cie la nie ru cho mo ści. Naj czę -
ściej al bo nie moż na go usta lić, al bo
stro ny nie chcą przy stą pić do po stę po -
wa nia spad ko we go. W więk szo ści
przy pad ków po zo sta je to więc wła sno -
ścią ni czy ją i my nie ma my pra wa tam
wejść i dzia łać. Jak mó wi łem wcze -
śniej, na wła sną od po wie dzial ność zle -
ci łem za bez pie cze nie bu dyn ku, ma jąc
świa do mość, że by ło to nie zgod ne
z prze pi sa mi. Sta no wi ło to jed nak tzw.
wyż szą ko niecz ność, aby nie ucier pie -
li lu dzie, a po jaz dy nie zo sta ły znisz -
czo ne. My ślę więc, że każ dy zro zu mie
i wy ba czy ta kie po stę po wa nie. Z tym
dru gim bu dyn kiem kwe stia usta le nia
wła sno ści jest jesz cze trud niej sza. Czę -
sto w ta kich przy pad kach ko niecz ne
jest mnó stwo ru chów – proś ba, groź -
ba, spo tka nia, za pew nie nia, in ter wen -
cje nad zo ru ru chu, kon ser wa to ra
za byt ków, GDD KiA, gmi ny – a i tak
cią gle zo sta je pro blem, bez moż li wo -
ści ru sze nia z miej sca. Te spra wy są
bar dzo trud ne. Przy ul. Rol ni czej ma -
my nie ru cho mość, gdzie jest je de na stu
po ten cjal nych spad ko bier ców. Czę sto
ro dzi ny nie mo gą się do ga dać, jed ni
chcą, in ni nie chcą. Przy po mi na się
zna ne po wie dze nie, że w tym ca ły jest
am ba ras, że by ileś osób chcia ło na raz.
Mo że prze pi sy zo sta ną kie dyś zmie -
nio ne, gdyż blo ku ją for mal ne roz strzy -
gnię cie te go ty pu pro ble mów.
A szko da, bo przez to ta kie ru de ry cza -
sa mi sto ją i trud no z ni mi co kol wiek
zro bić – spu en to wał te mat I. Miecz ni -
kow ski. (MS) 

GMI NA CIESZ KÓW

Pro blem nisz cze ją cych bu dyn ków

Urząd Miej ski w Mi li czu pod ko niec
grud nia upu blicz nił da ne sta ty stycz -
ne do ty czą ce miesz kań ców w 2021
ro ku. Wy ni ka z nich jed no znacz nie,
że gmi na ule ga wy lud nie niu, po nie -
waż ro dzi się mniej oby wa te li,
a umie ra wię cej.

Na stan 29 grud nia od no to wa no, że
gmi nę za miesz ku je 23 989 osób, z cze -
go12799 nate re nach wiej skich. Po zo sta -
ła część to miesz kań cy sa me go Mi li cza.
W2021 r. Urząd Sta nu Cy wil ne go wMi -
li czu za re je stro wał 105 mał żeństw. Trzy
pa ry wzię ły ślub cy wil ny po za sa lą ślu -
bów, w tym je den w ple ne rze; 41 za war -
ło zwią zek mał żeń ski w Urzę dzie Sta nu
Cy wil ne go, na to miast55 par po wie dzia -
ło so bie „tak” pod czas ślu bu wy zna nio we -
go. Za re je stro wa no tak że w księ gach
pol skich dzie więć mał żeństw za war tych
po za gra ni ca mi Pol ski, m. in. w Wiel kiej
Bry ta nii, Ho lan dii, Ukra iny, Niem czech
i Ke nii. 

Znacz nie mniej niż ślu bów za re je -
stro wa no roz wo dów, choć licz ba ich
z ro ku na rok ro śnie. W 2021 r. od no -
to wa no 56 roz wo dów, w 2020 – 51,
a w 2019 mniej niż 40. 

W 2021 r. uro dzi ło się 198 dzie ci,
a zmar ło aż 297 osób z te re nu gmi ny
Mi licz.

