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ZAPASY

Wielki klub 
z niewielkiej
miejscowości

Czytaj na str. 7

Na stycz nio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu prze gło so wa no pro jekt
uchwa ły w spra wie za sad przy zna wa -
nia diet dla soł ty sów z te re nu gmi ny.
Upo sa że nie go spo da rzy so łectw
wzro śnie o 50 pro cent. Dla gmin ne -
go bu dże tu ozna cza to do dat ko we
wy dat ki rzę du ok. 116 ty się cy zło -
tych w ska li ro ku.

– Soł tys, ja ko jed nost ka po moc ni -
cza sa mo rzą du te ry to rial ne go
na szcze blu gmi ny, jest or ga nem, któ -
ry ma jed ną z naj dłuż szych tra dy cji
w pol skiej hi sto rii. Od po cząt ku swe -
go ist nie nia zaj mo wał zna czą cą ro lę
w ży ciu wiej skich spo łecz no ści, bę dąc
lo kal nym li de rem oraz in sty tu cją łą -
czą cą oby wa te li z wła dzą. Ak tyw ny
i kre atyw ny soł tys jest czyn ni kiem po -
bu dza ją cym ak tyw ność oby wa tel ską
w lo kal nych spo łecz no ściach. Dla te go
tak waż na w sty mu lo wa niu spo łecz nej
ak tyw no ści jest świa do mość miesz -
kań ców, ja kie miej sce w ad mi ni stra cji
pu blicz nej zaj mu je soł tys. Nie pod le -
ga dys ku sji fakt, że na soł ty sach obec -
nie spo czy wa zna czą ca ilość za dań,
obo wiąz ków i od po wie dzial no ści,
zwią za nych z funk cjo no wa niem so -
łectw i za rzą dza niem fun du szem so -
łec kim. Za tę ogrom ną i trud ną pra cę
na le ży do ce niać i mo ty wo wać do dal -
szych dzia łań na rzecz spo łecz no ści
wiej skich – po in for mo wa ły wła dze
gmi ny Mi licz w me diach spo łecz no -
ścio wych. 

Jak czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły, pod wyż ka ma sta no wić za -
chę tę do więk sze go za in te re so wa nia
peł nie niem funk cji soł ty sa. Jest to mo -
ty wo wa ne prze bie giem ostat nich wy -
bo rów, w któ rych co raz mniej
miesz kań ców bra ło udział. W nie któ -
rych przy pad kach ko niecz ne by ło po -
now ne zwo ły wa nie ze brań wiej skich
ze wzglę du na brak kan dy da tów

na sta no wi sko soł ty sa. 
– Jed no myśl nie człon ko wie Ko -

mi sji bu dże to wej po par li pro jekt
uchwa ły. Uzna li śmy zgod nie, że soł ty -
som na le żą się pod wyż ki. Wy ko nu ją
trud ną pra cę, war to ich do ce nić i zmo -
ty wo wać. Trze ba przy znać, że nie jest
to zbyt atrak cyj na funk cja. Zda rza się,
że na wsi skła da ne są re zy gna cje. Ma -
my 52 soł ty sów, więc bę dzie to tro chę
kosz to wa ło. Uwa żam, że nasz bu dżet
to udźwi gnie. Pa ni Ali cja Szat kow ska
stwier dzi ła rów nież, że za kres pod -
wyż ki po wi nien zo stać jesz cze po -
więk szo ny. Uwa żam, że bę dzie to
moż li we w przy szło ści – po wie dzia ła
Ha li na Smo liń ska, prze wod ni czą ca
Ko mi sji bu dże to wej.

Ali cja Szat kow ska stwier dzi ła, że
die ty soł ty sów po win ny być na ta kim

sa mym po zio mie jak u rad nych. Uza -
sad ni ła to ich cięż ką i uczci wą pra cą.
Zgo dził się z tym Sta ni sław Ku śnierz,
wska zu jąc, że soł ty si są na „pierw szej
li nii fron tu”. – Zaj mu ją się wszyst ki -
mi spra wa mi so łec twa i nie zdo łał bym
wy mie nić na wet po ło wy te go, co ro -
bią. Mu si my po ka zać, że o nich my śli -
my i dba my – oświad czył rad ny. 

Rocz na die ta bę dzie usta la na
w opar ciu o licz bę miesz kań ców so łec -
twa, przyj mu jąc od po wied nią war tość
pro cen to wą prze cięt ne go wy na gro -
dze nia (tj. prze cięt ne go wy na gro dze -
nia w go spo dar ce na ro do wej,
okre śla ne go co rocz nie ko mu ni ka tem
pre ze sa GUS – obec nie jest
to 5167,47 zł.). 20 rad nych po par ło
pro jekt uchwa ły, je den wstrzy mał się
od gło su. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SE SJI 

Znacz ny wzrost diet soł ty sów

Staw ki diet (rocz nych) dla soł ty sów gmi ny Mi licz
– w so łec twach do 100 miesz kań ców – 117% prze cięt ne go wy na gro dze -

nia (6045,94 zł),
– w so łec twach od 101 do 200 miesz kań ców – 124% prze cięt ne go wy na -

gro dze nia (6407,66 zł),
– w so łec twach od 201 do 300 miesz kań ców – 129% prze cięt ne go wy na -

gro dze nia (6666,04 zł),
– w so łec twach od 301 do 500 miesz kań ców – 138% prze cięt ne go wy na -

gro dze nia (7131,11 zł),
– w so łec twach od 501 do 1000 miesz kań ców – 153% prze cięt ne go wy -

na gro dze nia (7906,23 zł),
– w so łec twach po wy żej 1000 miesz kań ców – 169% prze cięt ne go wy na -

gro dze nia (8733,02 zł).
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Szko ła Pod sta wo wa im. Ja nu sza Ku -
so ciń skie go w Ciesz ko wie zo sta nie
wkrót ce wy re mon to wa na. 26 stycz -
nia gmi na otrzy ma ła in for ma cję
o wy bo rze pro jek tu, do ty czą ce go
mo der ni za cji tej pla ców ki szkol nej,
do do fi nan so wa nia ze środ ków Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go. Łącz ny koszt in we sty cji wy -
nie sie po nad 4 mi lio ny zło tych.

Do ta cję uda ło się po zy skać wra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go 2014-
2020 dla osi prio ry te to wej do ty czą cej go -
spo dar ki ni sko emi syj nej i dzia łań
ma ją cych nace lu zwięk sze nie efek tyw no -
ści ener ge tycz nej bu dyn ków uży tecz no -
ści pu blicz nej. Nie ba wem gmi na
pod pi sze umo wę z Urzę dem Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 

Do fi nan so wa nie w kwo -
cie 3 427 158,03 zł sta no wi 85 pro cent
war to ści pro jek tu, któ ry opie wa
na 4 031 950,62 zł. Wkład wła sny gmi -
ny wy nie sie więc604792,59zł. – Gmi -
na Ciesz ków, dą żąc do za pew nie nia
miesz kań com moż li wo ści ży cia w zdro -
wym śro do wi sku, od kil ku lat re ali zu je
róż ne za da nia w za kre sie zmniej sze nia
wy so kiej emi sji szko dli wych py łów i po -
pra wy sta nu po wie trza w gmi nie.
W tym ce lu re ali zo wa ła pro gram do płat
gmin nych do wy mia ny sta rych ko tłów
wę glo wych, uru cho mi ła w bu dyn ku
urzę du punkt kon sul ta cyj ny pro gra mu
„Czy ste Po wie trze”, przy stą pi ła do mię -
dzyg min ne go pro jek tu part ner skie go
„Po pra wa sta nu po wie trza w OSI Do li -
ny Ba ry czy” oraz suk ce syw nie dą ży
dopo pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej

bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej,
wtym pla có wek oświa to wych – wy mie -
nia Mar ta Kauch, od po wie dzial na
w Urzę dzie Gmi ny Ciesz ków za in we -
sty cje, fun du sze ze wnętrz ne iza mó wie -
nia pu blicz ne.

Re ali za cja pro jek tu za kła da przede
wszyst kim ter mo mo der ni za cję da chu
szko ły i ha li spor to wej oraz izo la cję ter -
micz ną ścian, pra ce wod no -ka na li za -
cyj ne, sa ni tar ne i elek trycz ne.
Prze wi dzia no tak że re mont in sta la cji
cen tral ne go ogrze wa nia, mo der ni za cję
oświe tle nia wbu do wa ne go, a na da chu
szko ły za mon to wa ne zo sta ną pa ne le
fo to wol ta icz ne. 

Ta in we sty cja ma zna czą co zmniej -
szyć na kła dy fi nan so we gmi ny na ogrze -
wa nie i ener gię elek trycz ną, a tak że
po zy tyw nie wpły nąć naśro do wi sko. Za -
osz czę dzo ne środ ki bę dą wy ko rzy sta ne

z po żyt kiem dla uczniów – na stwo rze -
nie lep szych wa run ków do za jęć dy dak -
tycz nych oraz cie kaw szej ofer ty dzia łań
po za lek cyj nych. 

– Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
szko ły pod sta wo wej oraz mon taż pa -
ne li fo to wol ta icz nych po zwo li
na zmniej sze nie zu ży cia ener gii elek -
trycz nej, co spo wo du je ob ni że nie
kosz tów eks plo ata cji oraz zmniej szy
emi sję CO2 do at mos fe ry. Re ali za cja
pro jek tu do pro wa dzi rów nież do po -
pra wy sta nu tech nicz ne go obiek tu.
Środ ki za osz czę dzo ne w wy ni ku
zmniej sze nia kosz tów ogrze wa nia
i funk cjo no wa nia pla ców ki bę dą mo -
gły zo stać wy ko rzy sta ne na in ne ce le,
jak choć by do dat ko we za ję cia po za lek -
cyj ne dla dzie ci czy za kup po mo cy dy -
dak tycz nych – oznaj mia M. Kauch.

(MS) 

CIESZ KÓW

Grun tow na mo der ni za cja szko ły

W ra mach dzia łań pro fi lak tycz nych
pod ha słem „Bez piecz ny se nior” po -
li cjant ka z mi lic kiej ko men dy od wie -
dzi ła człon ków klu bu „Ju bi lat”.

Sierż. szt. Alek san dra Pi ła sze wicz, zaj -
mu ją ca się m. in. pro fi lak ty ką i za po bie ga -
niem zja wi skom prze stęp czym,
opo wie dzia ła o oszu stwach, na któ re na ra -
żo ne są zwłasz cza oso by star sze. Omó wi ła
roz ma ite me to dy prze stęp ców, któ rzy pod -
szy wa ją się pod in ne oso by, by wy łu dzić
pie nią dze. Po li cjant ka za ape lo wa ła
do uczest ni ków spo tka nia, by w przy pad -
ku te le fo nu od oso by po da ją cej się za krew -

ne go, ale nie roz po zna nej przez roz mów cę
nie po dej mo wać żad nych kro ków w kie -
run ku prze ka zy wa nia pie nię dzy. Mo że to
bo wiem być pró ba oszu stwa.

