
WIDZIMY SIĘ CO WTOREK! e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 17 WTOREK 11 STYCZNIA 2022

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
 g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

6 stycz nia uli ca mi Mi li cza prze szedł
Or szak Trzech Kró li. Mi mo nie sprzy ja -
ją cej po go dy uczest ni czy ło w nim kil -
ka dzie siąt osób. Zwień cze niem wy -
da rze nia by ła mu zycz na uczta, któ rą
za ser wo wa ła Mi lic ka Or kie stra Dę ta.

Naj pierw w Ko ście le pw. Św. An -
drze ja Bo bo li od pra wio na zo sta ła
Msza świę ta. Po niej or szak prze szedł
uli ca mi 1 Ma ja, Woj ska Pol skie go, Ko -
ściusz ki i Ar mii Kra jo wej. Po dro dze
za trzy my wa no się, by obej rzeć frag -
men ty ja se łek w wy ko na niu dzie ci
i mło dzie ży z miej sco wych szkół. Po -
ko ny wa ną przy za ci na ją cym śnie gu
tra sę śpie wem umi la ła Ma ria Na ha -
jow ska -Re jek.

Fi nał ja se łek ode gra no w ko ście le.
Na stęp nie człon ko wie Za ko nu Ry ce -
rzy Ko lum ba w Mi li czu, wcie la jąc się
w ro le trzech kró lów, zło ży li po kło ny
i da ry dla Dzie ciąt ka. – Od wiecz ne
pra gnie nie za gu bio nej du szy ka za ło
mi w po dróż da le ką wy ru szyć. Trud -
na by ła dro ga, ciem na oraz krę ta. Ra -
dość w mo ich oczach, gdy na stał dzień
świę ta. Skła dam po kłon ni ski, pa dam
na ko la na, gdyż w Be tle jem mie ście
od na la złem Pa na – mó wił Bal ta zar,
skła da jąc mir rę. 

– Dni po wsze dnie pę dzą ze świa teł
pręd ko ścią. Ten czas się za czy na, czas co
jest mi ło ścią. Dziś do koń czyć mo gę
dro gę roz po czę tą, do tar łem do ce lu,

na na ro dzin świę to. Pra gnę zło żyć po -
kłon, moc ne za pew nie nie, z ła ską Two -
ją Je zus, ży cie swe od mie nię – rzekł
Mel chior, przy no sząc ka dzi dło.

– Szczę śli wie od kry łem na nie bie
gwiaź dzi stym, że na stał dzień świę ty,
pięk ny i uro czy sty. Bóg nam się ob ja wił,
świę to epi fa nii, te raz już na świe cie nie
je ste śmy sa mi. Sens nada łeś ży ciu wraz
z ob ja wie niem, Je zu przyj mij, pro szę,

po kłon i dzięk czy nie nie – do po wie -
dział Kac per, któ ry po da ro wał zło to. 

Na ko niec dla uczest ni ków wy da -
rze nia za gra ła mi lic ka or kie stra
pod ba tu tą Prze my sła wa Wa sie lew -
skie go. Ar ty ści za gra li „Gdy ślicz na
Pan na”, „Ma leń ka mi łość” czy „Ucie -
ka li”, a tak że zna ny zi mo wy prze bój
„Let it snow! Let it snow! Let it snow!”.

(MS) 

ŚWIĘTO

Mieszkańcy Milicza w Orszaku Trzech Króli 
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Wy pad ków przy pra cy na rusz to wa -
niach nie bra ku je. Ja ko naj czę ściej wy -
mie nia ny po wód ta kich zda rzeń po ja -
wia się brak bez po śred nie go nad zo ru
kie row ni ka bu do wy lub ro bót. War to
za tem wie dzieć, jak uni kać nie bez -
piecz nych sy tu acji.

Na pod sta wie ana liz pro to ko łów po wy -
pad ko wych, moż na stwier dzić, że wszyst kie
wy pad ki przypra cy znaj du ją przy czy ny, któ -
re moż na zi den ty fi ko wać nate re nie bu do wy.
Każ dy wy pa dek przy pra cy to sku tek co naj -
mniej kil ku wy ni ków wy stę po wa nia w śro -
do wi sku pra cy tzw. nie bez piecz nych
czyn ni ków wy pad ko gen nych. Na le ży przez
nie ro zu mieć wszel kie go ro dza ju dzia ła nia
ma te rial ne i nie ma te rial ne, w spo sób bez po -
śred ni lub po śred ni wpły wa ją ce na zja wi sko
wy pad ko wo ści.

Wy stę po wa nie wy pad ków mo że też po -
wo do wać wie le czyn ni ków nie zna nych. Przyj -
mu jąc, że po szcze gól ne ele men ty, jak nad zór,
kul tu ra i zwy cza je, szkol nic two, po li ty ka ka -

dro wa, prze pi sy czy tech no lo gia, są jak pla stry
se ra szwaj car skie go, wszyst kie dziu ry w pla -
strach ozna cza ją bra ki wwie dzy zpo szcze gól -
ne go ob sza ru. Kie dy otwo ry znaj dą się wli nii
pro stej, a za tem nie wie dza lub złe de cy zje za -
czną się po kry wać, do cho dzi do wy pad ku.

Czyn ni ki wy pad ko gen ne dzie li się
na trzy głów ne ro dza je – tech nicz ne, or ga ni -
za cyj ne i ludz kie. Czyn nik tech nicz ny do ty -
czy pra cy urzą dzeń iwy ro bów bu dow la nych.
Do wy pad ków ze wzglę du na ten czyn nik
do cho dzi więc w przy pad ku nie wła ści wej
ochro ny zbio ro wej, nie wła ści wej sta tecz no -
ści, wad kon struk cyj nych, nie od po wied niej
wy trzy ma ło ści, nie wła ści we go wy ko na nia
bądź ukry tych wad ma te ria ło wych. Zni we -
lo wać wpływ te go czyn ni ka moż na cho ciaż -
by przez wła ści we za bez pie cze nie sta no wisk
pra cy, sto so wa nie ze wnętrz nych ba lu strad
ochron nych, w tym gór nych i po śred nich,
po mo stów ro bo czych z wła zem umoż li wia -
ją cym bez piecz ną ko mu ni ka cję mię dzy po -
zio ma mi czy ba rier ochron nych
za my ka ją cych krań ce tych po mo stów.

Czyn nik or ga ni za cyj ny wią że się zprzy -
ję ty mi roz wią za nia mi wob sza rze ogól nej or -
ga ni za cji pra cy i sta no wisk pra cy. Przy czyn
wy pad ków przy udzia le te go czyn ni ka moż -
na szu kać w przy zwa la niu na od stęp stwa
od za sad bez piecz nej pra cy, brak nad zo ru
i wła ści wej ko or dy na cji prac zbio ro wych czy
bra ku lub nie wła ści wym prze szko le niu pra -
cow ni ków. Roz wią za nia pro ble mów w tym
wy pad ku na le ży szu kać we wła ści wym nad -
zo rze ro bót, kon tro li i prze glą dach rusz to -
wań, prze pro wa dza niu oce ny ry zy ka
za wo do we go i pil no wa niu od po wied nie go
prze szko le nia pra cow ni cze go.

Czyn nik ludz ki zaś do ty czy nie pra wi -
dło we go za cho wa nia pra cow ni ka, np. lek ce -
wa że nia za gro żeń i po le ceń służ bo wych,
nie do sta tecz nej kon cen tra cji uwa gi nawy ko -
ny wa nej czyn no ści, sa mo wol nym za cho wa -
niu i nie upew nia niu się, czy nie ma
za gro że nia. Je go skut ki moż na wy eli mi no -
wać, cho ciaż by pil nu jąc po ru sza nia się je dy -
nie po we wnętrz nej stro nie rusz to wa nia,
prze by wa jąc je dy nie po za stre fą za gro że nia
oraz prze strze ga jąc za sad BHP.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476 

EKSPERT RADZI

Bezpiecznie na rusztowaniach

Dla gmi ny Kro śni ce ostat nie dni
mi nio ne go ro ku by ły cza sem in -
ten syw nych dzia łań. Dzię ki te mu

uda ło się do koń czyć in we sty cje
po pra wia ją ce kom fort ży cia
miesz kań ców.

