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Wójt gmi ny Ciesz ków zło żył za ża le -
nie na bez czyn ność po li cji i pro ku ra -
tu ry w Mi li czu. Cho dzi o spra wę z paź -
dzier ni ka ubie głe go ro ku, kie dy wi -
dzia no przed sta wi cie li jed nej z kro to -
szyń skim firm na nie le gal nych od -
kryw kach i wy do by wa niu pia sku.

Przy po mnij my, że 1 paź dzier ni -
ka 2021 r. ciesz kow scy urzęd ni cy zo -
sta li po in for mo wa ni o tym, że spo ra
ilość sa mo cho dów cię ża ro wych fir my
z Kro to szy na prze jeż dża przez Ciesz -
ków, a na stęp nie dro gą grun to wą zmie -
rza w kie run ku miej sco wo ści Gó ry,
po czym wra ca z ła dun kiem pia sku.
Pra cow ni cy urzę du do tar li na miej sce
i usta li li, że na grun tach rol nych nie da -
le ko Gór wy ko na na zo sta ła od kryw ka
i trwa wy do by cie pia sku.

– Jak się oka za ło, na wy do by cie
w tym miej scu fir ma nie mia ła kon ce -
sji. W związ ku z po wyż szym na tych -
miast po wia do mi li śmy Ko men dę
Po wia to wą Po li cji w Mi li czu. Po in ter -
wen cji pra cow ni ków urzę du oraz
funk cjo na riu szy po li cji wy do by cie
wstrzy ma no. Fir ma w po śpie chu za sy -
pa ła wy ro bi sko nie zna nym ma te ria -
łem – in for mo wa ły nas wte dy wła dze
Ciesz ko wa.

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Mi li -
czu 8 li sto pa da od mó wi ła wsz czę cia
do cho dze nia z po wo du „bra ku da nych
do sta tecz nie uza sad nia ją cych po dej -
rze nie po peł nie nia prze stęp stwa”.
Wójt Ciesz ko wa, Igna cy Miecz ni kow -

ski, zło żył za ża le nie na ta ką de cy zję
do Są du Re jo no we go w Mi li czu. 24
stycz nia ogło szo ny zo stał wy rok na ka -
zu ją cy po li cji i pro ku ra tu rze wzno wie -
nie śledz twa. 

– Po sta no wie niem z 08.11. 2021
ro ku za twier dzo nym przez Pro ku ra to ra
Re jo no we go wMi li czu od mó wio no wsz -
czę cia do cho dze nia wspra wie nie umyśl -
ne go pro wa dze nia w dniu 1.10. 2021
na dział ce nr 254/2 ob ręb Gó ry gm.
Ciesz ków, bez wy ma ga nej kon ce sji, wy -
do by cia ko pa lin ze złóż w po sta ci pia sku
onie usta lo nej frak cji inie usta lo nej ilo ści,
ma ją ce go wy rzą dzić znacz ną szko dę
w mie niu lub po waż ną szko dę w śro do -
wi sku, tj. o czyn z art. 176 ust. 3 usta wy
z 9.06.2011 Pra wo geo lo gicz ne i gór ni -
cze – wo bec bra ku da nych do sta tecz nie
uza sad nia ją cych po dej rze nie je go po peł -

nie nia (art17 ust. 1 pkt1 k. p. k.). Od te -
go po sta no wie nia za ża le nie wy wiódł
Wójt Gmi ny Ciesz ków Igna cy Miecz ni -
kow ski, za skar ża jąc je w ca ło ści. Za skar -
żo ne mu po sta no wie niu za rzu cił błęd ne
okre śle nie cha rak te ru praw ne go czy nu,
brak prze pro wa dze nia czyn no ści do wo -
do wych, któ re na le ża ło prze pro wa dzić
w ce lu wy ja śnie nia wszyst kich oko licz -
no ści spra wy ijej isto ty, wa dli wą oce nę ze -
bra ne go w spra wie ma te ria łu
do wo do we go, błę dy w usta le niach fak -
tycz nych. W opi nii skar żą ce go nie do sta -
tecz nie wy ja śnio no spra wę. Ist nie nie
nadział ce sprzę tu bu dow la ne go wska zu -
je na moż li wość wy do by cia pia sku. Po -
nad to nie spo sób do ko nać
jed no znacz ne go stwier dze nia obra ku ist -
nie nia zło ża ko pa lin, błęd nie okre ślo no
tak że cha rak ter ewen tu al nie po peł nio ne -