Przy po mnia no se nio rom o sta le funk -
cjo nu ją cej apli ka cji Kra jo wa Ma pa Za gro żeń
Bez pie czeń stwa. W kwe stii bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym funk cjo na riusz ka pod -
kre śli ła, jak waż ne jest uży wa nie ele men tów
od bla sko wych, któ re są wi docz ne z da le ka
przez kie row ców. Na za koń cze nie spo tka nia
po li cjant ka roz da ła ze bra nym ma te ria ły pro -
fi lak tycz ne. Każ dy z se nio rów otrzy mał tak -
że etui ochron ne na kar tę ban ko ma to wą. 

(FE NIX)

MILICZ

Z seniorami o bezpieczeństwie
Wóz ki jez dnio we pod no śni ko we z me -
cha nicz nym na pę dem pod no sze nia na le -
żą do naj czę ściej uży wa nych środ ków
trans por tu we wnątrz za kła do we go wwie -
lu bran żach. Przy ich użyt ko wa niu na le ży
pa mię tać o kil ku waż nych za sa dach, wy -
ni ka ją cych z Roz po rzą dze nia Mi ni stra
Roz wo ju i Fi nan sów z dnia 15 grud -
nia 2017 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy użyt ko wa niu wóz ków
jez dnio wych z na pę dem sil ni ko wym.

Wóz ki jez dnio we pod no śni ko we to me -
cha nicz ne po jaz dy ko ło we ona pę dzie sil ni ko -
wym, sto so wa ne głów nie w trans por cie
bli skim i ma ga zy no wa niu, uży wa ne do prac
za ła dun ko wych oraz roz ła dun ko wych.
Wszyst kie te wóz ki pod le ga ją do zo ro wi tech -
nicz ne mu.

Ob słu ga wóz ka wy ma ga od po wied nie go
ubio ru. Na le ży za ło żyć odzież ro bo czą do pa -
so wa ną, przy le ga ją cą docia ła, atak że do sto so -
wa ną do po ry ro ku. Waż ne jest też obu wie,
naj le piej peł ne bu ty zpo de szwą an ty po śli zgo -

wą ipod no skiem chro nią cym pal ce stóp. Je śli
wy stę pu je ry zy ko ura zu gło wy, na le ży za ło żyć
tak że hełm ochron ny.

Przedroz po czę ciem pra cy po wi nien zo -
stać do kład nie spraw dzo ny stan tech nicz ny
wóz ka. Szcze gól ną uwa gę trze ba po świę cić
na kon tro lę pra wi dło we go dzia ła nia ukła du
kie row ni cze go, ha mul co we go ina pę do we go,
a tak że me cha ni zmów pod no sze nia oraz
osprzę tu, ta kie go jak maszt, na pię cie łań cu -
cha imo co wa nie wi deł oraz sto pień ich zu ży -
cia. Te stom wy pa da też pod dać oświe tle nie
isy gna li za cję, urzą dze nia po mia ro wo -kon tro -
l ne oraz ele men ty za bez pie cza ją ce kie row cę
i oso by współ uczest ni czą ce w czyn no ściach
ma ga zy no wych. 

Po do pusz cze niu wóz ka do jaz dy na le ży
pa mię tać o wła ści wym ope ro wa niu po jaz -
dem. Wy pa da więc do sto so wać pręd kość
dowa run ków pra cy iuni kać gwał tow ne go ha -
mo wa nia i skrę tów. Stwa rza jąc za gro że nie dla
osób po stron nych, ob szar dzia łań na le ży od -
po wied nio ozna ko wać. Do ła dun ku trze ba
pod jeż dżać wol no, umiesz cza jąc wi dły wpro -

wad ni cach pa le ty. Przy jeź dzie bez ła dun ku
wi dły po win ny być opusz czo ne jak naj ni żej. 

Szcze gól ną ostroż ność na le ży za cho wać
pod czas jaz dy do ty łu, któ rą do pusz cza się je -
dy nie, je śli wi dok z przo du za sła nia trans por -
to wa ny ła du nek. Trze ba do kład nie ro zej rzeć
się, czy nadro dze oraz wo kół nie ma prze szkód
lub osób. Ca ły czas wy pa da ob ser wo wać pod -
ło że, uni ka jąc nie rów no ści i kra wę dzi ramp.
Ła du nek mo że być trans por to wa ny je dy nie
zopusz czo ny mi wi dła mi, azpo chy ło ści na le -
ży zjeż dżać ty łem, aby ła du nek był skie ro wa -
ny ku gó rze inie wol no wów czas skrę cać, gdyż
gro zi to prze wró ce niem. 

Za po mo cą wóz ka moż na pod no sić oso -
by pod wa run kiem, że do pusz cza to in struk -
cja wóz ka jez dnio we go, a tak że wy ko rzy stu je
się po mo sty spe cjal nie do sto so wa ne do ich
pod no sze nia. Dla osób współ uczest ni czą cych
naj bez piecz niej sze wyj ście to do sto so wa nie się
do wska zó wek ope ra to ra i pra ca w heł mach
ochron nych. Odope ra to ra wóz ka wy ma ga się
też, aby po za koń czo nej pra cy od po wied nio
za bez pie czył po jazd przed je go uru cho mie -
niem przez oso by nie upo waż nio ne.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476

EKSPERT RADZI

Bezpieczna obsługa wózków
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W ra mach ak cji pro fi lak tycz nej „Bez -
piecz ne fe rie 2022” funk cjo na riusz -
ki z mi lic kiej ko men dy spo tka ły się
z gru pą pił ka rzy z Wro cła wia, któ rzy
go ści li w Kro śni cach.

Pierw sze go dnia fe rii zi mo wych po li -
cjant ki zaj mu ją ce się pro fi lak ty ką i za po -
bie ga niem prze stęp czo ści wśród
nie let nich uda ły się do Szkol ne go Schro ni -
ska Mło dzie żo we go w Kro śni cach, gdzie
na zi mo wym obo zie spor to wym prze by -
wa ła gru pa mło dych pił ka rzy z Wro cła wia.
Mun du ro we prze pro wa dzi ły po ga dan kę
z mło dy mi spor tow ca mi na te mat bez -

piecz ne go spę dza nia wol ne go cza su w fe -
rie zi mo we.  Mó wio no m. in. o kon tak tach
dzie ci z oso ba mi ob cy mi, za bez pie cza nia
sprzę tu spor to we go, np. ro we rów,
przed kra dzie żą czy bez pie czeń stwie
w trak cie zi mo wych za baw na świe żym po -
wie trzu. Funk cjo na riusz ki zwró ci ły tak że
uwa gę na kwe stię bez piecz ne go ko rzy sta -
nia z in ter ne tu oraz po ru sza nia się po dro -
gach pu blicz nych. Przy po mnia ły
o no sze niu po zmro ku em ble ma tów od -
bla sko wych. Przy oka zji za chę ci ły uczest -
ni ków do udzia łu w kon kur sie
pla stycz no -fil mo wym „Śnieżny de ka log”. 

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Policjantki z wizytą 
u młodych piłkarzy



Ta kie py ta nie moż na so bie za dać
po stycz nio wej se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu, w trak cie któ rej zde cy do -
wa no o od rzu ce nia skarg rad ne go
An drze ja Ne sto ru ka. Do ty czy ły one
nie udzie le nia od po wie dzi pu blicz nej
w okre sie 14 dni na zło żo ne 8 czerw -
ca 2021 ro ku dwa za py ta nia. 

Rad ne go Ne sto ru ka in te re so wa -
ły wów czas dzia łal ność ZUK -u w Mi -
li czu w dru gim pół ro czu 2021 r.
w za kre sie re ali za cji za dań o cha rak -
te rze re mon to wo -in we sty cyj nym
oraz kwe stia bu do wy ulic Fioł ko wej,
Ma ko wej i Kon wa lio wej przez ZUK.
Na dwa po wyż sze te ma ty rad ny
otrzy mał od po wie dzi 9 lip ca, czy li
już po prze kro cze niu 14-dnio we go
ter mi nu. 

Skar gi roz pa trzy ła Ko mi sja skarg,
wnio sków i pe ty cji. – Ko mi sja po -
twier dzi ła, że nie udzie lo no pi sem nej
od po wie dzi na zło żo ne przez pa na
An drze ja Ne sto ru ka za py ta nie w ter -
mi nie 14 dni od dnia jej otrzy ma nia,
jed nak że bio rąc pod uwa gę fakt, że jest
to ter min in struk cyj ny zgod nie z po -
sta no wie niem Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go we Wro cła wiu
z dnia 16 wrze śnia 2020
r. IV SAB/Wr 228/20, prze pis art. 24
ust. 6 u. s. g. okre śla ter min i for mę
udzie le nia od po wie dzi na zgło szo ne

za py ta nia lub in ter pe la cje. Zgod nie
z tym prze pi sem in ter pe la cje i za py ta -
nia skła da ne są na pi śmie do prze wod -
ni czą ce go ra dy, któ ry prze ka zu je je
nie zwłocz nie wój to wi. Wójt lub oso ba
przez nie go wy zna czo na jest zo bo wią -
za na udzie lić od po wie dzi na pi śmie
nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni
od dnia otrzy ma nia in ter pe la cji lub za -
py ta nia. Prze pis art. 24 u. s. g. nie
wska zu je żad nej sank cji w przy pad ku,
gdy by wójt ten ter min na ru szył. Na le -
ży za tem ten ter min trak to wać ja ko
ter min o cha rak te rze in struk cyj nym.
W opi nii ko mi sji skar gę uzna je się
za bez za sad ną – czy ta my w uza sad -
nie niu obu uchwał.

Prze wod ni czą cy ko mi sji za zna -
czył, że – ow szem – prze kro czo no ter -
min udzie le nia od po wie dzi, ale trze ba
mieć świa do mość trud nej sy tu acji
pan de micz nej. – Każ de go z nas to do -
ty czy. Są kwa ran tan ny, za my ka ne są
urzę dy. Ma te riał za war ty w za py ta -
niach był do syć ob szer ny. Mi mo prze -
kro cze nia ter mi nu od po wiedź zo sta ła
udzie lo na 9 lip ca. Mo im zda niem na -
stą pi ło to bar dzo szyb ko – stwier dził
Ar ka diusz Tu tak.