Przed koń cem 2021 ro ku ukoń czo -
no od ci nek dro gi le śnej i gmin nej w Ła -
zach Ma łych. W Bu ko wi cach II za mon -
to wa no no wą wia tę au to bu so wą, któ ra
chro ni przed wia trem, desz czem czy ra -
żą cym słoń cem. Na stą pił tak że zna czą -
cy po stęp w pra cach zwią za nych
z roz bu do wą re mi zy OSP w Ła zach
oraz z bu do wą świe tli cy wiej skiej
w Kuź ni cy Cze szyc kiej. Gmi na kon ty -
nu uje rów nież swo je za ło że nia w kwe -
stii stwo rze nia ener go osz częd nej li nii
lamp LED. W ostat nim cza sie dzia ła nia
w tym za kre sie pod ję to w Su li ra dzi cach
i Kuź ni cy Cze szyc kiej, mon tu jąc lam py
hy bry do we.

OPRAC. (MS)

GMINA KROŚNICE

Inwestycyjna końcówka roku

28 grud nia człon ko wie III Ciesz kow -
skie go Śro do wi sko we go Szcze pu
Dru żyn Har cer skich „So kół” spo tka li
się na tra dy cyj nej wi gi lii. Nie za bra -
kło po zy tyw nych wra żeń i roz mów
do póź nych go dzin noc nych.

Uczest ni cy spo tka nia przy wieź li wła -
sno ręcz nie wy ko na ne upo min ki oraz roz -
ma ite świą tecz ne po tra wy. Pod czas
uro czy ste go ape lu funk cję przy bocz ne -
go 2 DH „So ko ły” ob jął dh Szy mon Po -
pław ki, zaj mu jąc miej sce ustę pu ją ce go
dha Bar to sza Błasz czyń skie go. Dh Aga ta
Miś za stą pi ła dh Wi dę Wal czak w ro li za -
stę po wej za stę pu „Fla min gi”, na to miast
dh Bar tosz Tórz stał się no wym za stę po -
wym za stę pu „Wil ki”.

Na stęp nie zgro ma dze ni za sie dli
do sto łów i uro czy ście wznie sio no Be tle -
jem skie Świa tło Po ko ju, prze cho wy wa ne
przez har ce rzy od 12 grud nia. Mi mo po -
świą tecz nej da ty nie prze mi ja ją ca au ra

Bo że go Na ro dze nia skło ni ła ze bra nych
do skła da nia so bie ży czeń. Zgod nie z har -
cer skim zwy cza jem kil ko ro wy róż nio -
nych osób po wie si ło na cho in ce bomb ki
dru ży ny.

W trak cie wi gi lij ne go spo tka nia od by -
ły się kon kurs wie dzy, ko lę do wa nie i wrę -
cza nie pre zen tów, a tak że dwa wy da rze nia
ob rzę do we. Ma ja Ro gal zło ży ła obiet ni cę

zu cha, a na stęp nie wraz z pię cio ma in ny -
mi zu chen ka mi sta ła się człon ki nią 2 DH
„So ko ły”. Przy noc nym ogni sku, po prze -
dzo nym krót ką grą, przy się gę har cer ską
zło ży ła zaś dh Na ta lia Kień ska. Spo tka nie
w bra ter skim gro nie nie skoń czy ło się
pręd ko – bo wiem do póź nych go dzin sły -
chać by ło roz mo wy i har cer ski śpiew.

(MS)

HARCERSTWO

Wigilijne spotkanie w braterskim duchu
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Pod czas ostat niej w mi nio nym ro ku
se sji kro śnic cy rad ni gło so wa li
nad uchwa le niem bu dże tu
na rok 2022, wie lo let niej pro gno zy fi -
nan so wej na la ta 2022-2035 oraz
usta le niem wy ka zu wy dat ków nie wy -
ga sa ją cych z upły wem ro ku 2021. We
wszyst kich kwe stiach by li jed no myśl ni.

Do cho dy bu dże tu w 2022 r. usta lo no
na po zio mie 48 887 870 zł, a wy dat -
ki – 51011812zł, co ozna cza de fi cyt wwy -
so ko ści2132942zł. Fi nan so wa nie de fi cy tu
ma na stą pić głów nie dzię ki sprze da ży pa pie -
rów war to ścio wych. 

No wy rok ma ob fi to wać w sze reg przed -
się wzięć re ali zo wa nych wra mach fun du szu so -
łec kie go. W Brzo sto wie po sta wio no
nado po sa że nie pla cu za baw oraz za kup lam py
hy bry do wej na je go te re nie, a kon ty nu owa -
nabę dzie bu do wa pla cu za baw wBrzo stów ku.
Po dob ny ro dzaj in we sty cji stał się prio ry te tem
so łec twa Cze szy ce. Dla Bu ko wic naj wyż sze wy -
dat ki bę dą do ty czy ły za go spo da ro wa nia bo iska
spor to we go po przez bu do wę wia ty, atak że po -
pra wy sta nu dróg ioświe tle nia. WCzar no goź -
dzi cach naj waż niej szy oka zu je się za kup
wy po sa że nia doświe tli cy wiej skiej. 

Dą bro wa po sta wi na mo der ni za cję wia -
ty przypla cu za baw po przez za kup imon taż
ro let ze wnętrz nych, a Dzie wię tlin na za kup

bu dyn ku ma ga zy no we go – dre wut ni. Naj -
waż niej szy mi dzia ła nia mi so łec twa Gra bow -
ni ca bę dą kon ty nu acja re mon tu świe tli cy
wiej skiej, utwar dze nie dro gi przy po se sji
nr 46 oraz za kup i mon taż lam py hy bry do -
wej przy tym te re nie, a tak że re mont bo iska
doko szy ków ki i siat ków ki. Ko tlar ka sku pi się
nare mon cie ido po sa że niu świe tli cy wiej skiej
oraz re mon cie dro gi gmin nej przy dział ce
nr 168.

So łec two Kro śni ce za mie rza zre ali zo wać
mo der ni za cję sta dio nu pił kar skie go, kon ty -
nu ację bu do wy oświe tle nia ulicz ne go na ul.
Spa ce ro wej, do po sa że nie świe tli cy wiej skiej
wsprzęt AGD ima te ria ły edu ka cyj ne, za kup
sprzę tu spor to we go dla sek cji pły wac kiej
Black Aqua. Kuź ni ca Cze szyc ka za go spo da -
ru je miej sce spo tkań dla miesz kań ców przez
kon ty nu owa nie bu do wy drew nia nej wia ty,
a Lę dzi na da lej bę dzie mo der ni zo wać świe -
tli cę wiej ską.

W Lu bo ra do wie dział ki nr 82-84 zo sta -
ną za go spo da ro wa ne na po trze by bo iska
spor to we go, pla cu za baw isi łow ni ze wnętrz -
nej. So łec two Ła zy chce re ali zo wać dru gi etap
bu do wy par ku in te gra cji w Ła zach Ma łych,
a dla re mi zy OSP za ku pić pierw sze wy po sa -
że nie. Prio ry te tem Pierst ni cy bę dzie kon ty -
nu acja bu do wy dro gi Pierst ni ca -Pierst ni ca
Ma ła. 

W Po li cach prze wi dzia no kon ty nu ację

go spo da ro wa nia miej sca spo tkań dla miesz -
kań ców po przez za kup urzą dzeń si łow ni ze -
wnętrz nej oraz ele men tów bo iska
do siat ków ki. Sta ra Hu ta pod łą czy in sta la cję
elek trycz ną do bo iska spor to we go, a Su li ra -
dzi ce prze zna czą środ ki na mo der ni za cję
świe tli cy wiej skiej i in au gu ra cję dzia łal no ści
klu bu se nio ra.

Świe bo dów uzu peł ni oświe tle nie ulicz -
ne dzię ki za ku po wi dwóch lamp hy bry do -
wych na te ren dzia łek nr 217/1 oraz 221.
Wąb ni ce więk szość środ ków prze zna czą
na bu do wę drew nia nej wia ty przy pla cu za -
baw, a Że leź ni ki na za kup dwóch lamp hy -
bry do wych. So łec two Wierz cho wi ce
na to miast wy bu du je par king przy świe tli cy
wiej skiej, za ku pi do niej sprzęt na gła śnia ją cy,
do po sa ży jed nost kę OSP, wy mie ni izmo der -
ni zu je ta bli ce in for ma cyj ne, bę dzie kon ty nu -

ować bu do wę Mu zeum Kre so we go, a tak że
wes prze mo der ni za cję sta dio nu pił kar skie go
wKro śni cach iza kup sprzę tu spor to we go dla
pły wa ków z sek cji Black Aqua.

W wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
uję to kon ty nu ację bu do wy oświe tle nia dro -
go we go na te re nie gmi ny Kro śni ce. Na to za -
da nie prze zna czo no w 2022 ro ku 125 tys.
zł, z cze go 88 tys. bę dzie po cho dzić z fun du -
szu so łec kie go po szcze gól nych miej sco wo ści.
Kon ty nu owa ne bę dą też re mon ty ka pi tal ne
i mo der ni za cje dróg gmin nych – z li mi -
tem 300 tys. zł w obec nym ro ku. Na kom -
plek so wą ter mo mo der ni za cję Szko ły
Pod sta wo wej wKuź ni cy Cze szyc kiej prze wi -
dzia no1600000 nala ta2023-2026. Naten
rok nie pla nu je się wy dat ków zwią za nych
ztym za da niem, lecz mo że się to zmie nić, je -
śli uda się po zy skać do ta cje zpro gra mów rzą -

do wych. Na ter mo mo der ni za cję Urzę du
Gmi ny w Kro śni cach przy ję to wy dat ki
w kwo cie 1 700 000 zł, z cze go 200 tys. uję -
to wte go rocz nym bu dże cie. Nabu do wę sys -
te mu ka na li za cji sa ni tar nej wraz
z upo rząd ko wa niem go spo dar ki wo da mi
opa do wy mi dla nie ru cho mo ści zlo ka li zo wa -
nych przyul. Sa na to ryj nej, Kwia to wej iSpor -
to wej prze wi dzia no 4 800 000 zł
w la tach 2022-2023. To za da nie bę dzie do -
fi nan so wa ne z rzą do we go pro gra mu Pol ski
Ład.

Kon ty nu owa na bę dzie bu do wa bra ku -
ją cych od cin ków sie ci wo do cią go wych
za kwo tę 300 tys. zł w 2022 oraz bu do wa
bra ku ją cych od cin ków sie ci ka na li za cyj nych
za1 mln zł, zcze go900 tys. zł to środ ki zRzą -
do we go Fun du szu In we sty cji Lo kal nych.

Po jed no myśl nym prze gło so wa niu
uchwał wójt An drzej Bia ły po dzię ko wał rad -
nym za zro zu mie nie spra wy i wspól ne dzia -
ła nia na ko rzyść miesz kań ców
gmi ny. – My ślę że ta wie lo let nia współ pra ca
bę dzie prze bie gać po dob nie. Amam na dzie -
ję, że to nie jest jesz cze ko niec, bo – jak do -
sko na le wie my – już zo stał ogło szo ny na bór
w ra mach „No we go Ła du” dla gmin, w któ -
rych wcze śniej by ły PGR -y. Mo że bez po śred -
nio nie do tknie to przy szłe go ro ku, ale pew ne
rze czy już się za dzie ją. Bar dzo dzię ku ję
za przy ję cie tej uchwa ły. Ge ne ral nie tu taj
wszy scy de cy du je my, że mo gą da lej być re ali -
zo wa ne za da nia zwią za ne z fak tycz ny mi po -
trze ba mi miesz kań ców na szej
gmi ny – oznaj mił wójt Kro śnic.

(MS) 

KROŚNICE

Budżet uchwalony jednogłośnie

W związ ku z wy kry ciem na te re nie po -
wia tu mi lic kie go ogni ska pta siej gry -
py po wia to wy le karz we te ry na rii w Mi -
li czu wy dał roz po rzą dze nie w spra wie
zwal cza nia wy so ce zja dli wej gru py
pta ków (HPAI), wy zna cza jąc tzw. ob -
szar za po wie trzo ny i ob szar za gro żo ny
wy stą pie niem ko lej nych za cho ro wań. 

Ob sza rem za po wie trzo nym wy so ce zja -
dli wą gry pą pta ków ob ję ta jest gmi na Mi licz
w miej sco wo ściach – Ko rusz ka, Ka szo wo,
Kar min, Kar mi nek, Świę to szyn i Mi ło sła wi -
ce. Do stre fy do łą czo no tak że za chod nią
część mia sta Mi li cza, ogra ni czo ną od pół no -
cy uli cą Su łow ską i od wscho du ul. Trzeb nic -
ką. Za ob szar za gro żo ny wy stą pie niem
pta siej gry py uzna je się te ren obej mu ją cy

gmi nę Mi licz – pół noc na i wschod nia część
mia sta, ogra ni czo na od po łu dnia uli cą Su -
łow ską i od za cho du dro gą kra jo wą nr 15
(ul. Trzeb nic ka), Ru da Su łow ska, Łą ki,
Gru szecz ka, Su łów, Su li mierz, Słącz no,
Wę grzy nów, Brze zi na Su łow ska, Dun ko -
wa, Po ra dów, Piotr ko si ce, Go go ło wi ce, Sta -
wiec, Wsze wil ki, Sła wo szo wi ce, Staw no,
Ru da Mi lic ka, God no wa, Gaj dów ka, No we
Gro dzi sko, Du cho wo, Nie su ło wi ce, Dy mi -
ny, Czat ko wi ce, Wał ko wa, Mi ło cho wi ce,
La so wi ce, Po sto lin, Pra cze, Pię ko cin, Pię ko -
ci nek, Sta ry Pię ko cin; gmi nę Kro śni -
ce – Wąb ni ce, Dą bro wa, Czar no goź dzi ce,
Wierz cho wi ce, Kro śni ce, Wo lan ka, Świe -
bo dów, Dzie wię tlin; gmi nę Ciesz -
ków – Grze bie lin i Dziad ko wo.

OPRAC. (FE NIX)

POWIAT

Zagrożenie ptasią grypą 
na terenie trzech gmin

Zmia na lo ka li za cji ma na ce lu po pra -
wę do stęp no ści oraz kom for tu za ła twia -
nia spraw zwią za nych z go spo dar ką
wod no -ście ko wą. Pierw szy dzień pra cy
fir my w no wej for mu le roz po czął się
od ofi cjal ne go spo tka nia z bur mi strzem
Mi li cza. Piotr Lech pod kre ślił, że ca łe
przed się wzię cie bę dzie spo rym wy zwa -
niem, ale przy nie sie war tość do da ną dla
miesz kań ców. Pro ces kon so li da cji obu za -
kła dów, zda niem wło da rza, nie sie ze so -
bą per spek ty wę roz wo ju fir my
z za ło że nia mi róż no rod nych pla nów in -
we sty cyj nych, dro go wych, sie cio wych
i przede wszyst kim od bu do wą sta cji
uzdat nia nia wo dy, któ ra jest prio ry te to -
wą in we sty cją gmi ny. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Konsolidacja stała się faktem
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Od 1 stycz nia Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej „Do li na Ba ry czy” ofi -
cjal nie po łą czy ło się z Za kła dem Usług Ko mu nal nych. 3 stycz nia pra cę roz po czę -
ło Biu ro Ob słu gi Klien ta PGK „Do li na Ba ry czy” przy ul. Osie dle 35 w Mi li czu.
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Od te go ro ku obo wią zu je no wy ta ry -
fi ka tor man da tów, któ ry umoż li wia
su row sze ka ra nie spraw ców wy kro -
czeń dro go wych. Mi lic cy po li cjan ci
już 2 stycz nia na ło ży li pierw szy man -
dat w wy so ko ści 1000 zło tych męż -
czyź nie, któ ry – kie ru jąc sa mo cho -
dem oso bo wym mar ki Ford – aż
o 43 km/h prze kro czył do zwo lo ną
pręd kość na od cin ku po mię dzy
Dziad ko wem a Staw cem. 

Zmia ny do ty czą głów nie tych wy -
kro czeń, któ re od dłuż sze go cza su sta -
no wią jed ne z naj częst szych przy czyn
wy pad ków dro go wych, w tym tych
tra gicz nych w skut kach. To przede
wszyst kim prze kro cze nia do pusz czal -
nej pręd ko ści, na ru sze nia prze pi sów
chro nią cych pie szych, wy kro cze nia
zwią za ne z wy ko ny wa niem ma new ru
wy prze dza nia czy nie pra wi dło we za -
cho wa nia na prze jaz dach ko le jo wych. 