(FE NIX)

GMI NA MI LICZ

Wię cej zgo nów niż na ro dzin

28 grud nia w Urzę dzie Miej skim
w Mi li czu pod pi sa no umo wę na prze -
bu do wę dro gi do miej sco wo ści Po -
mor ska. Pra ce ma ją ru szyć w pierw -
szym kwar ta le 2022 ro ku.

Ro bo ty dro go we obej mą od ci nek
od miej sco wo ści Wsze wil ki do po -
cząt ku wsi Po mor ska. 430 me trów tej
dro gi, w tech no lo gii tłucz nio wej, wy -
re mon tu je gmi na Mi licz, a od ci nek
le śny – o dłu go ści ok. 1,2 km – Nad -
le śnic two Mi licz -La sy Pań stwo we.
Z ko lei 300-me tro wy od ci nek dro gi,

prze bie ga ją cy przez miej sco wość Po -
mor ska, z no wą na wierzch nią as fal to -

wą w ca ło ści zre ali zu je gmi na.
(FE NIX)

MI LICZ

Umo wa na prze bu do wę dro gi
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28 grud nia na za słu żo ną eme ry tu rę
prze szła Gra ży na Ku le sza – do tych -
cza so wa dy rek tor Po wia to we go Cen -
trum Edu ka cyj ne go i Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz ne go w Mi li czu. W związ -
ku z tym wy bra no no wą sze fo wą, któ -
rą zo sta ła Jo lan ta Ław ni czak.

Te go sa me go dnia sta ro sta mi lic kim
wraz z za rzą dem po wia tu zło ży li uro czy -
ste po dzię ko wa nia od cho dzą cej Gra ży nie
Ku le szy. – Wraz z Za rzą dem Po wia tu Mi -
lic kie go zło ży łem Pa ni Gra ży nie ser decz ne
po dzię ko wa nia za la ta pra cy oraz za an ga -

żo wa nia w roz wój na szej po wia to wej pla -
ców ki, ży cząc du żo zdro wia, re ali za cji pla -
nów ży cio wych oraz wszel kiej
po myśl no ści. No wej pa ni dy rek tor ży czę

wszel kiej po myśl no ści i suk ce sów w re ali -
za cji za ło żo nych ce lów – po in for mo wał
sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki.

OPRAC. (FE NIX)

W ra mach kam pa nii in for ma cyj nej
sys te mu DO KU MEN TY ZA STRZE ŻO -
NE mi lic cy po li cjan ci przy po mi na ją
o moż li wo ści za strze że nia do ku men -
tów toż sa mo ści w przy pad ku ich za -
gu bie nia lub kra dzie ży, 

Ak cja re ali zo wa na od 13 lat ma być cen -
nym na rzę dziem dla bez pie czeń stwa ob ro -
tu go spo dar cze go i oby wa te li. Jak po da je
po li cja, sta ty sty ki wska zu ją, że licz ba za strze -
żo nych do ku men tów toż sa mo ści re gu lar nie
wzra sta. Na ko niec paź dzier ni ka 2021 ro ku
w Cen tral nej Ba zie Da nych Sys te mu DO -

KU MEN TY ZA STRZE ŻO NE by ło za -
strze żo nych po nad 2,1 mi lio na do ku men -
tów toż sa mo ści. We dług naj now szych
da nych w cza sie te go pro jek tu uda rem nio -
no pra wie 100 ty się cy prób wy łu dzeń kre -
dy tów na łącz ną kwo tę 5,2 mi liar da zło tych. 

W pro po no wa nym sys te mie za po bie -
ga nia zja wi skom wy łu dzeń par ty cy pu ją
wszyst kie ban ki w Pol sce oraz sze reg in -
nych firm i in sty tu cji. Peł na li sta uczest ni -
ków, dla bez pie czeń stwa ca łe go sys te mu,
jest jed nak ob ję ta ta jem ni cą. 