Nie zgo dził się z nim A. Ne sto ruk,
wska zu jąc, że od po wie dzi za my ka ły
się w dwóch punk tach. – Je śli ktoś po -
wie, że na te dwa za py ta nia po trze ba
by ło mie sią ca, to ja współ czu ję. Nie

rób cie z urzę du prze pra co wa nej ma -
szy ny. W przy pad ku uli cy Fioł ko wej,
py ta nia za da łem już w mar cu. Cze ka -
łem czte ry mie sią ce, a jed na od po -
wiedź by ła nie kom plet na. Mó wi cie, że
ter min 14 dni jest in struk cyj ny, ale to
opi nia rad cy praw ne go. Ja mam pra wo
się z nią nie zga dzać. Po win ni śmy się
sza no wać. Nie mó wię, że ma być ide -
al nie wszyst ko na czas, ale na przy zwo -
itym po zio mie. Po mo ich skar gach
urząd za czął w eks pre so wym tem pie
od po wia dać mi na py ta nia. To jest plus
ca łej tej sy tu acji. Je śli urząd po in for -
mo wał by, że jest trud na sy tu acja co vi -
do wa, to ja to sza nu ję. Chcę tyl ko być
trak to wa ny przez urzęd ni ków jak po -
waż ny pe tent – oznaj mił rad ny.

W po dob nym to nie wy po wie dzia -
ła się Do ro ta Fol mer, przy zna jąc, iż nie
ro zu mie, dla cze go bur mistrz nie chce
od po wia dać w ter mi nie, na wet je śli
jest on „in struk cyj ny”. – Rów nież ape -
lu ję o sza cu nek do rad nych, któ rzy ma -
ją in ne zda nie. Sta raj cie się oce niać
obiek tyw nie. Roz pa tru je my tę spra wę
te raz, a skar ga zo sta ła zło żo na już
w lip cu 2021 r. Czy chcie li by ście być
tak trak to wa ni i zby wa ni? Bra ku je tu
do brej wo li – oświad czy ła rad na.

Obie skar gi od rzu co no, za czym
opo wie dzia ło się 14 rad nych. Sied mio -
ro by ło prze ciw. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności 3

W Mi lic kim Cen trum Me dycz nym
cią gle przy by wa pa cjen tów co vi do -
wych. Z te go po wo du wo je wo da Ja -
ro sław Ob rem ski zde cy do wał o prze -
ka za niu pla ców ce znacz nej ilo ści
sprzę tu me dycz ne go.

Do mi lic kie go szpi ta la do tar ły lam py
UV bio bój cze, pom py do ży wie nia po za je -
li to we go, dre ny do pomp do ży wie nia po -
za je li to we go, roz ga łęź ni ki tle nu i sto li ki
za bie go we. 

– Ser decz ne po dzię ko wa nia skła da my
wła dzom po wia tu za wy po ży cze nie bu sa,

któ rym sprzęt zo stał prze trans por to wa ny.
Mi mo wy jąt ko wej sy tu acji ro bi my wszyst -
ko, aby na si pa cjen ci mie li za pew nio ny do -
stęp do sprzę tu me dycz ne go oraz
dia gno sty ki na naj wyż szym po zio mie.
Ilość sprzę tu i wspar cia, któ re otrzy ma li -
śmy od po cząt ku pan de mii, jest na praw dę
im po nu ją ca. Przy po mnij my, że obec nie
dzię ki do fi nan so wa niu z Fun du szu Prze -
ciw dzia ła nia CO VID -19 re ali zo wa na jest
rów nież in we sty cja w ob sza rze psy chia trii
dzie cię cej – pon for mo wa ło Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Nowy sprzęt dla szpitala
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W Mi lic kim Cen trum Me dycz ne ja kiś
czas te mu uru cho mio na zo sta ła pra -
cow nia z no wo cze snym, cy fro wym
apa ra tem RTG. War tość te go urzą -
dze nia to 1 296 000 zło tych. 

Pra ce ada pta cyj ne prze pro wa dzo no
w czwar tym kwar ta le ubie głe go ro ku.
Uro czy ste otwar cie pra cow ni RTG ze
wzglę du na trud ną sy tu ację epi de micz ną
prze ło żo ny na in ny ter min. – Ba da nia
RTG w le cze niu CO VID -19 i je go po wi -
kłań od gry wa ją bar dzo waż na ro lę. Ja kość
tych ba dań rów nież nie po zo sta je bez zna -

cze nia. Z wiel ką ra do ścią pra gnie my po in -
for mo wać, że na si pa cjen ci ko rzy sta ją już
z no wo cze snej pra cow ni, wy po sa żo nej
w cy fro wy apa rat RTG. Moż li we to by ło
dzię ki za an ga żo wa niu wo je wo dy dol no -
ślą skie go, a tak że przy chyl no ści Mi ni ster -
stwa Zdro wia. Środ ki fi nan so we na za kup
no wo cze sne go, cy fro we go apa ra tu RTG
po cho dzą z Fun du szu Prze ciw dzia ła nia
CO VID -19. Dzię ki do ta cji mo że my po -
szczy cić się naj no wo cze śniej szą ba zą dia -
gno stycz ną w re gio nie – po in for mo wa ło
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne.

OPRAC. (FE NIX)

MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Pracownia z nowoczesnym
aparatem RTG

Z SESJI

Czy można nie udzielać odpowiedzi w terminie?
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Bur mistrz Mi li cza wy dał za rzą dze nie
o roz po czę ciu kon sul ta cji spo łecz -
nych w spra wie ewen tu al ne go nada -
nia miej sco wo ści Su łów sta tu su
mia sta. Po trwa ją one do 13 lu te go,
a dwa dni póź niej ogło szo ne zo sta ną
ich wy ni ki.

War to przy po mnieć, iż Su łów
miał pra wa miej skie przez kil ka set
lat – aż do 1945 ro ku. Ini cja ty wę
na rzecz ich przy wró ce nia pod ję to
na wnio sek soł ty sa, ra dy so łec kiej i To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Su ło wa. – Ce lem
kon sul ta cji jest uzy ska nie sta no wi ska
miesz kań ców miej sco wo ści Su łów od -
no śnie nada nia tej miej sco wo ści sta tu -
su mia sta ce lem ewen tu al ne go
pod ję cia ini cja ty wy uchwa ło daw czej
w za kre sie przy go to wa nia uchwa ły
o wy stą pie niu do Ra dy Mi ni strów
o nada nie miej sco wo ści Su łów sta tu su
mia sta zgod nie z kom pe ten cja mi wy -
ni ka ją cy mi z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4b
ust. 1 usta wy o sa mo rzą dzie gmin -
nym – czy ta my w za rzą dze niu bur mi -
strza Mi li cza. 

W kon sul ta cjach mo gą wziąć
udział wszy scy miesz kań cy Su ło wa,
któ rzy ukoń czy li 16 lat. Każ dy mo że
wy peł nić an kie tę do stęp ną na stro nie
www.mi licz.wDia lo gu.pl. By umoż li -
wić udział w kon sul ta cjach miesz kań -
com nie ma ją cym do stę pu
do in ter ne tu, w Do mu Kul tu ry w Su -
ło wie bę dzie udo stęp nio ne sta no wi -
sko kom pu te ro we wraz z po mo cą
tech nicz ną w za kre sie ob słu gi sys te -
mu. 

We dług usta wy, że by miej sco wość
mo gła otrzy mać pra wa miej skie, mu si
w niej być za mel do wa nych po -

nad 2000 osób. Do pusz cza się w tym
wzglę dzie wy jąt ki, bio rąc pod uwa gę
zna cze nie hi sto rycz ne – ode bra ne pra -
wa miej skie lub po sia da nie waż nych
za byt ków. By wnio sek zo stał roz pa -
trzo ny po zy tyw nie, trze ba tak że speł -
nić sze reg wa run ków
urba ni stycz no -prze strzen nych (m. in.
in fra struk tu ra tech nicz na – ka na li za -
cja i wo do cią gi; zwar ta za bu do wa
miej ska, a nie za gro do wa; struk tu ra go -
spo dar cza, w któ rej przy naj mniej 2/3
miesz kań ców za trud nio na jest po za
rol nic twem). 

Zgod nie z usta wą z 1990 ro ku
o sa mo rzą dzie gmin nym w kom pe ten -
cjach Ra dy Mi ni strów le ży nada nie
lub znie sie nie sta tu su mia sta, po dob -
nie jak zmia na je go gra nic. Zgod nie
z ar ty ku łem 4. usta wy o sa mo rzą dzie
gmin nym Ra da Mi ni strów w dro dze
roz po rzą dze nia na da je gmi nie lub

miej sco wo ści sta tus mia sta i usta la je -
go gra ni ce. Wła ści wy wo je wo da, nie
póź niej niż w cią gu 30 dni od dnia
otrzy ma nia wnio sku, prze ka zu je go
wraz ze swo ją opi nią do mi ni stra ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, z ko lei wnio ski
roz pa try wa ne są nie póź niej niż
do dnia 31 lip ca ro ku po prze dza ją ce -
go rok bu dże to wy, w któ rym ma na -
stą pić zmia na. Wnio sek po wi nien
za wie rać treść pro po no wa nej zmia ny
wraz z uza sad nie niem, sta no wi sko
wnio sko daw cy (ra dy gmi ny) do ty czą -
ce in fra struk tu ry spo łecz nej i tech -
nicz nej oraz układ urba ni stycz ny
i cha rak ter za bu do wy. Po nad to
do wnio sku o przy zna nie praw miej -
skich do łą cza się pod sta wo we da ne sta -
ty stycz ne, do ty czą ce licz by lud no ści
na te re nie ob ję tym wnio skiem, a tak -
że po wierzch nię te go te re nu. 

(FE NIX)

Gmi na Ciesz ków pod pi sa ła umo wę
gran to wą ze Skar bem Pań stwa,
w imie niu któ re go dzia ła Cen trum
Pro jek tów Pol ska Cy fro wa. Przy zna -
ne środ ki, w kwo cie bli sko 140 tys.
zł, bę dą prze zna czo ne na zna czą ce
po pra wie nie wy po sa że nia tech no lo -
gicz ne go urzę du, a tak że za pew nie -
nie pra cow ni kom kom for tu i bez pie -
czeń stwa w wy ko ny wa niu swo ich
obo wiąz ków. 

Dzia ła nia bę dą re ali zo wa ne w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Pol ska
Cy fro wa na la ta 2014-2020, któ re go
jed na z osi prio ry te to wych do ty czy roz -
wo ju cy fro we go JST oraz wzmoc nie nia
cy fro wej od por no ści na za gro że nia RE -
ACT -EU. Umo wę na re ali za cję pro jek -
tu „Cy fro wa Gmi na” pod pi sa no 26
stycz nia, a kwo ta do ta cji to 139 710 zł.