Wyż sze ka ry cze ka ją rów nież oso -
by, któ re zde cy du ją się kie ro wać po jaz -
dem pod wpły wem al ko ho lu bądź
po dob nie dzia ła ją ce go środ -
ka. – Obec nie mak sy mal ny man dat
za wy kro cze nie wy no si 5 ty się cy zło -
tych, do tych czas by ło to 500 zło tych.
W przy pad ku od mo wy przy ję cia
man da tu sąd bę dzie mógł wy mie rzyć
grzyw nę w wy so ko ści na wet do 30 ty -
się cy zło tych, a do tych cza so wa gra ni -
ca wy no si ła 5 ty się cy zło tych. No we
prze pi sy wpro wa dza ją tak że man da ty
dla re cy dy wi stów. Kie row ca, któ ry
w cią gu dwóch lat po peł ni to sa mo wy -
kro cze nie, otrzy ma dwu krot nie wyż -
szą ka rę – in for mu je pod in spek tor
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
KPP w Mi li czu.

Wzro sły tak że mi ni mal ne ka ry
za nie któ re wy kro cze nia. Man dat
za prze kro cze nie pręd ko ści do 30
km/h mo że wy nieść do 400 zł. Od 31
do 40 km/h kie row ca za pła ci co naj -

mniej 800 zł, w prze dzia le 41-50
km/h – 1000 zł, 51-60
km/h – 1500 zł, 61-70
km/h – 2000 zł, 71 km/h i wię -
cej – 2500 zł. Kwo ty te wzro sną dwu -
krot nie w przy pad ku re cy dy wy.
W ta kim przy pad ku np. za prze kro -
cze nie pręd ko ści o 71 km/h i wię cej
kie row ca za pła ci 5000 zł. 

We dług no we go ta ry fi ka to ra man -
dat za ko rzy sta nie pod czas jaz dy z te -
le fo nu wy ma ga ją ce go trzy ma nia
słu chaw ki lub mi kro fo nu w rę ku
przez kie ru ją ce go po jaz dem wy no -
si 500 zł. 

Wyż sze ka ry pie nięż ne do tkną
rów nież spraw ców wy kro czeń skie ro -
wa nych prze ciw ko bez pie czeń stwu
pie szych. Za nie ustą pie nie pierw szeń -
stwa prze cho dnio wi znaj du ją ce mu się
na przej ściu dla pie szych lub wcho dzą -
ce mu na nie gro zi man dat w wy so ko -
ści 1500 zł. Ta ki sam otrzy ma
kie row ca, któ ry skrę ca w dro gę po -
przecz ną i nie ustą pi pierw szeń stwa
pie sze mu prze cho dzą ce mu na skrzy -
żo wa niu przez jezd nię dro gi, na któ rą
ten wjeż dża. 

Je śli cho dzi o ko li zje dro go we, to
za jej spo wo do wa nie gro zi ka ra mi ni -
mum 1000 zł. Je śli w na stęp stwie doj -
dzie do uszczerb ku na zdro wiu, to
staw ki za czy na ją się od 1500 zł. Man -
da ty nie omi ną tak że ro we rzy -
stów – za jaz dę ro we rem w sta nie
po spo ży ciu al ko ho lu gro zi man dat
w wy so ko ści 1000 zło tych, a w sta nie
nie trzeź wo ści aż 2500 zło tych. 

Usta wo daw ca do ko nał też po waż -
nych zmian w na li cza niu punk tów
kar nych. Jak wy ni ka z prze pi sów, bę -
dą one usu wa ne po dwóch la tach
od ich przy zna nia. Czas bę dzie li czo -
ny od mo men tu za pła ce nia man da tu.
Je śli kie row ca go nie za pła ci, punk ty
kar ne nie bę dą ska so wa ne.

OPRAC. (FE NIX)

NA DROGACH

Piraci drogowi 
dostaną po kieszeni
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6 stycz nia na dro dze kra jo wej nr 15,
na od cin ku po mię dzy Ciesz ko wem
a Gu zo wi ca mi, do szło do wy pad ku.
Sa mo chód oso bo wy zje chał z jezd ni
i ude rzył w drze wo. Po szko do wa ny
kie row ca zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la. 

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 i z OSP Ciesz ków. Ra tow -
ni cy wy do by li kie row cę z uszko dzo ne go
po jaz du, wy ko rzy stu jąc do te go na rzę dzia
hy drau licz ne. Na stęp nie udzie lo no mu
pierw szej po mo cy, po czym prze ka za no
Ze spo ło wi Ra tow nic twa Me dycz ne go.
Ruch na dro dze od by wał się wa ha dło wo.

We dług wstęp nych usta leń po li cji ja -
dą cy od stro ny Mi li cza sa mo chód oso bo -
wy mar ki Hon da, któ rym
kie ro wał 30-let ni miesz ka niec po wia tu ja -
ro ciń skie go, na pro stym od cin ku dro gi

z nie usta lo nych przy czyn zje chał na le we
po bo cze, gdzie ude rzył w drze wo. 

– Po szko do wa ne go kie row cę nie -
zwłocz nie prze wie zio no ka ret ką do szpi ta -
la w Kro to szy nie, na stęp nie – z uwa gi
na do zna ne ob ra że nia cia ła – prze trans -
por to wa no go do pla ców ki me dycz nej
w Ka li szu. Nikt in ny nie ucier piał w tym

zda rze niu. Po li cjan ci za bez pie czy li na par -
kin gu strze żo nym roz bi ty po jazd. W szpi -
ta lu od męż czy zny po bra no krew
do ba dań la bo ra to ryj nych na za war tość al -
ko ho lu. Trwa po stę po wa nie ma ją ce na ce -
lu wy ja śnie nie przy czyn i oko licz no ści te go
wy pad ku – mó wi pod in spek tor Sła wo mir
Wa leń ski z KPP w Mi li czu. (FE NIX)

WYPADEK

Osobówka uderzyła w drzewo

Ka ra do trzech la ta po zba wie nia wol -
no ści gro zi 23-lat ko wi za po sia da nie
por cji am fe ta mi ny i ma ri hu any. Męż -
czy zna wpadł pod czas kon tro li dro -
go wej w miej sco wo ści Sła wo szo wi ce
(gmi na Mi licz).

W no cy z 1 na 2 stycz nia po li cjan ci
na uli cy Łą ko wej w Sła wo szo wi cach za trzy -
ma li do kon tro li dro go wej sa mo chód oso -
bo wy mar ki BMW. Po jaz dem po dró żo wa ło
trzech męż czyzn. W trak cie le gi ty mo wa nia
je den z pa sa że rów za czął ner wo wo się za -
cho wy wać, co – zda niem funk cjo na riu -
szy – wska zy wa ło, że mo że mieć coś
do ukry cia. W trak cie dal szych czyn no ści
szyb ko oka za ło się, iż męż czy zna miał
przy so bie wo re czek z za war to ścią ma ri hu -
any oraz alu mi nio wą fo lię z bia łym prosz -
kiem, któ rym oka za ła się am fe ta mi na. 

– 23-la tek zo stał za trzy ma ny i prze -
wie zio ny na mi lic ką ko men dę po li cji, gdzie
wy ko na no z je go udzia łem dal sze czyn no -

ści pro ce so we. Po zo sta li dwaj męż czyź ni
nie mie li przy so bie żad nych nie do zwo lo -
nych sub stan cji i po wy le gi ty mo wa niu zo -
sta li zwol nie ni. Za bez pie czo ne nar ko ty ki
tra fi ły do po li cyj ne go de po zy tu, a za trzy -
ma ny noc spę dził w ce li po li cyj ne go aresz -
tu. Po przed sta wie niu mu za rzu tu
po peł nie nia prze stęp stwa i po prze słu cha -
niu w cha rak te rze po dej rza ne go zwol nio -

no go. Ja ko że po sia da nie na wet naj mniej -
szej ilo ści nar ko ty ków jest za bro nio ne, po -
dej rza ne mu zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii gro zi te raz
ka ra na wet do trzech lat po zba wie nia wol -
no ści. 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.

(FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie narkotyków

W po nie dzia łek, 3 stycz nia, w miej -
sco wo ści Bu ko wi ce (gmi na Mi licz) 28-
let ni miesz ka niec gmi ny Kro śni ce nie
za trzy mał się do kon tro li dro go wej
i pró bo wał uciec. Zo stał za trzy ma ny
przez po li cjan tów. Oka za ło się, że nie
miał upraw nień do kie ro wa nia po jaz -
dem i praw do po dob nie był pod wpły -
wem am fe ta mi ny. Gro zi mu do pię ciu
lat wię zie nia i wy so ka grzyw na.

Na uli cy Zło tow skiej w Bu ko wi cach
po li cja po sta no wi ła za trzy mać do kon tro li
dro go wej sa mo chód oso bo wy mar ki Opel

Cor sa, gdyż prze kro czył do zwo lo ną w te -
re nie za bu do wa nym pręd kość o 26
km/h. 28-let ni kie row ca nie za trzy mał się
jed nak i pod jął pró bę uciecz ki, mi mo iż
funk cjo na riu sze wy da li kil ka po le ceń
świetl nych i dźwię ko wych. 