go czy nu ja ko nie umyśl ny. Pod niósł tak -
że, że wła ści ciel dział ki jest oso bą pro fe -
sjo nal nie zaj mu ją cą się dzia łal no ścią
go spo dar czą. Po nad to wska zał naprze pis
art 22 ust. 2 usta wy Pra wo geo lo gicz ne
i gór ni cze, pod kre śla jąc, że w spra wie
żad nakon ce sja nie zo sta ła udzie lo naoraz
że or gan nie zba dał, czy zo stał za wia do -
mio ny wła ści wy dy rek tor okrę go we go
urzę du gór ni cze go. Za kwe stio no wał
przy tym usta le nie, że wła ści ciel grun tu
chciał je dy nie spraw dzić, czy po sia da
na dział ce pia sek, bo jest ono sprzecz ne
z lo gi ką, bio rąc pod uwa gę ilość cię ża ró -
wek i ko pa rek na tej dział ce. Sam pia sek
zo stał sku tecz nie wy wie zio ny, adół za sy -
pa ny in nym ma te ria łem niż pia sek. Sa -
mo po szu ki wa nie ko pal ni bez
wy ma ga nej kon ce sji rów nież pod le ga od -
po wie dzial no ści kar nej – czy ta my wuza -
sad nie niu wy ro ku Są du Re jo no we go
w Mi li czu.

Tym sa mym sąd uznał za ża le nie
za za sad ne i je uwzględ nił, stwier dza -
jąc, iż de cy zja o od mo wie wsz czę cia do -
cho dze nia jest przed wcze sna
i po wierz chow na. – Or gan po stę po wa -
nia przy go to waw cze go po prze stał
na oświad cze niu wła ści cie la dział ki, że
chciał do wie dzieć się, czy mo że pro wa -
dzić na tym te re nie wy do by cie. Jed nak
ze zna nia świad ka Igna ce go Miecz ni -
kow skie go, za łą czo na do ku men ta cja
fo to gra ficz na wska zu ją ra czej na bez -
po śred ni za miar wy do by cia pia sku lub
in nych ko pa lin – bio rąc pod uwa gę
ilość zgro ma dzo ne go sprzę tu i po jaz -

dów oraz wiel kość wy ko pu. W za skar -
żo nym po sta no wie niu omó wio no obo -
wią zu ją ce prze pi sy w tym za kre sie, ale
po mi nię to wnio ski pły ną ce z ma te ria -
łu do wo do we go. Bio rąc pod uwa gę do -
ku men ta cję fo to gra ficz ną, trud no
uznać, by do ko na ne wy do by cie mie ści -
ło się w gra ni cach 10 me trów sze ścien -
nych pia sku, bo ła dow ność jed nej ta kiej
cię ża rów ki jest praw do po dob nie więk -
sza. Po nad to or gan pro ce so wy nie zba -
dał, czy na wet ta kie wy do by cie zo sta ło
zgło szo ne do Urzę du Gór ni cze go.
Słusz nie wska zu je skar żą cy, że nie tyl -
ko wy do by cie, ale rów nież po szu ki wa -
nie złóż ko pa lin bez od po wied niej
kon ce sji pod le ga ka rze. Po nad to na le ży
roz wa żyć, czy w tej sy tu acji nie do szło
do usi ło wa nia po peł nie nia czy nu
z art. 176 ust. 1 lub ust 2 usta wy Pra -
wo geo lo gicz ne i gór ni cze. W spra wie
na le ży prze słu chać świad ków (...)
i usta lić w od po wied nich or ga nach,
czy zo sta ła wy da na kon ce sja lub czy zo -
sta ło do ko na ne zgło sze nie wy do by cia,
a je że li zaj dzie ta ka po trze ba, po wo łać
bie głe go, któ ry wy da od po wied nią opi -
nię, a na stęp nie wy dać de cy zję pro ce -
so wą w opar ciu o zgro ma dzo ny
ma te riał do wo do wy – na pi sa no w uza -
sad nie niu wy ro ku.