W przy pad ku kra dzie ży/utra ty do ku -
men tów wy star czy zgło sić ta ki fakt w swo -

im ban ku, aby da ne au to ma tycz nie prze -
ka za no do Cen tral nej Ba zy Da nych, a na -
stęp nie ro ze sła no do wszyst kich ban ków,
ope ra to rów te le fo nii ko mór ko wych oraz
ty się cy in nych firm i in sty tu cji ko rzy sta ją -
cych z sys te mu DZ – wszyst ko w cza sie
nie mal rze czy wi stym. 

Kra dzio ne do ku men ty wy ko rzy sty -
wa ne są m. in. do wy łu dzeń kre dy tów, kra -
dzie ży przed mio tów za ku pio nych
z od ro czo nym ter mi nem płat no ści lub po -
bra nych z wy po ży czal ni oraz za wie ra nia
umów naj mu w ce lu kra dzie ży wy po sa że -
nia. Sys tem DZ jest de dy ko wa ny tym pod -
mio tom, któ re w ra mach pro wa dzo nej
dzia łal no ści iden ty fi ku ją oso by na pod sta -
wie do ku men tów umoż li wia ją cych stwier -
dze nie toż sa mo ści. OPRAC. (FE NIX)

POWIAT

Nowa dyrektor centrum edukacyjnego

Nad le śnic two Mi licz za ku pi ło
trzy de fi bry la to ry AED. Urzą dze -
nia tra fi ły do je go sie dzi by
przy ul. Trzeb nic kiej 18, do Kwa -
te ry Ło wiec kiej w Ku bry ku
i do Ośrod ka Edu ka cji Przy rod ni -
czo -Le śnej „Dom Drze wa”
w Wał ko wej.

De fi bry la to ry za mon to wa no
w bu dyn kach, w któ rych prze by wa
naj więk sza licz ba lu dzi. Po sia da nie
ta kie go sprzę tu da je po czu cie bez -

pie czeń stwa. AED to an giel ski
skrót od wy ra że nia „au to ma tycz ny
de fi bry la tor ze wnętrz ny”. Urzą dze -
nie to au to ma tycz nie wy ko nu je
ana li zę, czy na le ży do star czyć im -
puls de fi bra cyj ny. 

Ak tu al nie mniej niż jed na oso ba
na dzie sięć prze ży wa w przy pad ku
na głe go za trzy ma nia krą że nia. Pod ję -
cie bły ska wicz nej re su scy ta cji mo że
spo wo do wać dwu krot ny wzrost prze -
ży wal no ści.

(AN KA)

NADLEŚNICTWO MILICZ

Zakup trzech defibrylatorów AED

BEZPIECZEŃSTWO

Co robić w przypadku kradzieży dokumentów?

W po ło wie grud nia w miesz ka niu
tre nin go wym, miesz czą cym się
w bu dyn ku Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go w Mi li czu,
od by ło się uro czy ste za koń cze nie
pro jek tu pod na zwą „Do bry start
do sa mo dziel ne go ży cia – no we
miesz ka nia tre nin go we w po wie cie
mi lic kim”, któ ry re ali zo wa ło Mi lic kie
Sto wa rzy sze nie RA ZEM BLI ŻEJ
w part ner stwie z wła dza mi po wia tu.

Przed się wzię cie obej mo wa ło aspekt in -
we sty cyj ny, w ra mach któ re go wy re mon to -

wa no sta rą część in ter na tu szkol ne go, two -
rząc wnim kuch nię z ja dal nią, sa lon, dwa po -
ko je sy pial nia ne oraz ła zien ki, a tak że aspekt
me ry to rycz ny, do ty czą cy usa mo dziel nie nia
iuspo łecz nie nia zre kru to wa nych od bior ców.
Mia ło to cha rak ter week en do wych po by tów
w miesz ka niu pod opie ką te ra peu tów -opie -
ku nów, w trak cie któ rych be ne fi cjen ci na by -
wa li róż no ra kie umie jęt no ści, nie zbęd ne
dosa mo dziel ne go funk cjo no wa nia wmiesz -
ka niu oraz na ni wie spo łecz nej. 