Te środ ki po zwo lą m. in. na wy ko -
na nie dia gno zy cy ber bez pie czeń stwa,
za kup 16 kom pu te rów, a każ dy z nich
zo sta nie wy po sa żo ny w pa kiet opro -
gra mo wa nia Mi cro soft Of fi ce, kup no

no we go urzą dze nia wie lo funk cyj ne go,
a tak że uspraw nie nie trans mi sji gmin -
nych ob rad – dzię ki wy ku pie niu
trans mi sji w sys te mie eSe sja z do da wa -
niem na pi sów.

Dzię ki te mu gmi na le piej gmi na
do sto su je się współ cze snych re aliów
roz wo ju tech no lo gicz ne go, a pra cow -
ni kom bę dą mie li moż li wość bar dziej
efek tyw nej i bez piecz nej re ali za cji
obo wiąz ków. – Dla gmi ny nie zwy kle
waż ne jest za bez pie cze nie się przed za -
gro że nia mi w cy ber prze strze ni, w tym
przed ata ka mi z uży ciem szko dli we go
opro gra mo wa nia czy kra dzie żą, mo -
dy fi ka cją bądź nisz cze niem da nych.
W ra mach pro gra mu „Cy fro wa Gmi -
na” za ku pi my no wy sprzęt kom pu te -
ro wy oraz spe cja li stycz ne
opro gra mo wa nie, co znacz nie po pra -
wi cy ber bez pie czeń stwo w urzę -
dzie – oznaj mia Mar ta Kauch,
kie row nik Re fe ra tu Roz wo ju, Nie ru -
cho mo ści i Śro do wi ska w ciesz kow -
skim urzę dzie.

(MS)

GMI NA MI LICZ

Czy Su łów otrzy ma pra wa miej skie?

CIESZ KÓW

Urząd cy ber bez piecz ny 

So bot nie po po łu dnie po zwo li ło
przy wo łać miesz kań com Kro śnic
i oko lic, uro dzo nym w la tach 60. i 70.
ubie głe go wie ku, wspo mnie nia z cza -
sów dzie ciń stwa i mło do ści. Zor ga ni -
zo wa no bo wiem spo tka nie au tor skie,
do ty czą ce książ ki „Chcesz cu kier ka?
Idź do Gier ka”. Au to rzy, Mał go rza ta
Czap czyń ska i Mar cin Zięt kie wicz,
po dzie li li się z licz nie ze bra ny mi w sa -
li CETS go ść mi prze my śle nia mi na te -
mat róż nic po ko le nio wych, daw ne go
ob ra zu Kro śnic i spoj rze nia na dzie ciń -
stwo przez pry zmat epo ki PRL -u. 

Nie daw no wy da na pu bli ka cja sku -
pia dwa punk ty wi dze nia, przed sta -
wia ne w dwóch od mien nych
sty lach. M. Czap czyń ską, któ ra wy -
cho wy wa ła się w Bu ko wi cach, ce chu -
je do sko na ła zdol ność ob ser wa cji.
Swo je prze my śle nia pre zen tu je z pew -

nym dy stan sem po znaw czym. Świet -
nie na to miast wy łu sku je szcze gó ły,
two rząc barw ny ob raz Bu ko wic. M.
Zięt kie wicz, z po cho dze nia kro śni cza -
nin, pre zen tu je na to miast swo ją ma łą
oj czy znę z do zą mi tycz no ści. Zwra ca
uwa gę na po nie miec ką prze szłość
miej sco wo ści, ale przede wszyst kim
sku pia się na swo im „ple mie niu”, czy -
li gru pie przy ja ciół z po dwór ka.

Wspo mi na jąc cza sy PRL -u, au to -
rzy zwró ci li uwa gę na to, jak na wsi od -
bie ra no in for ma cje o wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go. – Lu dzie wte dy
krzy cze li, że jest woj na. To by ło ta kie
sur re ali stycz ne wręcz do zna nie. Pa -
mię tam, że by łam wte dy prze stra szo -
na, bo coś się dzia ło, do ro śli by li
sku pie ni na tych te le wi zo rach, ra -
diach, ale ge ne ral nie nie mie li śmy
świa do mo ści, że roz gry wa ją się ta kie
sce ny w kra ju. My śmy te go nie wie -

dzie li. Lu dzie z miast wie dzie li wię cej,
bo to wi dzie li. Na wsi nie by ło to ta kie
oczy wi ste – mó wi ła M. Czap czyń ska.

– Na to miast póź niej, kie dy już
skoń czył się stan wo jen ny, opór w mia -
stach na ra stał i był co raz sil niej szy, znaj -
du jąc ta ką plat for mę po przez pol ską
sce nę roc ko wą. Wszyst kie ze spo ły
z tam tych cza sów – Per fect, La dy
Pank, Re pu bli ka, Ma anam – mia ły
swo je ukry te pro test son gi, a my śmy
wie dzie li, że to są wła śnie pro test son -
gi. Czy li ta wie dza i świa do mość co raz
bar dziej do cie ra ły. Do cie ra ła też smut -
na rze czy wi stość, w któ rej ży je my. Ja -
ko dzie ci go dzi li śmy się z wie lo ma
rze cza mi. Przy ro da, sym bio za, po -
dwór ko, to by ło pięk ne. Na to miast cza -
sy do ra sta nia po sta nie wo jen nym by ły
już bar dziej świa do me. Wie dzie li śmy,
że nie je ste śmy za mknię ci w bań ce
przed świa tem – do da ła au tor ka.

Naj waż niej sze by ło jed nak zwró ce -
nie uwa gi na to, jak wy glą da ły re la cje
mię dzy ludz kie. – W trak cie pi sa nia za -
uwa ży łem, że po słu gu ję się nar ra cją
w licz bie mno giej. Nie pi szę o so bie,
tyl ko ja ko „my”. To był wy bór ab so lut -
nie nie świa do my. Wspo mi na jąc dzie -
ciń stwo, bar dzo rzad ko przy wo łu ję
mo ment by cia sa me mu. Ja nie mia łem
po dwór ko we go dzie ciń stwa pry wat ne -
go. Dru ga spra wa – przy jaź nie by ły
bar dzo or ga nicz ne. Tzn. nie trze ba by -
ło ich tłu ma czyć, kla ro wać, za świad -
czać. Nie wy obra żam so bie ży cia, że
wy cho wu ję się sam. To jest książ ka

o tym, że dzie ciń stwo kształ tu je nam
spo sób po strze ga nia świa ta na póź -
niej – opo wia dał M. Zięt kie wicz. 

Twór cy by li zgod ni w kwe stii re la -
cji są siedz kich, twier dząc iż „kie dyś ży -
ło się z są sia da mi, dziś obok nich”.
Zgod nie prze bie ga ła też ich współ pra -
ca, gdyż nie wcho dzi li so bie w dro gę.
Każ da z osób stwo rzy ła swo ją część
opo wie ści, w cha rak te ry stycz nym dla
sie bie sty lu, co w efek cie po zwa la po ko -
le niom PRL -u od na leźć cząst kę sie bie
w opi sy wa nych hi sto riach. Po tak uda -
nej współ pra cy au to rzy nie wy klu cza ją
ko lej nych wspól nych dzieł. (MS)

KRO ŚNI CE

Kie dyś ży ło się z są sia da mi

F
O

T
. 
G

o
 o
g
le

 S
tr

e
 e
t



Na bieżąco 5

F
O

T
. 
Z

d
ję

c
ie

 p
o
g
lą

d
o
w

e

Na stycz nio wej se sji kro śnic cy rad ni
przy ję li uchwa łę w spra wie usta le nia
wy so ko ści ekwi wa len tów pie nięż -
nych dla ra tow ni ków OSP za udział
w dzia ła niach czy ak cjach ra tow ni -
czych, szko le niach i ćwi cze niach. De -
cy zję pod ję to z uwa gi na brak prze pi -
sów przej ścio wych oraz ko niecz ność
za cho wa nia cią gło ści wy płat.

Jak usta lo no, za każ dą go dzi nę
uczest nic twa w dzia ła niach ra tow ni -
czych bądź ak cjach ra tow ni czych stra -
żak otrzy ma 16 zł. W przy pad ku
udzia łu w szko le niu lub ćwi cze niu, or -
ga ni zo wa nym przez OSP bądź gmi nę,
za jed ną go dzi nę przy słu gi wać bę -
dzie 8 zł. Staw ki te po kry wa ją się więc
z kwo ta mi, ja kie uchwa lo no w 2017
ro ku. – Pod ję cie uchwa ły nie spo wo -
du je zwięk sze nia wy dat ków w bu dże -
cie gmi ny, z któ re go ekwi wa lent jest
wy pła ca ny. Kwo ta za pla no wa na w bu -
dże cie za bez pie cza środ ki na wy pła ty
ekwi wa len tów za udział w ak cjach ra -
tow ni czych oraz w szko le niach po żar -
ni czych – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły. Rad ni by li w tej spra wie jed -
no myśl ni.

– Z dniem 1 stycz nia we szła w ży -
cie no wa usta wa o OSP. Jest to zu peł -

nie no wy akt praw ny, któ ry re gu lu je
wszyst kie kwe stie do ty czą ce dru hów
ochot ni ków. Wcze śniej cze goś ta kie go
nie by ło. Ta usta wa re gu lu je rów nież
kwe stie do ty czą ce wy pła ty ekwi wa -
len tów. Jest to bar dzo po trzeb na i dłu -
go ocze ki wa na usta wa. Nie mniej
jed nak wkradł się do niej pe wien błąd,
mia no wi cie za bra kło prze pi sów przej -
ścio wych. W kon se kwen cji bra ku
tych że sta re prze pi sy re gu lu ją ce kwe -
stie wy pła ty ekwi wa len tów prze sta ły
już dzia łać, na to miast no wych jesz cze
nie ma my. Wpraw dzie usta wa z 17
grud nia 2021 r. wspo mi na, że ra dy

gmin ma ją czas do 30 czerw ca 2022,
że by pod jąć sto sow ne uchwa ły, re gu -
lu ją ce kwe stie wy pła ty ekwi wa len tów,
ale oka zu je się, że nie jest to do koń ca
zda nie praw dzi we. Otrzy ma li śmy
z nad zo ru praw ne go wo je wo dy dol no -
ślą skie go sto sow ne wy ja śnie nia, że
mu si my jak naj szyb ciej te kwe stie ure -
gu lo wać, tzn. pod jąć sto sow ne uchwa -
ły. Dla te go ro bi my to już w stycz niu.
Na le ży pod jąć uchwa łę, by stra ża cy
bez prze szkód mo gli otrzy my wać wy -
pła ty za swo je ini cja ty wy. Jest to dzia -
ła nie ko niecz ne – uza sad nił se kre tarz
Adam Gło wiń ski. (MS) 

31 stycz nia na dro dze kra jo wej
nr 15, na od cin ku po mię dzy Ciesz ko -
wem a Dziad ko wem, bus po trą cił ro -
we rzy stę. Po szko do wa ny męż czy zna
zo stał prze wie zio ny do szpi ta la
w Kro to szy nie.