9 lu te go Urząd Gmi ny w Ciesz ko -
wie otrzy mał pi smo z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu, że
do cho dze nie w spra wie nie le gal ne go
wy do by cia pia sku zo sta ło wzno wio ne.

(FE NIX)

WRACAMY DO TEMATU

Sąd nakazał wznowienie dochodzenia
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17 lu te go w Sta rej Rzeź ni w Mi li czu
od by ło się spo tka nie otwar te z Krzysz -
to fem Śmisz kiem – po słem z ra mie -
nia Le wi cy. Te mat de ba ty par la men -
ta rzy sty z miesz kań ca mi brzmiał „Co
po PiS?”. Po li tyk po in for mo wał też ze -
bra nych o za mia rze otwar cia biu ra
po sel skie go w mie ście.

Swo je wy stą pie nie po seł Śmi szek
roz po czął od wy ja śnie nia, cze mu wy -
brał Mi licz na lo ka li za cję swo je biu ra.
Uznał, że po li ty ki nie na le ży pro wa -
dzić tyl ko w ska li du żych miast, ale
rów nież w mniej szych miej sco wo -
ściach. – Dla mnie jest to rzecz na tu -
ral na, dla czło wie ka le wi cy
i o po stę po wych po glą dach. Uwa żam,
że nie na le ży po zo sta wać w ty le.
Wszę dzie moż na pro wa dzić po li ty -
kę – w War sza wie, Po zna niu czy
w Mi li czu. Prze ko na li się o tym miesz -
kań cy po bli skiej Ol szy 1,5 ro ku te mu.
Ktoś so bie wy my ślił, że wy bu du je
chlew nię na 7 ty się cy świń. Ro bi to
na te re nie Do li ny Ba ry czy – ob sza rów
chro nio nych, gdzie lu dzie za cięż kie
pie nią dze in we stu ją w agro tu ry sty kę.
Po ja wia się ktoś, praw do po dob nie
z duń skim ka pi ta łem, z ini cja ty wą
stwo rze nia rzeź ni. Wte dy lu dzie po -
my śle li tak: „ni gdy nie an ga żo wa łem
się w po li ty kę, ale mo że ona mi po mo -
że”. Za dzwo nio no do mnie i za ją łem
się tym pro ble mem. Z bur mi strzem
Mi li cza i pa nią soł tys po łą czy li śmy si -
ły. Pi sa łem do Ko mi sji Eu ro pej skiej
i zło ży łem za wia do mie nie do Cen tral -
ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go. Uzna -
łem za po dej rza ne ru chy nie któ rych

in sty tu cji wo kół tej in we sty cji. By łem
pod ogrom nym wra że niem za an ga żo -
wa nia lo kal nej spo łecz no ści. Na koń -
cu wszy scy wy gra li śmy – mó wił K.
Śmi szek. 