W pro jekt za an ga żo wa no rów nież
oso by nie sa mo dziel ne z głęb szy mi ro dza -
ja mi nie peł no spraw no ści, któ re by ły pod -

da wa ne in dy wi du al nej sty mu la cji w sys te -
mie dzien nym. W su mie w ca łym przed -
się wzię ciu bra ły udział 42 oso by, z cze go
więk szość to ucznio wie i ab sol wen ci Spe -
cjal ne go Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze -
go, jak rów nież wy cho wan ko wie in nych
szkół po wia tu mi lic kie go i wo je wódz twa
dol no ślą skie go. 

W spo tka niu pod su mo wu ją cym,
oprócz osób bez po śred nio za an ga żo wa nych
w re ali za cję za da nia, uczest ni czy ły wi ce sta -
ro sta Ha li na Gó ra, Ewa Mar kie wicz – dy rek -
tor SOSW, Agniesz ka Dwo jak – pre zes
Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia RA ZEM BLI ŻEJ.

Pro jekt zre ali zo wa no dzię ki do fi nan so -
wa niu w wy so ko ści 1 160 498,88 zł w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go

Wo je wódz twa Dol no ślą skie go na la ta 2014-
2020, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Dobry start do samodzielnego życia
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Miesz kań cy 14 miej sco wo ści z gmi -
ny Mi licz sko rzy sta li z pro po zy cji cie -
ka wych warsz ta tów w ra mach
„Świą tecz nej Fa bry ki 2021”. Or ga ni -
za to rem przed się wzię cia był Ośro -
dek Kul tu ry w Mi li czu.

Miesz kań cy so łectw mo gli wy brać dla
sie bie in te re su ją ce za ję cia zwią za ne z kli -
ma tem świąt Bo że go Na ro dze nia – ku li -
nar ne i rę ko dziel ni cze. Naj wię cej, bo aż
osiem miej sco wo ści, sko rzy sta ło z warsz ta -
tów two rze nia ozdób, wień ców i stro ików
świą tecz nych. Warsz ta ty w Piotr ko si cach,
we Wró bliń cu oraz w Wod ni ko wie Gór -
nym pro wa dzi ła Ka ta rzy na Jó ze fiak.

Pod jej okiem uczest ni cy za jęć two rzy li
świą tecz ne eko -drzew ka i ozdob ne wień -
ce. W Mi ło sła wi cach, Hen ry ko wi cach
Wzią cho wie Wiel kim, Gra bow ni cy
i Ostro wą sach warsz ta ty pro wa dzi ła Elż -
bie ta Bro zik, któ ra po ka za ła, jak two rzyć
ozdob ne stro iki ze świecz ką oraz stro ik -
-drzew ko. 

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się
też za ję cia ku li nar ne, któ re pro wa dził za -
wo do wy ku charz – Pa weł Stel l mach.
Mistrz kuch ni we spół z miesz kan ka mi
miej sco wo ści Sta wiec, Słącz no, Du cho wo,
Ka szo wo i Wiel gie Mi lic kie przy go to wał
ku le bia ka i ro la dę bu ra cza ną ze śle dzi -
kiem. (FE NIX)

GMINA MILICZ

Kulinarne 
i rękodzielnicze warsztaty
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Wraz z mi ja ją cym ro kiem koń czy się
też pro gram „Asy stent oso bi sty oso -
by z nie peł no spraw no ścia mi”, re ali -
zo wa ny przez Mi lic kie Sto wa rzy sze -
nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych. 

Ce lem pro gra mu jest udzie la nie
po mo cy oso bom z nie peł no spraw no -
ścia mi w li kwi da cji ba rier ar chi tek to -
nicz nych i ko mu ni ka cyj nych, ale
przede wszyst kim spo łecz nych. Ma to
wpły nąć na ich sa mo dziel ność, od cią -
żyć człon ków ro dzin, opie ku nów
praw nych czy przy ja ciół, a tak że uła -
twić funk cjo no wa nie w ży ciu co dzien -
nym. W cią gu ro ku uda ło się ob jąć
wspar ciem po nad 80 osób, choć po -
cząt ko wo pla no wa no 58. 