Po prze je cha niu kil ku set me trów ucie -
ki nier skrę cił w bocz ną, po lną dro gę, gdzie
je go po jazd ugrzązł w bło cie. Męż czy zna
pró bo wał jesz cze wy biec z sa mo cho du, ale
zo stał za trzy ma ny przez po li cjan tów. Kie -
row ca był trzeź wy, ale te ster nar ko ty ko wy
wy ka zał w je go or ga ni zmie obec ność am -
fe ta mi ny. Po nad to mun du ro wi usta li li,

że 28-la tek ma są do wy za kaz kie ro wa nia
po jaz da mi me cha nicz ny mi oraz cof nię te
przez sta ro stę po wia to we go upraw nie nia

do te go. W związ ku z tym unie moż li wio -
no mu dal szą jaz dę, prze ka zu jąc au to oso -
bie przez nie go wska za nej.

– Męż czy zna zo stał prze wie zio ny
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu,
gdzie wy ko na no dal sze czyn no ści służ bo -
we. Po nad to w szpi ta lu po bra no od nie go
krew do ba dań na za war tość nie do zwo lo -
nych sub stan cji odu rza ją cych. Od wy ni -
ków uza leż nio ny jest dal szy tok
po stę po wa nia w tej spra wie. Je śli po twier -
dzi się obec ność am fe ta mi ny we krwi 28-
lat ka, to po nie sie on kon se kwen cje praw ne
ta kie jak nie trzeź wi kie row cy. Po za koń cze -
niu po li cyj nych czyn no ści męż czy zna zo -
stał zwol nio ny. Spra wa znaj dzie swój fi nał
w mi lic kim są dzie – 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)

NA DRODZE

Nie zatrzymał się do kontroli
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Nie daw no gmi na Mi licz roz strzy gnę -
ła otwar te kon kur sy ofert na re ali za -
cję za dań pu blicz nych. Be ne fi cjen -
tów wy ło nio no w pię ciu ka te go riach.

Na wspie ra nie i upo wszech nia nie kul -
tu ry fi zycz nej i spor tu prze zna czo -
no 626 200 zł. 79 tys. zł otrzy mał
za pa śni czy klub Bi zon, m. in. na or ga ni za -
cję i pro wa dze nie sys te ma tycz nych tre nin -
gów oraz udział w za wo dach spor to wych.
WKS -owi Śląsk, zwią za ne mu z tą sa mą
dys cy pli ną, przy zna no 72 tys. zł, w tym 6
tys. na utrzy ma nie ha li spor to wej, a 9 tys.
na or ga ni za cję ko lej ne go Me mo ria łu Zdzi -
sła wa Ro ki ty. Dla MUKS Zie mia Mi lic ka
prze wi dzia no 67 tys. zł na tre nin gi i udział
w II li dze siat ków ki. 

UKS Dwój ka Mi licz po zy skał 40 tys.
zł na po pu la ry za cję spor tu wśród dzie ci
i mło dzie ży. Mi lic ka Ba rycz otrzy ma -
ła 54 tys. zł, a jej su łow skiej imien nicz ce
z IV li gi przy pa dło 101 tys. zł, w tym 20
tys. zł na utrzy ma nie bo iska. Aka de mia
Spor tu zy ska ła 20 tys. zł, Plon Gąd ko wi -
ce, szy ku ją cy się do awan su, 66 tys, zł,
So kół Ka szo wo 23 tys. zł, a UKS Po sto -
lin 18 tys. zł.

25,5 tys. zł prze zna czo no dla Szkół ki
Pił kar skiej, w tym po 1,5 tys. zł na re ali za -
cję każ de go z trzech cy klicz nych tur nie jów.
Zwią za ne mu z te ni sem sto ło wym Li de ro -

wi przy zna no 15 tys, zł, zaś po 10 tys. zł
otrzy ma ły Mi lic ki Klub Ko szy ków ki i sza -
cho wy Sko czek.

Na ochro nę i pro mo cję zdro wia prze -
zna czo no 40 tys. zł. Naj więk sza kwo -
ta – 14 750 zł – po wę dro wa ła
do Sto wa rzy sze nia Chat ka Pu chat ka
na or ga ni za cję te ra pii z wy ko rzy sta niem
po li sen so ry ki. 10 tys. zł zy skał Klub Se nio -
ra Ju bi lat, 8 tys. S0to wa rzy sze nie Na sza
Szko ła, a 6250 Mi lic kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw -
nych. 

W ob sza rze po mo cy spo łecz nej 20 tys.
zł prze ka za no Chat ce Pu chat ka na pro jekt
„Ja dło daj nia 2022”. Mi lic ki od dział PCK
otrzy mał na to miast 199 993 zł, czy li peł ną
kwo tę prze zna czo ną na or ga ni zo wa nie
i świad cze nie usług opie kuń czych dla po -
trze bu ją cych. 

Ostat nie za da nie to dzia łal ność
na rzecz dzie ci i mło dzie ży, na co roz dy -
spo no wa no 25 tys. zł. 4,5 tys. zł otrzy ma -
ło Sto wa rzy sze nie „Ra zem Raź niej”, a po 4
tys. zł Bi zon i sto wa rzy sze nie OKM.

(MS)

GMINA MILICZ

Rozdysponowano środki dla klubów i organizacji

Wła dze gmi ny Mi licz in for mu ją
miesz kań ców o pro po zy cji rzą do wej
„Tar czy an ty in fla cyj nej”, któ ra ma
być re me dium na ro sną ce ce ny
ener gii, ga zu i żyw no ści. 

Do da tek osło no wy ma sta no wić klu -
czo wy ele ment rzą do wej „Tar czy an ty in fla -
cyj nej”, któ ra ma zni we lo wać ro sną ce ce ny
ener gii, ga zu i żyw no ści. Zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi przy słu gu je on
go spo dar stwu do mo we mu, któ re go prze -
cięt ne mie sięcz ne do cho dy nie prze kra cza -
ją 2100 zł w go spo dar stwie
jed no oso bo wym al bo 1500 zł na oso bę
w go spo dar stwie wie lo oso bo wym. 

W ska li ro ku jed no oso bo we go spo -
dar stwo do mo we otrzy ma 400/500 zł
przy za ło że niu, że jej do chód nie prze -
kro czy 2100 zło tych. Go spo dar stwo 2-3
oso bo we mo że otrzy mać 600/750 zł
przy li mi cie 1500 zł. Przy 4-5 oso bo -
wym do mo stwie do pła ta wy nie -
sie 850/1062,50, je śli nie prze kro czy się
kwo ty 1500 zł na oso bę. Naj więk sze go -
spo dar stwa, li czo ne od 6 osób w gó rę,
mo gą do stać 1150/1437,50 zł z li mi tem
do cho dów 1500 zł.

Pod wyż sze nie do fi nan so wa nia są uza -
leż nio ne od źró dła ogrze wa nia. Wyż sze
kwo ty przy słu gu ją, gdy głów nym źró dłem
jest ko cioł na pa li wo sta łe, ko mi nek, ko za,
ogrze wacz po wie trza, trzon ku chen ny, pie -

co kuch nia, kuch nia wę glo wa lub piec ka -
flo wy na pa li wo sta łe, za si la ne wę glem lub
pa li wa mi wę glo po chod ny mi.

W przy pad ku do dat ku osło no we go
obo wią zy wać bę dzie za sa da „zło tów ka
za zło tów kę”. Ozna cza to, że bę dzie przy -
zna wa ny na wet po prze kro cze niu kry te -
rium do cho do we go, a kwo ta bę dzie
po mniej sza na o wy so kość prze kro cze nia li -
mi tu. Mi ni mal ny wy pła ca ny do da tek osło -
no wy wy nie sie 20 zł.

Wnio ski o je go przy zna nie moż -
na skła dać dwo ma me to da mi: elek tro nicz -
ną – plat for ma EPU AP – lub tra dy cyj nie
w sie dzi bie Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej

w Mi li czu. Świad cze nia przy zna ne
na kom plet ne wnio ski zło żo ne w stycz niu
bę dą wy pła co ne w dwóch rów nych ra tach:
do 31 mar ca i do 2 grud nia. Te oso by, któ -
re nie zło żą wnio sku do koń ca stycz nia, na -
dal bę dą mo gły ubie gać się o wspar cie.
Wów czas mu szą zło żyć kom plet ny wnio -
sek do 31 paź dzier ni ka 2022 r. Wte dy 100
pro cent do dat ku ma być wy pła co ne naj -
póź niej do 2 grud nia 2022 r. 