Jak oznaj mił, sku tecz ny po li tyk
ozna cza by cie co dzien nie bli sko zwy -
kłych pro ble mów ludz kich. Zwięk sza
się tym sa mym za ufa nie spo łecz ne,
po zwa la ją ce dzia łać w szer szej ska li.
Wska zał, że zda rza ją się spra wy waż -
niej sze, kie dy to war to na wet za wie sić
po dzia ły par tyj ne. Ja ko przy kład
wska zał swo ją in ter wen cję w spra wie
za nie czysz cza nia rze ki w Do li nie Ba -
ry czy. Za alar mo wał w tej spra wie ko -
mi sa rza Unii Eu ro pej skiej i pod jął
roz mo wy z ów cze snym mi ni strem
śro do wi ska – Mi cha łem Wo -
siem. – Pod czas jed ne go z po sie dzeń
sej mu przy sia dłem się do pa na mi ni -
stra i za czę li śmy roz ma wiać. Za czą -
łem mu tłu ma czyć ca ły pro blem
z za nie czysz cze niem rze ki. Po wie dzia -
łem, że po trze bu ję je go po mo cy i trze -
ba po mi nąć spo ry po li tycz ne.
Zro bi łem to, mi mo że dzie li mnie

od PiS -u oce an. Je śli ma my na sza li do -
bro spo łecz no ści lo kal nej, to ko ro na
mi z gło wy nie spad nie. Nie ste ty, oni
rzą dzą tym kra jem – stwier dził po seł. 

Na spo tka niu roz ma wia no też
o tym, ja kie szan se Le wi ca ma w nad -
cho dzą cych wy bo rach par la men tar -
nych. K. Śmi szek oświad czył, że nie
na le ży sku piać się tyl ko na kry ty ko wa -
niu wła dzy rzą dzą cej i wy cią ga niu
na wierzch ko lej nych afer. Klu czem
do suk ce su, je go zda niem, jest prze kaz
po zy tyw ny w po sta ci pro gra mu wy -
bor cze go oraz emo cji. 

– W wy bo rach li czą się rów nież
emo cje, a nie tyl ko kon struk tyw ny
pro gram wy bor czy. W kwe stii pro po -
zy cji star to wa nia z jed nej li sty wy bor -
czej – jest za wcze śnie, że by o tym
de cy do wać. Ma my swo je fun da men -
tal ne war to ści, ta kie jak wal ka o pra wa
czło wie ka i mniej szo ści, z któ rych nie
zre zy gnu je my. Nikt z nas nie po tra fi
prze wi dzieć, ja ka bę dzie przy szłość,
a son da że nie są jed no znacz ne w tej
ma te rii – po wie dział po li tyk Le wi cy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Pozytywny przekaz kluczem do sukcesu
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Mi lic kie Cen trum Me dycz ne po in for -
mo wa ło o roz po czę ciu mon ta żu pla -
cu za baw i si łow ni przy szpi ta lu.
W ostat nim cza sie wy mie nio ne zo -
sta ło ogro dze nie bo iska przy bu dyn -
ku psy chia trii oraz za mon to wa no
urzą dze nia spor to we. 

Wspo mnia na in we sty cja by ła dłu go
wy cze ki wa na, zwłasz cza przez naj młod -
szych pa cjen tów. Te raz bę dą mo gli spę dzać
każ dą wol ną chwi lę na dwo rze, do wo li ko -
rzy sta jąc z od no wio ne go bo iska, im po nu -
ją ce go pla cu za baw czy też pro fe sjo nal nej
si łow ni ze wnętrz nej. 

– Wie rzy my, że dzię ki na szym dzia ła -
niom po byt w szpi ta lu sta nie się przy jem -
niej szy, a pro ces te ra peu tycz ny prze bie gał
bę dzie znacz nie szyb ciej. Li czy my na to, że
czas ho spi ta li za cji bę dzie też cza sem bez -
tro skiej za ba wy w pięk nych oko licz no -
ściach przy ro dy – czy ta my
w ko mu ni ka cie MCM. 

Wspo mnia ne za da nie jest re ali zo wa -
ne w ra mach pro jek tu „Wspar cie in we sty -
cji dla od dzia łów psy chia trii dzie cię cej
w związ ku z epi de mią wi ru sa SARS -CoV -
-2” i w ca ło ści fi nan so wa ne ze środ ków
Fun du szu Prze ciw dzia ła nia CO VID -19. 