– Dzię ki za ufa nym asy sten tom mo -
gły one np. zro bić za ku py, do je chać
do szko ły, pra cy, na re ha bi li ta cję, wyjść
do le ka rza, za ła twić spra wy urzę do we,

od wie dzić daw no nie wi dzia nych człon -
ków ro dzi ny, a tak że wy ko nać wie le in -
nych czyn no ści zgod nych z ich
po trze ba mi. Ze bra ne w ten spo sób in -
for ma cje zwrot ne do bit nie po ka za ły
nam, jak waż na i po trzeb na jest ta ka for -
ma wspar cia osób z nie peł no spraw no -
ścia mi. W związ ku z tym li czy my, że
w przy szłym ro ku bę dzie my mie li moż -
li wość wspie rać be ne fi cjen tów wjesz cze

szer szym za kre sie – po in for mo wa ło
Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych.

Pro gram „Asy stent oso bi sty oso by
z nie peł no spraw no ścia mi” jest do fi -
nan so wa ny ze środ ków Fun du szu So -
li dar no ścio we go, któ rych
dys po nen tem jest Mi ni ster stwo Ro -
dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

OPRAC. (FE NIX)

MI LICZ

Wspie ra nie osób z nie peł no spraw no ścia mi

Okres zi mo wy i bar dzo ni skie tem pe -
ra tu ry to za gro że nie dla ży cia i zdro -
wia osób bez dom nych, star szych, sa -
mot nych i nie peł no spraw nych. W ra -
mach cy klicz nej ak cji „Zi ma” 26
grud nia mi lic cy po li cjan ci po mo gli
dwóm męż czy znom.

Wcze snym ran kiem w świą tecz -
ną nie dzie lę mun du ro wi zo sta li po -
wia do mie ni, że na te re nie par ku
w po bli żu bu dyn ku „Chat ki Pu chat -
ka” przy alei Li po wej w Mi li czu prze -
by wa praw do po dob nie bez dom ny.
Po przy by ciu we wska za ną lo ka li za -
cję za sta no tam 36-let nie go męż czy -
znę, któ ry nie ma sta łe go miej sca
za miesz ka nia. Oka za ło się, że ca łą
noc le żał w ba ra ku przy kry ty tyl ko
ko cem. – Był pod wpły wem al ko ho -
lu, jed no cze śnie oświad czył, że nie
po trze bu je po mo cy me dycz nej. Po -
nie waż po zo sta wie nie go w tym
miej scu i w tych oko licz no ściach mo -
gło sta no wić za gro że nie dla je go
zdro wia i ży cia, po li cjan ci w ra mach
ak cji „Zi ma” od wieź li męż czy znę
do je go zna jo mej, miesz ka ją cej w jed -
nej z wio sek, gdzie po zo stał pod jej
opie ką – in for mu je pod in spek tor
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
KPP w Mi li czu.

Te go sa me go dnia funk cjo na riu sze
przy ję li zgło sze nie o tym, że w po bli -
żu obiek tów spor to wych przy uli cy
Kwia to wej w Kro śni cach na chod ni ku
le ży 47-let ni męż czy zna. Jak usta lo no,
był nie trzeź wy. Ba da nie al ko ma tem
wy ka za ło w je go or ga ni zmie 0,8 pro -
mi la al ko ho lu. – Nie miał żad nych ob -
ra żeń cia ła i nie wy ma gał po mo cy
le kar skiej. Ja ko że miał pro ble my z sa -

mo dziel nym po ru sza niem się i po zo -
sta wie nie go w tym miej scu gro zi ło
wy chło dze niem or ga ni zmu, po li cjan -
ci od wieź li go do miej sca za miesz ka -
nia – mó wi S. Wa leń ski.