We dług wstęp nych usta leń po li cji sa -
mo chód mar ki Re nault Ma ster, któ rym
kie ro wał 29-let ni miesz ka niec po wia tu ole -
śnic kie go, pod czas wy prze dze nia po trą cił
bocz nym lu ster kiem ja dą ce go ro we -
rem, 57-let nie go miesz kań ca gmi ny Ciesz -

ków. Męż czy zna upadł i do znał ob ra żeń
cia ła. Prze wie zio no go do szpi ta la w Kro -
to szy nie. 

– Za rów no ro we rzy sta, jak i kie row ca
sa mo cho du by li trzeź wi. Trwa po stę po wa -
nie w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści te go
zda rze nia. Jed no cze śnie ape lu je my
do wszyst kich uczest ni ków ru chu dro go -
we go o zmniej sze nie pręd ko ści jaz dy i za -
cho wa nie ostroż no ści – in for mu je
pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Potrącenie rowerzysty na krajówce
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Bi blio te ka Pu blicz na w Mi li czu przy -
stą pi ła do pro jek tu „Wy po ży czal nia
od twa rza czy cy fro wej książ ki mó wio -
nej dla osób nie wi do mych i sła bo wi -
dzą cych – edy cja 2021”, re ali zo wa -
ne go przez Sto wa rzy sze nie Po mo cy
Oso bom Nie peł no spraw nym „La rix”
im. Hen ry ka Rusz czy ca. 

Pro jekt jest do fi nan so wa ny przez Mi -
ni ster stwo Kul tu ry, Dzie dzic twa Na ro do -
we go i Spor tu ze środ ków po cho dzą cych
z Fun du szu Pro mo cji Kul tu ry. W ra mach
te go przed się wzię cia mi lic ka bi blio te ka
otrzy ma ła nie od płat nie je den eg zem plarz
od twa rza cza cy fro wych ksią żek mó wio -
nych – Czy tak 4 (dwa za ku pi ła z wła snych
środ ków). Urzą dze nie jest przy sto so wa ne
do ob słu gi przez oso by nie wi do me i sła bo -
wi dzą ce i przy ja zne dla osób star szych.
Cha rak te ry zu je się bar dzo pro stą ob słu gą
i do brą ja ko ścią dźwię ku. W ła twy spo sób

po zwo li czy tel ni kom sko rzy stać z do bro -
dziejstw książ ki mó wio nej.

– Na sza pla ców ka wy po ży cza urzą -
dze nia oso bom z dys funk cją wzro ku oraz
nie peł no spraw nym, któ re ze wzglę du
na swo ją nie peł no spraw ność nie mo gą
czy tać nor mal ne go dru ku. Sto wa rzy sze -
nie „La rix” od 2007 r. zaj mu je się na gry -
wa niem i udo stęp nia niem bi blio te kom
cy fro wych ksią żek mó wio nych, prze zna -
czo nych dla osób nie wi do mych i sła bo wi -
dzą cych. Udo stęp nio ny nam przez
Sto wa rzy sze nie „La rix” księ go zbiór bę -
dzie wciąż po więk sza ny o no we cie ka we
po zy cje książ ko we – in for mu je kie row -
nic two mi lic kiej książ ni cy.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wy -
po ży cze nia Czy ta ka 4 moż na uzy skać oso -
bi ście w wy po ży czal ni dla do ro słych
Bi blio te ki Pu blicz nej w Mi li czu lub te le fo -
nicz nie – 71 38 40 096. 
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BIBLIOTEKA

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Z SESJI

Ekwiwalenty dla strażaków

Pod ko niec stycz nia w sa li kon fe ren -
cyj nej Ko men dy Po wia to wej Po li cji w
Miliczu od by ła się rocz na od pra wa.
W trak cie spo tka nia pod su mo wa no
ze szło rocz ne dzia ła nia i omó wio no
pla ny na obec ny rok. 

W od pra wie uczest ni czy li insp.
Ma riusz Buż dy gan – za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go po li cji we Wro -
cła wiu, sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki,
bur mistrz Mi li cza Piotr Lech, wójt
Ciesz ko wa Igna cy Miecz ni kow ski,
wójt Kro śnic An drzej Bia ły, Ad rian
Ko gut – pro ku ra tor re jo no wy w Mi li -
czu. Z uwa gi na obo wią zu ją ce ob -
ostrze nia sa ni tar ne spo tka nie od by ło
się bez udzia łu funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków cy wil nych KPP w Mi li czu. 

Mł. insp. Ja nusz Miś do ko nał oce -
ny sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku
pu blicz ne go w po wie cie mi lic kim
za ubie gły rok. Przed sta wił rów nież
plan dzia łań mi lic kiej po li cji na obec -
ny rok i po dzię ko wał sa mo rzą dow com
i pro ku ra to ro wi za do tych cza so wą
współ pra cę oraz po moc w re ali za cji za -
dań służ bo wych. Szcze gól ne po dzię -
ko wa nia skie ro wa no do sta ro sty
za po moc przy po wo ła niu i fi nan so wa -
niu dzia łal no ści ko ro ne ra oraz do wój -

ta An drze ja Bia łe go za przy chyl ność
i za an ga żo wa nie w dzia ła nia zmie rza -
ją ce do pla no wa ne go utwo rze nia no -
we go po ste run ku po li cji
w Kro śni cach.

Sta ro sta do ce nił ogrom ny trud
i wy si łek wszyst kich funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków po li cji w kwe stii za -
pew nie nia bez pie czeń stwa wszyst kim
miesz kań com po wia tu, szcze gól nie
bio rąc pod uwa gę mno gość do dat ko -
wych obo wiąz ków funk cjo na riu szy,
zwią za nych z pan de mią ko ro na wi ru -
sa. Z ko lei bur mistrz Piotr Lech wska -
zał na no we za gro że nia, z któ ry mi
mu si się mie rzyć po li cja, ma jąc na my -

śli cy ber prze stęp czość. Wło darz Mi li -
cza ży czył funk cjo na riu szom wy trwa -
ło ści i dal szych suk ce sów.

Od pra wę pod su mo wał insp. Ma -
riusz Buż dy gan, stwier dza jąc, że obec -
ny rok bę dzie ko lej nym okre sem
cięż kiej pra cy. W związ ku z cią gle pa -
nu ją cą epi de mią ko niecz ne bę dą licz -
ne za da nia w ce lu za pew nie nia
bez pie czeń stwa oby wa te lom. Od no -
sząc się do słów bur mi strza Mi li cza,
oznaj mił, że w po li cji dzia ła ją już wy -
spe cja li zo wa ne ko mór ki do wal ki z cy -
ber prze stęp stwa mi, w któ rych pra cu ją
wy so kiej kla sy spe cja li ści.

OPRAC. (FE NIX)

POLICJA

Kolejny rok ciężkiej pracy
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27 stycz nia w Szko le Pod sta wo wej
we Wzią cho wie Wiel kim (gmi na Mi -
licz) za koń czy ło się gło so wa nie
w spra wie wy bo ru pa tro na pla ców ki.
Zo sta ła nim Wan da Rut kie -
wicz – jed na z naj wy bit niej szych hi -
ma la istek. Dru gie miej sce za ję ła św.
Ja dwi ga An de ga weń ska, a trze cie
Wi sła wa Szym bor ska.

Wan da Rut kie wicz uro dzi ła się 4
lu te go 1943 r. w Płun gia nach na pół -
no cy Li twy. Po II woj nie świa to wej
z ro dzi ca mi i star szym bra tem Je rzym
ja ko re pa triant ka przy je cha ła do Łań -
cu ta na Pod kar pa ciu, gdzie miesz ka li
jej dziad ko wie ze stro ny oj ca. Póź niej
prze nio sła się do Wro cła wia. Ma tu rę
zda ła w tam tej szym II Li ceum Ogól -
no kształ cą cym, po czym pod ję ła stu -
dia na Po li tech ni ce Wro cław skiej.
Z dy plo mem in ży nie ra -elek tro ni ka
pra co wa ła w In sty tu cie Au to ma ty ki
Sys te mów Ener ge tycz nych. Jesz cze
w cza sach li ce al nych za po wia da ła się
na świet ną siat kar kę, gra ła w I li dze.
Aspi ro wa ła na wet do gry w re pre zen -
ta cji Pol ski.

Pierw sze kon tak ty ze wspi na niem
mia ła w Ru da wach Ja no wic kich,
na skał kach ko ło Ja no wic Wiel kich,
w po bli żu Je le niej Gó ry. W 1962 ro -

ku ukoń czy ła kurs ta ter nic ki na Ha li
Gą sie ni co wej w Ta trach. Tam wspi na -
ła się na wie lu kla sycz nych i bar dzo
trud nych dro gach. Po pro wa dzi ła kil ka
no wych dróg, m. in. na Ko pro wym
Wier chu. Od 1964 ro ku do sko na li ła
swo je umie jęt no ści, prze mie rza jąc Al -
py, Pa mir, Hin du kusz i Hi ma la je. Na -
le ża ła do Klu bu Wy so ko gór skie go we
Wro cła wiu, a po 1973 ro ku do Klu bu
Wy so ko gór skie go w War sza wie.

Osią gnię cia Wan dy Rut kie wicz
sta wia ją ją w gro nie naj lep szych hi ma -
la istek w hi sto rii. O swo ich wy pra -
wach i pły ną cych z nich
prze my śle niach czę sto pi sa ła w cza so -
pi smach o te ma ty ce al pi ni stycz nej.
By ła zde cy do wa ną rzecz nicz ką i zde -
ter mi no wa ną re ali za tor ką wspi nacz -
ko wej sa mo dziel no ści ko biet. Zo sta ła
wpi sa na do „Księ gi re kor dów Gu in -
nes sa” ja ko pierw sza ko bie ta, któ ra
zdo by ła szczyt K2.