(FE NIX)

MILICZ

Miejsce do zabawy i rekreacji

Po wiat mi lic ki po zy skał w ra mach
Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju Dróg
kwo tę 3 009 311,50 zło tych na re -
mont dro gi po wia to wej nr 1400D
na od cin ku Słącz no -Po ra dów.

Jak pod kre śla sta ro sta mi lic ki, re ali za -
cja re mon tów dróg po wia to wych jest moż -
li wa dzię ki sku tecz nej współ pra cy
z gmi na mi Mi licz, Kro śni ce i Ciesz ków
oraz ich wspar ciu. – To wspa nia ła in for ma -
cja dla wszyst kich miesz kań ców po wia tu
mi lic kie go. W grud niu uda ło nam się
wspól nie z gmi ną Mi licz, Urzę dem Mar -
szał kow skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie -

go oraz Fir mą Tar czyń ski wy re mon to wać
pierw szy frag ment dro gi po wia to wej
nr 1400D na od cin ku Su łów -Gru szecz ka,
łą czą cy dwa po wia ty – mi lic ki oraz trzeb -
nic ki. Środ ki po zy ska ne z Rzą do we go Fun -
du szu Roz wo ju Dróg prze zna czo ne bę dą
na dal szy re mont tej dro gi, na od cin ku
Słącz no -Po ra dów. Dzię ki te mu po pra wi się
bez pie czeń stwo kie row ców, a dwa po wia -
ty – mi lic ki oraz ra wic ki – po łą czo ne bę -
dą wy re mon to wa ną dro gą. Dróg
po wia to wych jest du żo, dla te go sta ra my się
suk ce syw nie je mo der ni zo wać – mó wi sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki.

(FE NIX)

POWIAT

Pozyskano środki na remont
kolejnego odcinka drogi
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O tym, że z in sta la cja mi elek trycz ny mi
nie ma żar tów, wie prak tycz nie każ dy.
Czę sto jed nak na wet do świad cze ni
elek try cy i elek tro mon te rzy za po mi na -
ją o prze strze ga niu pod sta wo wych za -
sad ich ob słu gi. Dla te go waż ne jest
utrwa la nie tej wie dzy.

Elek try cy ielek tro mon te rzy to oso by wy -
ko nu ją ce pra ce kon ser wa cyj ne urzą dzeń i in -
sta la cji elek trycz nych we wnątrz inaze wnątrz
obiek tów, pra ce mon ta żo we przyli niach elek -
tro ener ge tycz nych na po wietrz nych i ka blo -
wych oraz in sta la cjach, a tak że pro wa dzą ce
ob słu gę ma szyn iurzą dzeń elek tro ener ge tycz -
nych oraz do ko nu ją ce oglę dzin i po mia rów
elek tro ener ge tycz nych. Wswo ich dzia ła niach
mo gą na po tkać kil ka ro dza jów za gro żeń.

Pierw sze z nich to po ra że nie prą dem
elek trycz nym. Naj czę ściej do cho dzi do nie go
po przez pra cę bez wy ma ga ne go wy łą cze nia
i spraw dze nia ob wo du, nie wła ści we go za bez -
pie cze nia na pę dów łącz ni ków elek trycz nych
przed przy pad ko wym za łą cze niem, zdję cie

osłon, uszko dze nie izo la cji, wy ko ny wa nie prac
przy uży ciu elek tro na rzę dzi w róż nych wa -
run kach at mos fe rycz nych lub zwar cie w ob -
wo dzie elek trycz nym. Skut kiem mo że być
lek ki uraz, po waż ne uszko dze nie cia ła lub na -
wet śmierć. Aby unik nąć te go za gro że nia, wy -
pa da wy łą czyć na pię cie, ozna ko wać
urzą dze nia elek trycz ne w cza sie prac, za pew -
nić izo lo wa ne na rzę dzia, heł my, oku la ry czy
sprzęt wska zu ją cy obec ność na pię cia, a tak że
prze pro wa dzać okre so we ba da nia in sta la cji
elek trycz nych oraz szko le nia dla pra cow ni ków.