Cy klicz ne dzia ła nia pod ha słem
„Zi ma” pro wa dzo ne są przez po li cję
na te re nie ca łe go kra ju. Ma ją one
na ce lu za pew nie nie po mo cy i ochro -
ny oso bom bez dom nym i po zo sta ją -
cym w oko licz no ściach za gra ża ją cych
ich ży ciu bądź zdro wiu. Na te re nie
po wia tu mi lic kie go ak cja pro wa dzo na
jest we współ pra cy z ośrod ka mi po -
mo cy spo łecz nej czy PCK. W or bi cie
za in te re so wań po li cji po zo sta ją po je -
dyn cze oso by, któ re nie chcąc ko rzy -
stać z po mo cy w po sta ci za pew nie nia
im miej sca w pu blicz nych noc le gow -
niach, gdyż wy bra ły ży cie w al tan kach
dział ko wych, oraz ta kie, któ rych po -

byt po za miej scem za miesz ka nia,
przy nie sprzy ja ją cych wa run kach at -
mos fe rycz nych, mo że za gra żać ich ży -
ciu i zdro wiu. 

Mi lic cy po li cjan ci zwra ca ją się
z proś bą do wszyst kich miesz kań ców
po wia tu – w przy pad ku na po tka nia
w okre sie zi my oso by bez dom nej, sa -
mot nej, nie peł no spraw nej lub nie -
trzeź wej, któ rej po zo sta wie nie
na mro zie mo że skoń czyć się dla niej
tra gicz nie (np. le żą cej na zie mi), na le -
ży sko rzy stać z nu me ru te le fo nu 997
lub 112, czyn ne go ca łą do bę. Jed no -
cze śnie przy po mi na się o moż li wo ści
sko rzy sta nia z apli ka cji KRA JO WA
MA PA ZA GRO ŻEŃ BEZ PIE CZEŃ -
STWA po przez od po wied nie na nie -
sie nie na nią iko ny „Oso ba bez dom na
wy ma ga ją ca po mo cy”.

(FE NIX)

BEZ PIE CZEŃ STWO

Udzie laj my po mo cy w ob li czu mro zów!
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Krót ko przed świę ta mi mi lic ka ha la
spor to wa sta ła się are ną zma gań
o Pu char Bur mi strza Gmi ny Mi licz
Pio tra Le cha. By ła to trze cia edy cja
bo żo na ro dze nio we go tur nie ju te ni sa
sto ło we go. W za wo dach przez bli sko
sie dem go dzin wal czy ło 40 za wod ni -
ków i za wod ni czek.

Świą tecz ną at mos fe rę czu ło się
nie mal na każ dym kro ku. Ry wa li zu ją -
cy uczest ni cy czę sto udzie la li so bie
wska zó wek do jesz cze lep szej gry.
Na głod nych, nie tyl ko spor to wych
suk ce sów, cze ka ła zaś cie pła piz -
za. – My ślę, że jest to tur niej szcze gól -
ny wła śnie ze wzglę du na at mos fe rę
świą tecz ną. To pod su mo wa nie ca łe go
ro ku na szych star tów. Wów czas sta ra -
my się po zy skać spon so rów i na gro -
dzić dzie ci za ich pra cę i wy ni ki
spor to we – sko men to wał Ra fał Gen -
de ra, or ga ni za tor im pre zy oraz tre ner
mi lic kie go Li de ra. 

Fre kwen cję, choć nie złą, nie co ze -
psu ła sy tu acja zwią za na z pan de -
mią. – Nie ste ty, pan de mia
i kwa ran tan na wie lu za wod ni ków spra -
wi ły, że fre kwen cja by ła jed ną z naj niż -
szych. Ale dzię ki te mu uczest ni cy
mie li szan sę za grać wię cej me czów, bo
tym ra zem obo wią zy wał sys tem gru -
po wy, co po zwo li ło za wod ni kom ro ze -
grać od sied miu do dzie wię ciu

me czów. Do dat ko wo od był się tur niej
de blo wy – do dał szko le nio wiec.

W ka te go rii skrza tek zwy cię ży ła
Zu zan na Ber nat, wy prze dza jąc Pau li -
nę Ko wal czyk i Han nę Dziu bę. Naj -
lep szym skrza tem oka zał się je dy ny
za wod nik zgło szo ny w tej ka te go -
rii – Sta ni sław Ku char ski. Wśród mło -
dzi czek trium fo wa ła Ma ri ka
Chrą chol, a za nią zna la zły się Le na
Ko wal ska i Zo fia Mi cha le wicz. Fran ci -
szek Ku char ski zdo był zło to mło dzi -
ków, po ko nu jąc Mi la na Iwa nic kie go.
Wśród ka de tek Oty lia Ło chow ska
ogra ła Mar tę Chu dą. 