Za gi nę ła w ma ju 1992 ro ku pod -
czas ata ku szczy to we go na Kan czen -
dzon gę. Wraz z Car lo sem Car so lio 12
ma ja o godz. 03.30 wy ru szy ła w gó rę
z obo zu IV na wy so ko ści 7950 m.
Po 12-go dzin nej wspi nacz ce w głę bo -
kim śnie gu Car so lio sta nął na wierz -
choł ku. Scho dząc, na po tkał Wan dę
na wy so ko ści po nad 8200 me trów.
Mi mo bra ku sprzę tu bi wa ko we go zde -
cy do wa ła się prze cze kać noc i kon ty -
nu ować wej ście na stęp ne go dnia.
We dług ów cze sne go ko mu ni ka tu Mi -
ni ster stwo Tu ry sty ki Ne pa lu uzna ło
pro wa dze nie ak cji ra tun ko wej za prak -
tycz nie nie moż li we, a in for ma cja o za -
gi nię ciu Po lki do tar ła do na sze go kra ju
po pra wie dwóch ty go dniach. Jej cia ła
nie od na le zio no. 

OPRAC. (FE NIX)

Kro śnic cy rad ni pod ję li de cy zję o wy -
ku pie dział ki sta no wią cej wła sność
po wia tu. Cho dzi bo wiem o to, by sa -
mo lot JAK -11, wpi sa ny do re je stru
za byt ków, mógł być bez piecz nie
prze nie sio ny i po zo stać w oto cze niu,
któ re go od lat jest cha rak te ry stycz -
nym ele men tem.

– Uchwa ła do ty czy nie ru cho mo -
ści, któ ra sta no wi wła sność po wia tu.
Jest to dział ka 506/91, po ło żo na
w miej sco wo ści Kro śni ce, znaj du ją ca
się po mię dzy dział ką za bu do wa ną
schro ni skiem mło dzie żo wym a nie ru -
cho mo ścią, któ ra kie dyś by ła uży wa na
ja ko bu dy nek szpi ta la wo je wódz kie go,
a w tej chwi li przy go to wy wa na jest
na po trze by GOPS. Po nie waż trwa
pro ce du ra sprze da ży nie ru cho mo ści
za bu do wa nej bu dyn kiem by łe go
schro ni ska, ist nie je ko niecz ność prze -
nie sie nia za byt ku ru cho me go. Cho dzi
o sa mo lot, któ ry w przy pad ku sprze -
da ży nie ru cho mo ści mu si zo stać prze -
nie sio ny na in ną nie ru cho mość. Że by
nie trze ba by ło go prze no sić na zbyt
du że od le gło ści, z uwa gi, że sa mo lot
jest dość cen nym za byt kiem i ma już
swo je la ta, pan wójt za bie gał o moż li -
wość po zy ska nia od po wia tu dział ki
nr 506/91. Ist nie je moż li wość na by cia

tej dział ki z bo ni fi ka tą 50-pro cen to -
wą – tłu ma czy ła spra wę Do ro ta Per -
liń ska, kie row nik Re fe ra tu
Go spo dar ki Mie niem i Rol nic twa
w Urzę dzie Gmi ny Kro śni ce.

– Nie ru cho mość po ło żo na jest
w bez po śred nim są siedz twie dział ki,
na któ rej ak tu al nie znaj du je się sa mo -
lot. Za tem prze trans por to wa nie go
na tak nie wiel ką od le głość uchro ni sa -
mo lot przed ewen tu al ny mi uszko dze -
nia mi. Przy czy ni się rów nież

do po zo sta wie nia go w bie żą cym oto -
cze niu, któ re go cha rak te ry stycz nym
ele men tem, a przede wszyst kim ozdo -
bą, jest od lat – czy ta my w uza sad nie -
niu uchwa ły. 

Po za sto so wa niu bo ni fi ka ty ce nę
net to usta lo no na 28 500 zł. Do tej
kwo ty na le ży do li czyć po da tek VAT
w wy so ko ści 23 pro cent, a tak że kosz -
ty no ta rial ne. Rad ni jed no gło śnie opo -
wie dzie li się za przy ję ciem uchwa ły.
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KRO ŚNI CE

Gmi na wy ku pi dział kę, by ochro nić za byt ko wy sa mo lot

W związ ku z trwa ją cym okre sem zi -
mo wym sto sun ko wo rza dziej od wie -
dza my swo je ogród ki dział ko we. Mi -
lic ka po li cja ostrze ga przed moż li wy -
mi kra dzie ża mi i wła ma nia mi. Dla -
te go war to pa mię tać o pod sta wo -
wych za sa dach bez pie czeń stwa.

Stró że pra wa ape lu ją o do bre za -
bez pie cze nie swo je go mie nia. Cen niej -
sze przed mio ty i elek tro na rzę dzia
na okres zi mo wy naj le piej prze nieść
w bez piecz niej sze miej sce. Łu pem zło -
dziei pa da ją naj czę ściej elek tro na rzę -
dzia, sprzęt gra ją cy, bu tle ga zo we, ko sy
spa li no we, pod ka szar ki, ale tak że to -
reb ki i port fe le po zo sta wio ne bez nad -
zo ru, po za za się giem wzro ku
wła ści cie la. 

Na dział ce nie po win ni śmy po zo -
sta wiać war to ścio wych przed mio tów
pod czas na szej nie obec no ści. Ama to -
rzy cu dze go mie nia sto sun ko wo szyb -
ko znaj du ją je ukry te w róż ne go
ro dza ju skryt kach. Za sta nów my się
nad prze nie sie niem sprzę tu ogro do -
we go na okres zi mo wy w bez piecz ne
miej sce, któ re bę dzie my w sta nie czę -
ściej nad zo ro wać. Nie zo sta wiaj my
tak że klu czy pod wy cie racz ką i za bez -
piecz my na le ży cie drzwi i okna w al ta -
nie, za łóż my od po wied niej ja ko ści
zam ki. Na le ży zwra cać uwa gę na oso -
by krę cą ce się w po bli żu na sze go
ogród ka. Prze zor ność mo że uchro nić
nas przed kra dzie żą, zaś spo strze że nia
mo gą być przy dat ne po li cji, gdy by do -
szło do wła ma nia. 

– Z po li cyj nych do świad czeń wy -
ni ka, że pra wie po ło wa kra dzie ży mia -
ła swój po czą tek i źró dło w te go ty pu
kon tak tach. Ta cy „zna jo mi”, na wet je -

śli sa mi nie do ko nu ją kra dzie ży, mo gą
prze pro wa dzać tzw. zło dziej ski wy -
wiad i dzie lić się usta le nia mi z gru pą,
któ ra do ko nu je wła mań. Za wsze
współ dzia łaj my z są sia da mi. Kie dy
czę sto tli wość od wie dzin na ogród kach
dział ko wych zmniej sza się, jest to
szcze gól nie waż ne. Zwra caj my uwa gę
tak że na dom ki są sia dów. Pod czas ich
nie obec no ści in te re suj my się ludź mi
krę cą cy mi się w po bli żu ich dział ki.
Zwra caj my uwa gę na ha ła sy, nie co -
dzien ne od gło sy, wy no sze nie me bli
lub sprzę tów przez oso by ob ce, któ -
rym nie to wa rzy szy nikt ze zna nych
są sia dów. O ewen tu al nym wła ma niu
na le ży jak naj szyb ciej po wia do mić po -
li cję, dzwo niąc pod nu mer 112. Nie
do ty kaj my ni cze go w dom ku, że by nie
za trzeć śla dów po zo sta wio nych przez
zło dziei. Je że li to moż li we, za pa mię -
taj my jak naj wię cej szcze gó łów, któ re
po mo gą po li cjan tom w zna le zie niu
spraw ców – ape lu 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.

OPRAC. (FE NIX)

BEZ PIE CZEŃ STWO

Okres zi mo wy oka zją dla zło dziei

Urząd Miej ski w Mi li czu za chę ca or -
ga ni za cje po za rzą do we do skła da -
nia wnio sków do pro gra mu Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki pn. „Sport dla
wszyst kich 2022”.

Pro gram po le ga na do fi nan so wa -
niu za dań upo wszech nia ją cych sport
w róż nych gru pach spo łecz nych i śro -
do wi sko wych, m. in. za jęć i im prez
spor to wych, kon fe ren cji i pu bli ka cji
spe cja li stycz nych oraz even tów oko -
licz no ścio wych, któ re upo wszech nia -
ją ak tyw ny mo del spę dza nia wol ne go

cza su, pro mu ją sport ja ko śro dek po -
zy tyw nie wpły wa ją cy na utrzy ma nie
zdro wia oraz za po bie ga ją cy pa to lo -
giom spo łecz nym. 

Dzia ła nia w tym za kre sie obej mu -
ją sze ro ki wa chlarz im prez, od za dań
o cha rak te rze ogól no pol skim, po przez
re gio nal ne, aż do lo kal nych. Wnio ski
na le ży przy go to wać wy łącz nie za po -
śred nic twem elek tro nicz ne go sys te -
mu ob słu gi ofert i wnio sków
Mi ni ster stwa Spor tu AMO DIT w ter -
mi nie do 1 mar ca.
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MI LICZ

Środ ki na pro mo cję spor tu
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WZIĄ CHO WO WIEL KIE

Wan da Rut kie wicz pa tron ką szko ły
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UKS Olim pia Ciesz ków sta no wi kla sę
sa mą w so bie. Hi sto rycz ne i ak tu al ne
suk ce sy za pa śni ków po wią za nych
z tym klu bem nie za prze czal nie do -
wo dzą re no my i po tę gi nie tyl ko w re -
gio nie, ale i ca łym kra ju. Se kret zna -
ko mi tych osią gów tkwi w od po wied -
nim po dej ściu do tre no wa nia.
Ogrom ne za an ga żo wa nie szko lą cych
i sa mych za wod ni ków spra wia, że ki -
bi ce, spon so rzy oraz gmi na Ciesz ków
chęt nie wspie ra ją fi nan so wo wszel -
kie dzia ła nia. Naj więk szą na gro dę
za do tych cza so we wy sił ki sta no wić
bę dzie im po nu ją ca ha la, któ ra po -
zwo li za pa śni kom jesz cze le piej sku -
pić się na swo ich za da niach.

Ciesz kow skie bar wy re pre zen tu je
się do ka te go rii mło dzi ków. Po tem na -
stę pu je prze nie sie nie do WKS -u Śląsk
Mi licz. Jed nak za rów no wy cho wan ko -
wie, jak i ak tu al ni re pre zen tan ci Olim -
pii wzbu dza ją re spekt ry wa li
na wszel kich za wo dach kra jo -
wych. – Wszę dzie je ste śmy zna ni, każ -
dy się z na mi li czy. Kie dy nasz
za wod nik wy cho dzi w na roż ni ku, ry -
wa le wie dzą, że to nie bę dzie chło piec
do bi cia, a za pa śnik, któ re go po ko na -
nie wy ma ga wie le za an ga żo wa nia. Tak
nas po strze ga ją in ne klu by – oce nia
tre ner Le szek Wo siek.