Ko lej ne nie bez pie czeń stwo to wy ła do wa -
nia at mos fe rycz ne, co wią że się głów nie zpra -
cą wtrak cie burz zwy ła do wa nia mi. Rów nież
tu taj mo że skoń czyć się za rów no nie wiel kim
ura zem, jak izgo nem. Pod sta wo we za sa dy bez -
pie czeń stwa w tym wy pad ku to sto so wa nie
po łą czeń wy rów naw czych i uzie mie nia kon -
struk cji urzą dzeń oraz za kaz pra cy wcza sie bu -
rzy zwy ła do wa nia mi at mos fe rycz ny mi.

Nie zwy kle groź ne mo gą oka zać się po ża -
ry iwy bu chy. Naj czę ściej do cho dzi donich po -
przez nie wła ści wie do bra ne pa ra me try

urzą dzeń iin sta la cji elek trycz nych, wy ko ny wa -
nie ro bót wpo bli żu ma te ria łów ła two pal nych
inie za cho wa nie wa run ków bhp wob sza rze za -
gro żo nym wy bu chem. To mo że po skut ko wać
po pa rze niem lub śmier cią. Pro fi lak ty kę sta no -
wią tu wy po sa że nie sta no wi ska pra cy we wła -
ści wy sprzęt prze ciw po ża ro wy, za cho wa nie
wy ma ga nych środ ków bez pie czeń stwa w po -
bli żu ma te ria łów ła two pal nych, spraw dze nie
stę że nia pal nych ga zów lub py łów wprzy pad -
ku pra cy wob sza rze za gro żo nym wy bu chem,
uzy ska nie wy ma ga nej zgo dy odko or dy na to ra
ro bót, okre so we in spek cje urzą dzeń w wy ko -
na niu prze ciw wy bu cho wym, po twier dza ją ce
stan bez pie czeń stwa, in struk cje ido ku men ta -
cja eks plo ata cyj no -ru cho wa iate sta cyj naurzą -
dzeń oraz sto so wa nie od po wied nich na rzę dzi
nie iskrzą cych. 

Uwa żać na le ży też na zmien ne wa run ki
at mos fe rycz ne, upad ki, po tknię cia, po śli zgnię -
cia, py ły, spa da ją ce przed mio ty, a na wet ha łas
istres. Czę sto naj lep szą dro gę doza pew nie nia
bez pie czeń stwa sta no wią szko le nia pra cow ni -
ków iprze strze ga nie norm cza su pra cy. 

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476

EKSPERT RADZI

Bezpieczna praca z prądem
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9 lu te go w go dzi nach wie czor nych
na ul. Trzeb nic kiej w Mi li czu do szło
do ko li zji dro go wej. Sa mo chód zje -
chał z dro gi i uszko dził dwa za par ko -
wa ne po jaz dy. Kie row ca był
pod wpły wem al ko ho lu. 

Prze pro wa dzo ne ba da nie wy ka za ło
w or ga ni zmie kie ru ją ce go 1,5 pro mi la al -
ko ho lu. – 40-let ni oby wa tel Ukra iny je -
chał uli cą Trzeb nic ką w kie run ku
Mi ło cho wic. Na łu ku dro gi w le wo nie do -
sto so wał pręd ko ści do pa nu ją cych wa run -
ków dro go wych, w wy ni ku cze go
sa mo chód wy padł z dro gi i ude rzył w dwa
za par ko wa ne po jaz dy oso bo we na te re nie
tzw. by łe go lot ni ska. Po cząt ko wo męż czy -
zna pró bo wał wi ną za zda rze nie obar czyć
swo je go psa, prze wo żo ne go na przed nim
fo te lu pa sa że ra, któ ry rze ko mo miał pod -
czas jaz dy ugryźć go w rę kę, co spo wo do -
wa ło ca łe zaj ście. Kie row ca do dał, że
po fak cie pies uciekł. Funk cjo na riu sze za -