W przy pad ku py tań lub wąt pli wo ści
na le ży kon tak to wać się pod nu me rem
tel. 883 770 120 w go dzi nach od 7.30
do 15.30. 

OPRAC. (FE NIX)

NA CZASIE

Osłona przed wysokimi rachunkami?
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30 grud nia w go dzi nach wie czor -
nych na uli cy Woj ska Pol skie go
w Mi li czu 39-let nia ko bie ta zo sta ła
po trą co na przez sa mo chód. Ran na
tra fi ła do szpi ta la. Po li cjan ci wy ja -
śnia ją oko licz no ści te go zda rze nia.

We dług wstęp nych usta leń po li cji uli -
cą Woj ska Pol skie go od stro ny sta cji ko le jo -
wej je chał sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Ci tro en Xsa ra 37-let ni miesz ka niec jed nej
z pod mi lic kich miej sco wo ści. W tym sa -
mym cza sie w po bli żu skle pu mo no po lo we -
go zza za par ko wa ne go na za tocz ce po jaz du
ty pu bus, w miej scu nie do zwo lo nym,
na jezd nię – wprost przed ja dą ce go ci tro -
ena – wtar gnę ła 39-let nia miesz kan ka Mi -

li cza. Nie ste ty, kie row ca nie zdą żył wy ha -
mo wać i do szło do po trą ce nia. Po szko do wa -
ną prze trans por to wa no ka ret ką po go to wia
do jed ne go z wro cław skich szpi ta li. 

– Sa mo chód bio rą cy udział w zda rze -
niu zo stał za bez pie czo ny na par kin gu
strze żo nym. Usta lo no, że kie row ca był
trzeź wy i miał upraw nie nia wy ma ga ne
do pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz -
nych. Od ran nej ko bie ty po bra no w szpi -
ta lu krew w ce lu zba da nia jej sta nu
trzeź wo ści. 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 – oznaj mia 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)

WYPADEK

Potrącenie pieszej w Miliczu
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Zu zan na Hor bik na le ży do naj wy bit -
niej szych przed sta wi cie lek mło de go
po ko le nia za pa śni czek. Ostat ni mi
cza sy zo sta ła mi strzy nią Pol ski
w Kiel cach, a waż ne suk ce sy od nio -
sła też w Bo gu szo wie -Gor cach, w tym
rów nież na płasz czyź nie mię dzy na ro -
do wej. O emo cjach to wa rzy szą cych
od nie sio nym trium fom oraz o pięk -
nie tej dys cy pli ny spor tu z za wod nicz -
ką mi lic kie go Bi zo na, jej ta tą i tre ne -
rem – Ra do sła wem, a tak że tre ne -
rem Da wi dem Ję drzej kiem roz ma -
wiał Ma ciej Sier szul ski.

Jak zro dził się po mysł na przy go dę
z za pa sa mi?

Zu zan na Hor bik – Tak na praw dę
wszyst ko za czę ło się dzię ki mo je mu ta -
cie. Kie dy by łam ma ła, a on jesz cze tre -
no wał, to czę sto ba wi łam się na ma cie,
ska ka łam, ro bi łam prze wro ty. Z cza -
sem za czę łam tre no wać i po pro stu to
po ko cha łam.

I uda je się osią gać spo re suk ce sy. Ja -
kie to uczu cie zo stać mi strzy nią Pol ski?

ZH – Na pew no bar dzo się cie szę
z te go ty tu łu. Po pół fi na ło wej wal ce,
wie dząc, że do sta łam się do fi na łu, dłu -
go nie mo głam w to uwie rzyć. Nie do -
cie ra ło to do mnie przez kil ka mi nut
i by łam w du żym szo ku. Na te mi strzo -
stwa je cha łam z na dzie ją na zdo by cie
brą zo we go me da lu i to cu dem. Kie dy
uda ło się wy wal czyć ty tuł mi strzow ski,
dłu go nie do wie rza łam, ale strasz nie się
cie szy łam i to by ło faj ne.

Ten du ży suk ces zo stał po par ty
zwy cię stwa mi w Bo gu szo wie -Gor cach.
Naj pierw w li dze ko biet, a póź niej
w mię dzy na ro do wych zma ga niach,
z bar dzo wy mow nym zdję ciem po fi -
na ło wym trium fie nad Niem ką. Czy
od czu wasz róż ni cę w kon fron ta cjach
na po zio mie kra jo wym i mię dzy na ro -
do wym?

ZH – Róż ni ca na pew no ja kaś jest.
Wy cho dząc do ta kiej wal ki, mam my śli,
że to bę dzie trud na prze pra wa, bo to
zma ga nia z ob co kra jow cem. Na to miast
za wsze sta ram się utrzy my wać na sta wie -
nie bo jo we i da wać z sie bie wszyst ko.

Od wo łu jąc się do tej sa mej im pre -
zy oraz spo tka nia z Árpádem i So fią
Rit te ra mi, czy moż na rzec, że wspo -
mnie nia wró ci ły, a i w Pol sce, i na Wę -
grzech w tych przy pad kach jabł ko
pa dło na praw dę nie da le ko od ja bło ni
i suk ce sy oj ców prze ku wa ją się na suk -
ce sy po tom stwa?

Ra do sław Hor bik – Dla mnie to
jest coś nie sa mo wi te go. Za ra zi łem jed -

ną cór kę za pa sa mi, na stęp nie dru ga po -
szła w mo je śla dy. Z cór ką fa ce ta, z któ -
rym ja ry wa li zo wa łem, te raz spa ru je
mo ja la to rośl. Ra zem tre nu ją, bie ga ją,
kum plu ją się. To jest coś cu dow ne go,
że te raz ona po zna je to, na czym ja wy -
ro słem, co mnie ukształ to wa ło. Dla te -
go tak ko cham tę dys cy pli nę spor tu.
Mo je cór ki nie mu szą być naj lep sze, na -
to miast strasz nie za le ży mi, że by po -
czu ły to, co ja i zo ba czy ły, jak za pa sy
mnie ukształ to wa ły, dla cze go je stem
ta kim czło wie kiem, a nie in nym.

Czy li tak, jak choć by ro dzi ce wy -
zna cza ją dro gę praw ni ka czy le ka rza
dla swo ich dzie ci, tak Pan wy zna czył
dro gę za pa śni czą?

RH – My ślę, że nie ro bi łem te go
ce lo wo. Po pro stu za pa sy u nas są w do -
mu. Naj pierw star sza – Ka ro li na – za -
an ga żo wa ła się w tę dys cy pli nę, po tem
za czę li śmy jeź dzić na tre nin gi z Zu zią.
Tre ner Ję drze jek się za an ga żo wał, przy -
jeż dżał po nią, za bie rał na tre ning
do Kro śnic i od wo ził. Za tem to nie tyl -
ko ja, tre ner też miał du ży wpływ
na fakt, że we szła do tej dys cy pli ny. Bar -
dzo mnie to cie szy.

Od tre ne rów spor tów in dy wi du al -
nych mia łem oka zję usły szeć, że za -
wod ni cy z naj wyż szej pół ki są
w pew nym sen sie wy god ni do tre no -
wa nia, bo nie trze ba ich do dat ko wo
mo ty wo wać. A ja kie jest zda nie mi lic -
kie go tre ne ra na ten te mat?

Da wid Ję drze jek – Trud no mi

okre ślić pra cę z za wod ni ka mi na naj -
wyż szym po zio mie, bo moi wy cho -
wan ko wie nie do szli wie ko wo
do po zio mu se nio rów. My ślę na to -
miast, że za rów no tre ner ka dry na ro -
do wej ma bar dzo trud ną pra cę, jak
i tre ne rzy u pod staw, czy li ci na sa mym
do le, zbie ra ją cy na ry bek, że by po przez
pry zmat cza su ilość prze kuć na ja kość.
Są aspek ty mó wią ce, że cięż ka jest pra -
ca z do ro sły mi, ukie run ko wa ny mi
na suk ces za wod ni ka mi, ale wie le cięż -
kich czyn ni ków wpły wa też na tre ne -
rów u pod staw. 

Ja kie są Pa na od czu cia od no śnie
suk ce sów, zwłasz cza w ostat nim cza sie,
gdy jest Pan przy ma cie i po ma ga je
osią gać?