Sam szko le nio wiec nie zwy kle przy -
czy nił się do moc nej po zy cji Ciesz ko wa
na tle pol skich za pa sów. Wy kształ cił
u swo ich pod opiecz nych pa sję do tej
dys cy pli ny spor tu, co re gu lar nie owo -
cu je na re gio nal nych i kra jo wych za wo -
dach. – O UKS Olim pia Ciesz ków nie
da się mó wić źle. Sa mo dziel ni, ak tyw -
ni, za rad ni. Osią ga ją cy świet ne wy ni ki
spor to we. Od wie lu lat w kra jo wej czo -
łów ce w ry wa li za cji klu bo wej. Nie wąt -
pli wie jed nym z fi la rów Olim pii jest L.
Wo siek – tre ner, dzia łacz i czło wiek -or -
kie stra, któ ry peł ni tak że funk cję opie -
ku na ha li spor to wej w Ciesz ko wie.
W du żym pro cen cie obec na po zy cja
klu bu to je go za słu ga – stwier dza wójt
Igna cy Miecz ni kow ski.

Dzię ki cięż kiej pra cy ciesz kow scy za -
pa śni cy co rusz przy wo żą mnó stwo me -

da li, a i tre ner zy skał spo re uzna nie
wkra ju. Tyl ko wze szłym ro ku Ja kub Kę -
sy po raz trze ci z rzę du zo stał mi strzem
Pol ski mło dzi ków, a dwaj wy cho wan ko -
wie – Krzysz tof Sa do wik i Bar tosz Soł -
tys – zdo by li mi strzo stwo Pol ski
w ka te go rii se nio rów. – W każ dej ka te -
go rii wie ko wej ma my me da li stów. Ja
czę sto jeż dżę, ja ko dru gi tre ner pol skiej
re pre zen ta cji, na tur nie je ta kie jak mi -
strzo stwa świa ta, Eu ro py czy eu ro pej skie
igrzy ska mło dzie ży. To też świad czy
o tym, iż na sza pra ca jest do strze ga na
i sza no wa na – ko men tu je L. Wo siek.

Dzia ła nia Olim pii wspie ra gmi na
Ciesz ków, prze ka zu jąc środ ki, udo -
stęp nia jąc obiek ty spor to we, cza sem
po ma ga jąc też w trans por cie. Do fi nan -
so wy wa ny jest tak że re mont sa li spor -
to wej. Ogrom ne po dzię ko wa nia
szko le nio wiec skła da tak że Sto wa rzy -
sze niu Klub Ki bi ca „Olim pia” oraz
licz ne mu gro nu spon so rów. Dzię ki
nim wszyst kim moż li we jest po sze rze -
nie dzia łań zwią za nych z re mon tem,
na któ ry klub uzy skał środ ki z Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol -
no ślą skie go w ra mach pro jek tu. – Nie -
ba wem bę dzie uro czy ste otwar cie tej
sa li. W mo jej oce nie wie lu wej dzie
na ten obiekt i po wie „wow!” – twier -
dzi L. Wo siek. Ta in we sty cja znacz nie
uła twi or ga ni za cję tre nin gów w Ciesz -
ko wie. – Dziś wy glą da to tak, że
wszyst kie gru py mu szą ra zem tre no -
wać. Po tre nin gu za pa śni ków przy cho -
dzą pił ka rze, po tem ko lej ne

gru py. I tak ta sa la obec nie funk cjo nu -
je – do da je tre ner.

A już te raz, mi mo nie do god no ści,
klu bo we ga blo ty ugi na ją się pod cię ża -
rem pu cha rów i me da li. Na py ta nie
o łącz ną licz bę tro fe ów tre ner od po -
wia da wy mow nie: „nie zli czę”. Od lat

bo wiem re pre zen tan ci Olim pii od no -
si li licz ne suk ce sy. 

Po cząt ki funk cjo no wa nia ciesz -
kow skich za pa sów się ga ją ro ku 1970.
Za ję cia pro wa dził wów czas ma te ma -
tyk, Ed mund Krysz kie wicz. L. Wo siek
po ma gał mu od 1987 r., a dwa la ta
póź niej sam za czął spra wo wać kon tro -
lę nad sek cją za pa śni czą. W 1996 r.
na fa li po wsta wa nia w kra ju uczniow -
skich klu bów spor to wych, mo gą cych
li czyć cho ciaż by na po zy ski wa nie
sprzę tu spor to we go, utwo rzo no UKS

Olim pia Ciesz ków. – Klu by two rzo no
przy kła do wo w ce lu po zy ska nia ma ty.
Nie ukry wam, że też Olim pia po wsta -
ła na tej za sa dzie. W po przed nich la -
tach funk cjo no wa nia ciesz kow skich
za pa sów za wod ni ków szko lo no
pod Plon Mi licz. Póź niej Plon zo stał
wchło nię ty przez Śląsk Mi licz, co po -
skut ko wa ło tym, że da lej współ pra cu -
je my – opo wia da L. Wo siek.

Pre ze sa klu bu – Ja ro sła wa Beł -
zę – z pew no ścią cie szy fakt współ pra -
cy z tak zna ko mi tym szko le niow cem,
któ ry przy go to wu je ko lej ne po ko le nia
za pa śni czych mi strzów. L. Woś ka ce -
chu je bo wiem wła ści we po dej ście
do pod opiecz nych. – Zda ję so bie spra -
wę, że nie każ dy mo że być mi strzem.

Je śli ktoś przy cho dzi do mnie na tre -
ning, przy kła da się, an ga żu je i prze ka -
zu je po zy tyw ną ener gię, to ja
od pła cam tym sa mym i to z na wiąz ką.
Gdy jed nak ko muś nie za le ży, to też
do ni cze go nie zmu szam. Dbam o bez -
pie czeń stwo ta kie go za wod ni ka, ale je -
że li za pa sy go nie in te re su ją, to nic
na si łę. Tu taj nie po bie ra my opłat
od dzie ci. Sys te ma tycz nie pra cu ją cy
i za an ga żo wa ni mo gą za to li czyć
na ulgi w obo zach, pre zen ty i in ne na -
gro dy od klu bu. Je śli mło dzież wkła da
ser ce w to, co ro bi, ja an ga żu ję się dla
nich po dwój nie – przy zna je tre ner.

L. Wo siek zwra ca też uwa gę
na zdy scy pli no wa nie swo ich pod -
opiecz nych. – Pro wa dzi my tre ning,
a ha ła su nie sły chać. Dys cy pli na, dys -
cy pli na i jesz cze raz dys cy pli na. Wie -
dzą, co ro bią, po co przy cho dzą i ty le.
Nie jed no krot nie sły szę, że ma my złą
mło dzież. Wia do mo, że na prze strze -
ni lat ta mło dzież się zmie nia. Jed nak
w po rów na niu z in ny mi śro do wi ska -
mi wca le nie ma my jej ta kiej naj gor -
szej. Trze ba się tyl ko dla niej
po świę cić, od dać tro chę ser ca. Wte dy
być mo że mło dzi to do strze gą – oznaj -

mia szko le nio wiec. Pod kre śla rów nież
wa gę wspar cia tre ne ra dla mło dych za -
wod ni ków. – Nie ma ta kie go tre ne ra,
któ ry nie chciał by ze brać żni wa. Ja dąc
na za wo dy z B. Soł ty sem czy K. Sa do -
wi kiem i ma jąc świa do mość ich wie lu
lat pra cy, moż na stwier dzić, że przy -
wio zą me dal. Mo że nie ko niecz nie zło -
ty, ale trud no, by wró ci li bez krąż ka.
Wiem jed nak tak że, że są to za wod ni -
cy do świad cze ni, któ rzy ja dąc z in nym
tre ne rem też so bie po ra dzą. Z pew no -
ścią le piej niż dzie ci. Dla te go je śli im -
pre zy spor to we się na kła da ją, i nie
mo gę być w dwóch miej scach jed no -
cze śnie, za wsze wy bio rę po moc młod -
szym, mniej do świad czo nym, któ rzy
bar dziej po trze bu ją mo je go wspar cia.

Dla nich pierw sze ze tknię cia z ma tą są
bo wiem nie sa mo wi tym prze ży -
ciem – mó wi L. Wo siek.

Suk ce sy w re gio nie i w kra ju po -
zwa la ją uznać klub za wi zy tów kę
Ciesz ko wa. – Od wie lu lat Olim pia
świę ci trium fy w spor to wej ry wa li za cji
na te re nie ca łe go kra ju i dzię ki te mu na -
sza gmi na ko ja rzo na jest z za pa sa mi
w sty lu wol nym. Mo głem się o tym
wie lo krot nie prze ko nać przy oka zji róż -
nych wy jaz dów i spo tkań, cza sa mi da -
le ko po za gra ni ca mi po wia tu, a na wet
wo je wódz twa. Nie wąt pli wie klub ten
jest gmin ną pe reł ką, o któ rą trze ba dbać
i któ rą na le ży „po le ro wać” – za zna cza I.
Miecz ni kow ski. – Rzad ko ma się tak
wy raź ne od czu cie przy wy dat ko wa niu
środ ków na or ga ni za cje po za rzą do we,
że wy da ne pie nią dze to bar dzo do bra
in we sty cja, a tak wła śnie jest w przy pad -
ku Olim pii Ciesz ków. Z ta ki mi wy ni -
ka mi, mar ką i opi nią po pro stu się nie
dys ku tu je, tyl ko się chwa li i wspie ra.
Do te go war to jesz cze do dać, że gmi na
cza sem wy mier nie zy sku je nie tyl ko
na pro mo cji i wi ze run ku, ale otrzy mu -
je też no wy sprzęt spor to wy – do po wia -
da wójt Ciesz ko wa. (MS)

ZA PA SY

Wiel ki klub z nie wiel kiej miej sco wo ści
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Po week en do wych bo jach ćwierć fi -
na ło wych i pół fi na ło wych w wal ce
o triumf w Kro śnic kiej Ha lo wej Li dze
Pił ki Noż nej li czą się już tyl ko dwie
eki py – naj bar dziej bram ko strzel ny
Gol den Te am oraz Mid dles bro ugh,
któ re stra ci ło naj mniej go li. Bę dzie
to też po je dy nek dwóch naj lep szych
strzel ców, bio rąc pod uwa gę wszyst -
kie spo tka nia dzie sią tej edy cji.