trzy ma li spraw cy pra wo jaz dy oraz za bez -
pie czy li roz bi ty po jazd na par kin gu strze -
żo nym. 40-la tek zo stał za trzy ma ny
i osa dzo ny w po li cyj nym aresz cie, gdzie
po zo stał do cza su roz strzy gnię cia spra wy
przez sąd w związ ku z za sto so wa niem wo -
bec nie go tzw. pro ce du ry try bu przy śpie -
szo ne go – in for mu je asp. Bar tosz
Stry chow ski z Ko men dy Po wia to wej Po li -

cji w Mi li czu. 11 lu te go mi lic ki sąd orzekł
dla męż czy zny ka rę w po sta ci trzech lat
za ka zu kie ro wa nia wszel ki mi po jaz da mi
me cha nicz ny mi, grzyw ny w wy so ko -
ści 4,5 ty sią ca zło tych oraz świad cze nia
pie nięż ne go w kwo cie 5 tys. zł na rzecz
Fun du szu Po mo cy Po krzyw dzo nym oraz
Po mo cy Post pe ni ten cjar nej. 

(FE NIX)

NA DRODZE

Chciał zrzucić winę na psa...

18 lu te go młod szy in spek tor Ma -
riusz Tań ski ofi cjal nie ob jął służ bę
ja ko peł nią cy obo wiąz ki ko men dan -
ta po li cji w Mi li czu. Wcze śniej pia -
sto wał sta no wi sko na czel ni ka Wy -
dzia łu Ru chu Dro go we go Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Olsz ty nie. 

Jak in for mu je Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Mi li czu, Ma riusz Tań ski ma bo -
ga te do świad cze nie za wo do we. Je go ka rie -
ra roz po czę ła się 1993 ro ku w Od dzia le
Pre wen cji Po li cji w Olsz ty nie. W la -
tach 1999-2006 peł nił służ bę w Wy dzia -
le Ru chu Dro go we go Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Olsz ty nie.
W 2006 ob jął sta no wi sko za stęp cy na czel -
ni ka wy dzia łu. Na stęp nie w la tach 2006-
2012 słu żył w po łą czo nym Wy dzia le
Pre wen cji i Ru chu Dro go we go Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Olsz ty nie.
W 2012 tra fił po now nie do Wy dzia łu Ru -
chu Dro go we go, gdzie prze szedł wszyst kie

szcze ble sta no wisk służ bo wych, po cząw -
szy od asy sten ta, a koń cząc na sta no wi sku
na czel ni ka wy dzia łu, któ rym zo stał
w kwiet niu 2018.

No wy szef mi lic kich po li cjan tów jest
ab sol wen tem Wyż szej Szko ły Po li cji
w Szczyt nie oraz Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji Uni wer sy te tu War miń sko -Ma -
zur skie go, gdzie uzy skał ty tuł ma gi stra
pra wa. Po nad to jest ab sol wen tem stu diów

po dy plo mo wych z za kre su za rzą dza nia
kry zy so we go oraz stu diów po dy plo mo -
wych z za kre su za rzą dza nia jed nost ką or -
ga ni za cyj ną w ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Mł. insp. Ma riusz Tań ski jest żo na ty, ma
dwóch do ro słych sy nów. Je go za in te re so -
wa nia to że glar stwo, mo to ry za cja, nur ko -
wa nie oraz po dró że. W wol nej chwi li lu bi
obej rzeć do bry film.

OPRAC. (FE NIX)

POLICJA

Milicka komenda z nowym szefem

14 lu te go mi lic ka po li cja za trzy ma -
ła 38-let nią ko bie tę, któ ra do pu ści ła
się kra dzie ży pi ły spa li no wej do cię -
cia drew na. Gro zi jej ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści.