DJ – To są przede wszyst kim nie -
sa mo wi te emo cje, za rów no dla Zu zi,

jak i dla mnie. Na mi strzo stwach Pol -
ski wal czy li śmy ra zem, Zu zia na ma cie,
a ja w na roż ni ku. My ślę, że to ja bar -
dziej się stre so wa łem. Nie chcia łem za -
wieść tre ne ra Rad ka, któ ry wów czas
nie mógł być z na mi w Kiel cach, bo
uczest ni czył w mi strzo stwach świa ta
woj sko wych w Te he ra nie. Chcia łem
po pro stu nie dać pla my, zro bi li śmy
wszyst ko, co mo gli śmy, i się uda ło, od -
nie śli śmy wiel ki suk ces. Zu zia, przez
swo ją skrom ność, mó wi, że je cha ła
po brąz, ja w to nie wie rzę, to był wy -
jazd po zło to. Oczy wi ście nikt te go
na głos nie mó wił, bo nie wie sza my
me da li na szyi przed za wo da mi. Na to -
miast wszy scy spo dzie wa li śmy się, że
to bę dą trud ne wal ki. Po przecz kę
w naj licz niej ob sa dzo nej wa dze za wie -
szo no na praw dę wy so ko, o czym
świad czy fakt, iż ze szło rocz na mi strzy -
ni za ję ła te raz ósme miej sce w tej ka te -
go rii. Pa trząc na za pi sy na kar tach,
mo że się wy da wać, że nie by ło cięż ko,
bo wszyst kie wal ki Zu zia wy gra ła prze -
wa gą tech nicz ną dzie się ciu punk tów
lub przez rzut na ple cy, ale wca le nie
by ło tak ła two.

Po rów nu jąc ostat nie suk ce sy z po -
przed nim ro kiem, ła two do strzec spo -
ry pro gres. Czy za kła da Pan, że to się
utrzy ma i na każ dej im pre zie ce lem bę -
dzie już tyl ko zło to?

DJ – Każ dy tre ner te go by so bie ży -
czył, ale przede wszyst kim jest to pro -
ces, na któ ry wpły wa wie le czyn ni ków.
Szcze gól ną ro lę od gry wa tu szko ła. Zu -
zia jest w ósmej kla sie, za chwi lę roz -
pocz nie na ukę w szko le śred niej. Ta ka
zmia na rów nież wpły wa na za wod ni -
ka, ale je ste śmy do brej my śli. Spo koj nie
bę dzie my przy go to wy wać się do ko lej -
nych star tów, a co ży cie przy nie -
sie – zo ba czy my.

A pro pos szko ły – jak uda je się łą -
czyć obo wiąz ki ucznia i spor tow ca?

ZH – Cza sa mi zda rza mi się opu -

ścić tre ning, przez na ukę na kart ków ki
lub spraw dzia ny, ale jest to dość rzad -
kie. Ostat nio mu sia łam opu ścić pa rę
tre nin gów, bo przez obo zy i za wo dy
mia łam spo ro do nad ro bie nia
przed przej ściem na na ukę zdal ną.

A co we dług Pa nów sta no wi naj -
waż niej szy czyn nik w osią ga niu suk ce -
sów w spo rcie?

RH – Przede wszyst kim sys te ma -
ty ka i za an ga żo wa nie. Nie któ rzy lu dzie
by li bar dzo zdol ni, lecz nie mie li wła -
śnie sys te ma ty ki. Z Zu zą pra cu je my
nad tym, że by nie tyl ko przy szła na tre -
ning, ale też da ła z sie bie sto pro cent.
Trze ba się w to za an ga żo wać, wie dzieć,
po co się przy cho dzi i my śleć o tym, co
się ro bi.

DJ – Ja, ja ko tre ner u pod staw, do -
dał bym jesz cze współ pra cę ro dzi ców
z tre ne rem i klu bem. To nie zwy kle
waż ne u mło dych spor tow ców. Mło dy
czło wiek ma bar dzo wie le po kus, np.
kom pu ter czy spo tka nia z ró wie śni ka -
mi. A nie ste ty ży cie spor tow ca to wie -
le wy rze czeń, bo jest obóz, bo są
za wo dy. To czę sto po wo du je my śli
o od po czyn ku, o re zy gna cji. Wte dy
bar dzo waż ną ro lę od gry wa ją ro dzi ce,
by po roz ma wiać z tre ne rem, by zmo -
ty wo wać i wes przeć w trud nym mo -
men cie. Ro dzi nę Hor bi ków
moż na po sta wić za wzór w kwe stii te -
go, jak wspie rać dziec ko na spor to wej
dro dze.

No wła śnie, czy przez wy ma ga ną
sys te ma ty kę i sa mo za par cie nie bra ku -
je spo tkań z ró wie śni ka mi?

ZH – Cza sa mi bra ku je. Gdy bym
na to miast mia ła wy bie rać mię dzy za -
pa sa mi a spo tka nia mi z przy ja ciół mi,
wy bra ła bym za pa sy. W pew nym sen -
sie to jest mo ja mi łość. Uwiel biam ry -
wa li za cję, wal kę na ma cie. 

DJ – Zu zia jest na ta kim po zio mie,
że już ma przy ja ciół na za wo dach,
na obo zach. I to też du żo uła twia.

RH – Zu zia wie lu przy ja ciół po -
zna ła na ma cie, a ze mną by ło tak sa -
mo. Zna my się do dzi siaj, wy jeż dża my
na wspól ne wa ka cje. To spo łe czeń stwo
za pa śni cze jest wą skim gro nem lu dzi.
Pięk ne są wła śnie te spo tka nia po 15
czy 20 la tach.

DJ – Du żo ła twiej na wią zać re la cje
z dru gą oso bą, któ ra ma tę sa mą pa sję,
ko cha to, co my. Je dzie my ra zem
na obóz, rów nie moc no prze ży wa my
suk ce sy i po raż ki, a tak że rów nie cięż -
ko pra cu je my. Naj pięk niej sza stro na za -
pa sów to fakt, że są spor tem łą czą cym
lu dzi. Dzię ki tej dys cy pli nie two rzą się
przy jaź nie mię dzy mia sto we i mię dzy -
na ro do we.

WYWIAD

Zapasy - sport, który łączy ludzi
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Siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka w so -
bo tę zmie rzy li się w Wie lu niu z tam -
tej szym WKS -em. Po dob nie jak w po -
przed nim po je dyn ku na si siat ka rze
po ka za li wo lę wal ki, ale koń co wy re -
zul tat był nie ko rzyst ny. No wy li der ta -
be li po now nie wy grał bo wiem
w trzech se tach.

Go ście za czę li na praw dę nie źle,
zmu sza jąc fa wo ry ta do go nie nia wy ni ku.
Szyb ko wy pra co wa na prze wa ga stop nia -
ła jed nak rów nie pręd ko. W koń ców ce le -
piej spi sa li się miej sco wi, zwy cię ża jąc
do 22.

Dru ga par tia ry so wa ła się już z prze -
wa gą go spo da rzy. Po go ni mi li czan nie uła -
twia ło spo ro ze psu tych za gry wek. Na szym
siat ka rzom uda ło się jesz cze zni we lo wać
pro wa dze nie ry wa li do za le d wie dwóch
oczek, ale fi nal ny frag ment prze biegł
pod dyk tan do wie lu nian, któ rzy skoń czy -
li se ta wy ni kiem 25: 21.

Mi li cza nie ro bi li wie le, aby trze cia od -
sło na me czu nie oka za ła się ostat nią. Z po -
cząt ku wy szli na wet na skrom ne
pro wa dze nie, a na stęp nie, mi mo nie ko -
rzyst ne go bi lan su, mie li miej sco wych w za -
się gu. Na wet póź niej sza uciecz ka
go spo da rzy na sześć oczek nie prze stra szy -
ła go ści. Re pre zen tan ci Mi li cza wal czy li
do sa me go koń ca, ale i tym ra zem dziel ność
nie wy star czy ła, bo WKS zwy cię żył do 23. 

Wy nik koń co wy wy da je się nie co
krzyw dzą cy dla na szych siat ka rzy, któ rzy
swo ją po sta wą za słu ży li na urwa nie przy -
naj mniej jed ne go se ta. Prze gra li jed nak
z eki pą, któ ra, po po tknię ciu czę sto cho -
wian, za ję ła fo tel li de ra II li gi. Na MVP spo -
tka nia wy bra no To ma sza We nc la, naj le piej
za gry wa ją ce go i ata ku ją ce go ak to ra so bot -
nie go wi do wi ska. 