Roz gryw ki ju nio rek wy gra ła Oli -

wia Rzą sa, wy prze dza jąc Klau dię Kaj -
dę i Alek san drę Twar dą. Ry wa li za cja
ju nio rów za koń czy ła się zwy cię stwem
Ra fa ła Za jącz kow skie go, któ ry wy -
prze dził Mi ko ła ja Na wro ta i Ka mi la
Dziu bę. M. Na wrot zdo był jesz cze je -
den me dal, zaj mu jąc trze cią lo ka tę
w zma ga niach se nio rów. Lep si oka za -
li się tyl ko Grze gorz Ma rut i Fi lip Pi -
lar czyk. Naj lep szą se nior ką zo sta ła zaś
Iwo na Woj cie szak – je dy na zgło szo na.

Do gry de blo wej zgło si ło się 13
par. Zwy cię ży li F. Pi lar czyk i G. Ma rut.
Dru gą lo ka tę za ję li Kon rad Mia zek
i Bar tosz Dą brow ski, a trze cią – Da -
mian Kli mek i Łu kasz Sko niecz ny. Na -
gro dy i dy plo my wrę cza li R. Gen de ra
oraz sę dzia Mar cin Żmi jew ski.

Tre ne ra Li de ra za do wo li ła po sta -
wa pod opiecz nych i sam fakt ro ze gra -
nia tur nie ju. – Tra dy cyj nie naj le piej
za pre zen to wał się nasz li der, Mi ko łaj
Na wrot, któ ry wśród ju nio rów był
dru gi, a w ka te go rii se nio rów sta nął
na naj niż szym stop niu po dium. Po zo -
sta li za wod ni cy za gra li na swo im po -
zio mie. Spo ra gru pa od kil ku ty go dni
by ła na kwa ran tan nie. Więc ich for ma
też nie by ła opty mal na. Mi mo to cie -
szę się, że tur niej w ogó le się od -
był – pod su mo wał R. Gen de ra.

(MS) 

TENIS STOŁOWY

Świąteczne zmagania o Puchar Burmistrza

Pa try cja Gie wia da, re pre zen tant ka
kro śnic kiej sek cji Black Aqua, po ka -
za ła kla sę pod czas Zi mo wych Mi -
strzostw Pol ski Ju nio rów 14-let nich
w Pły wa niu w Olsz ty nie. W trak cie
trzy dnio wych zma gań dziel nie wal -
czy ła o me da le i w koń cu do pię ła
swe go, zdo by wa jąc brąz.

Ry wa li za cja w Olsz ty nie trwa ła od 17
do 19 grud nia. Wraz z P. Gie wia dą w mi -
strzo stwach star to wa ła Na ta lia Za krzew -
ska. Dla pły wa czek kro śnic kiej sek cji by ła
to pierw sza im pre za ta kie go ka li bru. Za -
wod ni cy po ni żej wie ku 14 lat bio rą udział
bo wiem je dy nie w zma ga niach re gio nal -
nych. W Olsz ty nie po przecz kę za wie szo -
no na praw dę wy so ko, gdyż przy by li tam
naj lep si przed sta wi cie le rocz ni ka 2007.

P. Gie wia da nie prze stra szy ła się
kon ku ren cji i kon se kwent nie zmie rza ła
do suk ce su me da lo we go. Pierw sze go
dnia za ję ła szó stą lo ka tę na 200 m sty -
lem do wol nym oraz 14. na 50 m w tym
sa mym sty lu. Ko lej ne go dnia kon ku ren -

cję 200 m sty lem zmien nym ukoń czy ła
na 22. po zy cji.