W so bo tę ćwierć fi na ło we zma ga -
nia roz po czę ły się od star cia Sa me Asy
Te amu i Gol den Te amu. Ci pierw si,
choć ska zy wa ni na po raż kę, zdo ła li na -
psuć krwi ry wa lom i nie pod da wa li się
bez wal ki. Po stra cie pierw sze go go la
Zło ci przy ci snę li jed nak moc niej i kon -
tro lo wa li spo tka nie. Wpraw dzie pił ka
wpa dła do bram ki fa wo ry tów jesz cze
dwa ra zy, ale nie trud no by ło się zo -
rien to wać, kto roz da je kar ty. Osta tecz -
nie Gol den Te am wy grał 8: 3,
a du ble ta mi po pi sa li się Mi chał Lot ka,
To masz Ser we ta i Woj ciech Cho duń.

W po dob nym ryt mie prze bie gło
spo tka nie Mid dles bro ugh i Ko ro ny
Bog daj. Ja ko pierw szy pił kę z siat ki
mu siał wy cią gać gol ki per fa wo ry tów,
a po pierw szej po ło wie obroń cy ty tu -

łu pro wa dzi li za le d wie dwo ma go la mi.
W dru giej od sło nie jed nak roz wią zał
się wo rek z bram ka mi i osta tecz nie ze -
spół Mid dles bro ugh zwy cię żył 11: 2.
Naj bar dziej do te go przy czy nił się Kac -
per Gło wień kow ski – au tor sied miu
tra fień. Dwo ma go la mi wsparł go Ad -
rian Raj kie wicz, a po jed nej bram ce
do rzu ci li Woj ciech Ro ma no wicz
i Piotr Ro ma no wicz.

Przy ja cie le z Bo iska ogra li 6: 2 eki -
pę Qm pli, po rów no roz pro wa dza jąc
swo ją prze wa gę na obie po ło wy. Go le
Da mia na Ba ziu ka i Ad ria na Kne fla
nie wy star czy ły wo bec du ble tu Mar ci -
na So biń skie go oraz tra fień Da riu sza

Ślą skie go, Pa try ka Woj cie chow skie go
i An drze ja Ko sio ra. Je den gol był sa -
mo bój czy. 

Ostat ni ćwierć fi na ło wy bój za po -
wia dał się na naj bar dziej wy rów na ny.
Na prze ciw sie bie sta nę ły bo wiem
Dżem ki Emu Ma tej ko oraz Igloo, dru -
ży ny od po wied nio z czwar te go i pią te -
go miej sca w ta be li. Oka za ła
wy gra na 9: 3 w bez po śred nim star ciu
fa wo ry zo wa ła tych pierw szych. W so -
bo tę jed nak Igloo za pre zen to wa ło się
na praw dę do brze. Pierw szy gol padł
do pie ro pod ko niec pierw szej po ło wy,
kie dy to wy so ki pres sing zmu sił gol ki -
pe ra Dżem ków do błę du, a sy tu ację

wy ko rzy stał Ma te usz Ka szub. Krót ko
po zmia nie stron do re mi su do pro wa -
dził Hu bert Grzy wa czew ski. Na nie -
speł na pięć mi nut przed koń cem
na cisk Igloo za pro cen to wał, gdy Szy -
mon Se ku la wręcz wy gar nął bram ka -
rzo wi pił kę z rąk i umie ścił ją w siat ce.
Prze gry wa ją cy, włącz nie z roz złosz czo -
nym tym wy ni kiem gol ki pe rem, od -
da li jesz cze spo ro strza łów, ale
po żad nym z nich pił ka nie zna la zła
dro gi do bram ki. Tym sa mym to kro -
to szy nia nie awan so wa li do czo ło wej
czwór ki.

W pół fi na ło wych kon fron ta cjach
do szło do dwóch po gro mów. Naj -
pierw Gol den Te am po ko nał
Igloo 13: 2. Dla zwy cięz ców hat tric ki
za li czy li T. Ser we ta oraz M. Lot ka,
po dwa ra zy tra fia li Ma ciej Bach ta
i Da wid Wój cik, a po jed nym go lu do -

rzu ci li W. Cho duń i Piotr Moż drzech.
Jed no tra fie nie by ło sa mo bój cze. 

Bez tru du po ra dzi li so bie tak że
gra cze Mid dles bro ugh, gro miąc Przy -
ja ciół z Bo iska 10: 1. K. Gło wień kow -
ski i A. Raj kie wicz po trzy ra zy
pa ko wa li pił kę do siat ki. Du blet do -
rzu cił Kac per Ma li now ski, a po jed -
nym go lu strze li li Se ba stian Głow nic ki
i P. Ro ma no wicz. 

Wień czą ce ten se zon me cze za pla -
no wa no na naj bliż szą so bo tę. Igloo za -
gra z Przy ja ciół mi o trze cie miej sce.
O mi strzo stwo po wal czą na to miast
Mid dles bro ugh i Gol den Te am, czy li
obroń cy ty tu łu oraz ze spół, któ ry od -
no to wał kom plet 12 zwy cięstw w tej
edy cji. Bę dzie to też po je dy nek dwóch
naj le piej strze la ją cych – P. Moż drze cha
z 50 go la mi na kon cie i K. Gło wień -
kow skie go, au to ra 44 tra fień. (MS) 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

W finale zagrają faworyci

W nie dzie lę ro ze gra no pierw szy
z dwóch tur nie jów te ni sa sto ło we go
pod czas te go rocz nych fe rii zi mo -
wych. Adep ci tej dys cy pli ny spor tu
ry wa li zo wa li o Pu char Bur mi strza
Gmi ny Mi licz Pio tra Le cha. Ze wzglę -
du na pan de mię i bez pie czeń stwo
uczest ni ków za wo dy wy jąt ko wo
prze pro wa dzo no w Kro śni cach.

Na po cząt ku or ga ni za tor i tre ner
mi lic kie go Li de ra – Ra fał Gen de -
ra – po wi tał ze bra nych w imie niu bur -
mi strza. Pod su mo wał też pierw szy
ty dzień fe rii z te ni sem sto ło wym. Na -
stęp nie wy róż nił naj bar dziej za an ga żo -
wa ne i sys te ma tycz ne oso by. Wik to ria
Wi śniew ska, Klau dia Kaj da i Pa tryk
Kaj da otrzy ma li na gro dy za stu pro -
cen to wą fre kwen cję na za ję ciach. Bra -
jan Szym ko wiak zo stał wy róż nio ny

za za an ga żo wa nie i do jaz dy na tre nin -
gi aż z Du bi na. Ostat nim uho no ro wa -
nym był Fran ci szek Ku char ski, któ ry
w ostat nim cza sie nie mógł uczęsz czać
na za ję cia, ale so lid nie ćwi czył w do -
mu i tę po sta wę na gro dził tre ner.

Za gro że nie spo wo do wa ne sy tu -
acją pan de micz ną nie co po krzy żo wa -
ło pla ny or ga ni za cyj ne. O tro fea
mi lic kie go wło da rza ry wa li zo wa no bo -
wiem w sa li Cen trum Edu ka cyj no -Tu -
ry stycz no -Spor to we go w Kro śni cach.

De cy zję pod ję to w tro sce o zdro wie
uczest ni ków, a sam tur niej roz gry wa -
no z za cho wa niem wszel kich za sad
bez pie czeń stwa. 

W zma ga niach dzie ci naj lep sza
by ła W. Wi śniew ska, wy prze dza jąc
Mi cha ła Do pie ral skie go i Sta ni sła wa
Ku char skie go. W ka te go rii ‘ping pon -
go we ma rze nia” trium fo wa ła Le na Ko -
wal ska, dru gie miej sce za jął F.
Ku char ski, a trze cia by ła Zo fia Mi cha -
le wicz. W gru pie śred nio za awan so wa -
nych zwy cię żył P. Kaj da, a za je go
ple ca mi zna la zły się K. Kaj da i Z. Mi -
cha le wicz. W kla sy fi ka cji dziew cząt
bez kon ku ren cyj na oka za ła się Oli wia
Rzą sa, któ ra wy prze dzi ła L. Ko wal ską
i K. Kaj dę. 

Ka te go rię open wy grał B. Szym ko -
wiak, po sre bro się gnął Mi ko łaj Na -
wrot, a po brąz O. Rzą sa. Ro ze gra no
też tur niej de bla, a naj lep szy du et
stwo rzy li F. Ku char ski i Krzysz tof Kra -

jew ski. Dru gie miej sce za ję li L. Ko wal -
ska i B. Szym ko wiak, a naj niż szy sto -
pień po dium na le żał do K. Kaj dy i P.
Kaj dy.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li
owo ce i jo gur ty. Czo ło wi za wod ni cy
w po szcze gól nych ka te go riach mo gli
do dat ko wo li czyć na pu cha ry, me da le
i dy plo my. We wrę cza niu na gród R.
Gen de rę wsparł Da niel Dra pa ła, któ -
ry brał udział w nie dziel nych zma ga -
niach, ale upla so wał się po za po dium. 

Tre ner Li de ra po dzię ko wał
za wspar cie licz ne mu gro nu spon so -
rów, na cze le z gmi ną Mi licz i bur mi -
strzem P. Le chem. – Cie szę się, że
mi mo trwa ją cej pan de mii wciąż mo -
że my pra co wać i się roz wi jać. A współ -
pra ca z sa mo rzą dow ca mi i spon so ra mi
z te re nu po wia tu mi lic kie go ni gdy nie
by ła tak owoc na – sko men to wał R.
Gen de ra. 

Szko le nio wiec zwró cił też uwa gę
na cięż ką pra cę, ja ką je go pod opiecz ni
mu szą wy ko ny wać w trak cie fe rii. Nie -
dziel ny tur niej zwe ry fi ko wał bo wiem,
kto przy kła dał się do tre nin gów, a kto
lek ko so bie od pu ścił. – My ślę, że dziś
naj le piej za gra li ci, któ rzy so lid nie
prze pra co wa li pierw szy okres zgru po -
wań. Mi mo zmę cze nia i de li kat nych
ura zów po twier dzi ło się, że pra ca
przy no si za mie rzo ne efek ty. A dzie ci
sa me to wi dzą i dą żą do do sko na ło ści.
Ci, któ rzy od pu ści li, dziś za ję li miej sca
dal sze, ale to sy gnał, że trze ba coś
zmie nić, za an ga żo wać się i nie spo czy -
wać na lau rach. Cie szę się z po sta wy
wie lu za wod ni ków, bo te dwa ty go -
dnie od po wied nio przy go tu ją nas
do bar dzo waż nych me czów li go -
wych – oce nił po sta wę za wod ni ków
tre ner Li de ra.

(MS)

TE NIS STO ŁO WY

O Pu char Bur mi strza Mi li cza wal czy li w Kro śni cach
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