(MS)

SIATKÓWKA

WKS Wieluń bezlitosny dla miliczan

W siód mej ko lej ce roz gry wek Kro -
śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki Noż nej tyl -
ko w jed nym spo tka niu to czy ła się
wy rów na na wal ka. Po zo sta łe me cze
prze bie ga ły pod dyk tan do jed nej
z ekip. Li der umoc nił się na pro wa -
dze niu. Z ko lei na cze le kla sy fi ka cji
strzel ców do szło do zmia ny. 

Sa me Asy Te am do prze rwy pro wa -
dził 3: 2. Po zmia nie stron le piej pre zen to wa -
li się za wod ni cy EKS -u, osta tecz nie zwy cię ża -
jąc 6: 5. Wy gra ną za pew ni ły du ble ty Ja ku ba
Mi cha la ka i Da wi da Gry gli ka oraz tra fie nia
Ka mi la Szew czy ka i Ju lia na Pio trow skie go. 

Ze spół Igloo ograł Ko ro nę Bog -
daj 11: 2, po ka zu jąc, że po nie zbyt do brym

star cie roz gry wek bę dzie wal czył o miej sca
w czo łów ce. Pięć ra zy do bram ki tra fiał
Szy mon Se ku la, a hat tric ka za li czył Bar -
tosz Ga lew ski.

Olim pi que KPzB nie spro stał dru ży -
nie Qm pli, prze gry wa jąc 3: 7. Naj sku tecz -
niej szy w zwy cię skim te amie był Da mian
Ba ziuk – au tor trzech tra fień.

Eki pa Mid dles bro ugh po now nie za -
gra ła na ze ro z ty łu. Gol ki per Ti ki Ta ki mu -
siał na to miast wy cią gać pił kę z siat ki aż 21
ra zy! Tak pio ru nu ją ce zwy cię stwo obroń -
com ty tu łu za pew ni ło przede wszyst kim
osiem go li Ad ria na Raj kie wi cza i pięć Kac -
pra Gło wień kow skie go.

W me czu na szczy cie Gol den Te am
ograł Dżem ki Emu Ma tej ko 9: 3. Bram -
karz zło tych, Fi lip Ko czo row ski, sku tecz -
nie po wstrzy my wał do tych cza so we go
li de ra strzel ców, po zwa la jąc mu tyl ko
na jed no tra fie nie Da wi da Bą ka. Z ko lei
po strza łach Pio tra Moż drze cha pił ka aż
pię cio krot nie znaj do wa ła dro gę do siat ki.
Dzię ki te mu zwięk szył on swój do ro bek
do 31 go li i ob jął pro wa dze nie w in dy wi -
du al nej ta be li strze lec kiej.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Lider nie zwalnia tempaZa wod nicz ki mi lic kiej Dwój ki ro ze -
gra ły w tym ty go dniu czte ry me cze
w ra mach dol no ślą skiej li gi mło dzi -
czek. W pią tek dziel nie wal czy ły
o awans, lecz re pre zen tant ki UKS -
-u Gmi ny Mię ki nia oka za ły się
za moc ne. Na szczę ście z nie dziel -
nych zma gań we Wro cła wiu na sze
siat kar ki po wró ci ły z tar czą, mel du -
jąc się w naj lep szej ósem ce wo je -
wódz twa dol no ślą skie go.

7 stycz nia ry wa li za cja to czy ła się
w Mi li czu. Miej sco we pew nie roz pra wi ły
się z wro cław skim Vol ley em, zwy cię ża jąc
naj pierw do 17, a na stęp nie do 18. W ko -
lej nym po je dyn ku przy jezd ne eki py zmie -
rzy ły się ze so bą. Po tie -bre aku wy gra ła
eki pa z Mię ki ni.

Na de ser po zo stał naj waż niej szy mecz
po mię dzy zwy cięż czy nia mi dwóch po -
przed nich kon fron ta cji. Na sze siat kar ki fa -
wo ry zo wał fakt wcze śniej szej wy gra nej
na wy jeź dzie. Zmo ty wo wa ne mię ki nian ki
nie za mie rza ły jed nak ła two od pusz czać
i wy gra ły pierw szą par tię do 16. Nie zwy -

kle za cię ty dru gi set na le żał do go spo dyń,
któ ry po ko na ły ry wal ki 25: 23. W tie -bre -
aku woj nę ner wów le piej znio sły przy jezd -
ne i to one trium fo wa ły w ry wa li za cji
w Mi li czu.

W nie dzie lę siat kar ki Dwój ki za gra ły
za tem o wszyst ko. Ich pierw szy mi prze -
ciw nicz ka mi by ły mło dzicz ki MKS MOS
Wro cław, któ re wy gra ły czte ry po przed nie
star cia bez stra ty se ta. W otwie ra ją cej par -
tii mi li czan ki ule gły miej sco wym 14: 25.
To jed nak ich nie prze stra szy ło i dzię ki od -
waż nej i sku tecz nej grze zdo ła ły wy grać
dru gą od sło nę 25: 16. Za cię ty tie -bre ak za -
koń czył się zwy cię stwem wro cła wia nek.

Mi mo po raż ki mi li czan ki zdo by ły nie -
zwy kle cen ny punkt. To spra wi ło, że re wan -
żo we star cie z Vol ley em trze ba by ło wy grać,
ale bez pre sji za mknię cia me czu w dwóch
par tiach. Na sze siat kar ki za gra ły jed nak
na ty le pew nie, że nie mu sia ły wal czyć
w tie -bre aku. Zwy cię ży ły naj pierw do 15,
a póź niej do 19. Dzię ki te mu re pre zen tant -
ki Dwój ki zna la zły się w naj lep szej ósem ce
Dol ne go Ślą ska i za gra ją w pół fi na łach. 

(MS)

SIATKÓWKA

Miliczanki 
w czołowej ósemce!

W szó stej se rii zma gań w ra mach
Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki Noż nej
ro ze gra no czte ry za miast pię ciu me -
czów. Li der wciąż mo że po chwa lić się
kom ple tem punk tów, a do te go tak że
naj lep szym bi lan sem bram ko wym.

Naj ni żej usa do wio na Ti ki Ta ka by ła
bli ska prze ła ma nia złej se rii, do prze rwy
pro wa dząc 3: 2. Po zmia nie stron lep si by -
li jed nak Qm ple, fi nal nie zwy cię ża jąc 6: 4.
Du blet An to nie go Okrut ni ka po je dyn -
czy mi tra fie nia mi wspar li Ma te usz Iwa -
nic ki, Da niel Cho ło dec ki, Ja cek

Rad gow ski i Kry stian Bie lak. Przo du ją cy
w ta be li Gol den Te am ograł Ko ro nę Bog -
daj aż 13: 3. Pię cio krot nie pił kę do siat ki
pa ko wał Ad rian Pu cha ła, czte ry ra zy
uczy nił to Piotr Moż drzech, hat tric ka do -
rzu cił To masz Ser we ta, a je den gol był
dzie łem To ma sza Sit ka. 

Naj bar dziej za cię ty bój sto czy ły ze spo -
ły Igloo i Przy ja ciół z Bo iska. Obie eki py
strze li ły po sześć go li i po dzie li ły się punk -
ta mi. Dla Igloo czte ry tra fie nia za li czył Bar -
tosz Ga lew ski, a po jed nym Ka mil Ma łec ki
i Prze my sław Skow roń ski. Przy ja cie le od -
po wie dzie li hat tric kiem Da wi da Faj kow -

skie go oraz bram ka mi Prze my sła wa Kę dzi,
Mar ci na So biń skie go i Ja ku ba Woj cie -
chow skie go. W ostat nim star ciu Mid dles -
bro ugh nie da ło szans Sa me Asy Te amo wi,
wy gry wa jąc 5: 0. Oka za łe zwy cię stwo
obroń com ty tu łu da ły du ble ty Kac pra
Gło wień kow skie go i Ad ria na Raj kie wi cza
oraz gol Piotr Ro ma no wi cza.

EKS od dał wal ko we rem mecz z Dżem -
ka mi Emu Ma tej ko. Wpraw dzie trzy punk -
ty zy ska ne bez gry po zwo li ły wsko czyć im
na dru gą po zy cję w ta be li, ale ak tu al ny li der
kla sy fi ka cji strze lec kiej – Da wid Bąk – nie
mógł po więk szyć swe go do rob ku. (MS)

HALOWA PILKA NOŻNA

Najskuteczniejszy zawodnik nie postrzelał
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