Naj szczę śliw szy oka zał się ostat ni
dzień im pre zy. Wte dy to kro śnic ka pły -
wacz ka sta nę ła na naj niż szym stop niu po -
dium w ry wa li za cji na 100 m sty lem
do wol nym, tra cąc do trium fa tor ki z Kra śni -
ka nie speł na dwie se kun dy. Tym sa mym
sta ła się pierw szym w hi sto rii miesz kań -
cem po wia tu mi lic kie go z me da lem ran gi
mi strzostw Pol ski w pły wa niu. Do ży cio we -
go suk ce su do rzu ci ła zwy cię stwo w fi na le
B na 100 m sty lem zmien nym, a za tem 11.
miej sce w ogól nej kla sy fi ka cji.

N. Za krzew ska po ra dzi ła so bie nie co
go rzej, gdyż naj wy żej upla so wa ła się na 28.
lo ka cie w kon ku ren cji 200 m sty lem mo -
tyl ko wym. Obie re pre zen tant ki UKS Kro -
śnic ka Przy stań za słu gu ją jed nak na sło wa
uzna nia za wo lę wal ki na za wo dach tak
wy so kiej ran gi. Przy spo rzy ły za tem du my
swo je mu tre ne ro wi – Ma te uszo wi Grud -
kow skie mu, a tak że gmi nie Kro śni ce, któ -
ra fi nan so wo wspie ra ich dzia ła nia.

(MS) 

PŁYWANIE

Brąz krośniczanki 
na mistrzostwach kraju

Pią ta ko lej ka Kro śnic kiej Ha lo wej Li -
gi Pił ki Noż nej nie wie le zmie ni ła
w ta be li roz gry wek. Do tych czas przo -
du ją cy Gol den Te am ograł dep czą ce -
go im po pię tach ry wa la, sta jąc się
je dy nym ze spo łem z kom ple tem
punk tów. W kla sy fi ka cji strzel ców
na dal pro wa dzi Da wid Bąk.

Ko ro na Bog daj wy gra ła 5: 2 z EKS -em.
Dla zwy cięz ców trzy krot nie tra fiał Ni ko -
dem Mo drzyń ski, a dwa go le do rzu cił Bar -
tosz Brze zi cha. W eki pie po ko na nych

du blet za li czył Da wid Gry glik. Eki pa Igloo
roz gro mi ła Olim pi que KPzB 14: 1. Aż sie -
dem tra fień za li czył Fi lip Ka szub, a hat
tric kiem wsparł go Ka rol Łu siak.

Dżem ki Emu Ma tej ko pew nie roz pra -
wi ły się z Sa me Asy Te amem, zdo by wa jąc
dzie sięć bra mek i tra cąc trzy. D. Bąk po -
więk szył swój za cny do ro bek strze lec ki
o trzy go le, a du ble ty ustrze li li Se ba stian
Ja siń ski, Ma te usz Wa cho wiak i Łu kasz
Kacz ma rek. 

Skrom niej szy re zul tat zna lazł się
na ta bli cy po star ciu Mid dles bro ugh i Qm -

pli. Obroń cy ty tu łu zdo ła li zwy cię żyć 4: 1
po dwóch ude rze niach Pio tra Ro ma no wi -
cza oraz go lach Kac pra Ma li now skie go
i Ad ria na Raj kie wi cza. Dla Qm pli tra fił Pa -
tryk Go ści niak.

Ostat nie star cie ko lej ki by ło po je dyn -
kiem na szczy cie. Przy ja cie le z Bo iska oraz
Gol den Te am przy stę po wa li do tej kon -
fron ta cji z kom ple ta mi zwy cięstw.
Po pierw szej po ło wie zło ci pro wa dzi li jed -
nym tra fie niem. Po zmia nie stron włą czy -
li wyż szy bieg i wy gra li wy so ko, bo aż 8: 3.
Hat tric kiem po pi sał się Mi chał Lot ka, du -

blet za li czył To masz Ser we ta, a po jed nej
bram ce zdo by li Ma ciej Bach ta, Woj ciech
Cho duń i To masz Si tek. Gol den Te am ma

na kon cie 15 punk tów i bi lans 41 go li
na plus.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Lider umocnił się na prowadzeniu
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