Do kra dzie ży do szło w Mi li czu na po -
cząt ku lu te go. Męż czy zna po zo sta wił pi łę
spa li no wą do cię cia drew na na klat ce scho -
do wej bu dyn ku, w któ rym miesz ka. Ktoś
wy ko rzy stał „oka zję” i pi ła o war to ści 850
zło tych znik nę ła. Spra wą za ję li się mi lic cy
śled czy, któ rzy usta li li, że pi łę ukra dła 38-

let nia ko bie ta cza so wo prze by wa ją ca na te -
re nie Mi li cza. Po li cjan ci od zy ska li skra -
dzio ne mie nie, któ re znaj do wa ło się
w jed nym z miej sco wych lom bar dów. 

– Za trzy ma na ko bie ta usły sza ła za -
rzut do ko na nia kra dzie ży mie nia o war to -
ści 850 zło tych, za co gro zi ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści. Po dej rza na
po prze słu cha niu zo sta ła zwol nio na, a od -
zy ska ną pi łę nie zwłocz nie zwró co no wła -
ści cie lo wi – po in for mo wał pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za kradzież piły spalinowej

W nie dzie lę na dro dze wo je wódz kiej
nr 448, na od cin ku po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Czar no goź dzi ce i Mi -
licz, do szło do groź ne go wy pad ku.
Na sku tek te go zda rze nia po szko do -
wa na zo sta ła 26-let nia ko bie ta. 

Ze wstęp nych usta leń po li cji wy ni ka,
że 26-lat ka, ja dąc sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Che vro let, zmie rza ła w kie run ku
Mi li cza i na pro stym od cin ku dro gi praw -
do po dob nie nie do sto so wa ła pręd ko ści
do pa nu ją cych wa run ków. W wy ni ku te go
po jazd zje chał na pra we po bo cze, prze wró -
cił się na dach, po czym ude rzył w przy -
droż ne drze wo. 

Stra ża cy wy do sta li ran ną ko bie tę z sa -
mo cho du, po czym ka ret ka po go to wia za -
bra ła ją do Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go w Trzeb ni cy. – Ko bie ta je -
cha ła sa ma, nikt in ny nie ucier piał. Po waż -
nie uszko dzo ny po jazd zo stał od ho lo wa ny
na par king strze żo ny. Po li cjan ci usta li li, że
kie ru ją ca by ła trzeź wa i mia ła wy ma ga ne
upraw nie nia do pro wa dze nia po jaz dów
me cha nicz nych. Trwa po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce przy czy ny i oko licz no ści te go zda -
rze nia. Jed no cze śnie po now nie ape lu je my
do wszyst kich kie row ców o ostroż ność
i roz wa gę na dro dze – mó wi pod insp. Sła -
wo mir Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

WYPADEK

Dachowanie na drodze wojewódzkiej
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W mi nio ny czwar tek mi lic cy po li -
cjan ci prze pro wa dzi li na dro gach na -
sze go po wia tu dzia ła nia pod kryp to -
ni mem „Nie chro nie ni uczest ni cy ru -
chu dro go we go”. W trak cie ak cji
mun du ro wi ujaw ni li m. in. 11 wy kro -
czeń, któ re po peł ni li kie row cy, po le -
ga ją cych na nie ustą pie niu pierw -
szeń stwa pie szym. 

Po nad to w trak cie po li cyj nej ak cji
ośmiu kie row ców prze kro czy ło do zwo lo ną
pręd kość jaz dy w ob rę bie przejść dla pie -
szych, a czte ry wy kro cze nia po le ga ły na nie -
pra wi dło wym prze jeż dża niu przez
przej ścia. Kie row cy po peł nia li tak że in ne
wy kro cze nia, któ re – ogól nie rzecz uj mu -
jąc – po le ga ły na nie pra wi dło wym za cho -
wa niu się wo bec pie szych. Wszy scy spraw cy
wy kro czeń zo sta li uka ra ni man da ta mi.

Głów nym ce lem te go przed się wzię cia
by ło pod nie sie nie po zio mu bez pie czeń -
stwa pie szych, czy li gru py, któ ra w sy tu acji

uczest nic twa w zda rze niu dro go wym jest
naj bar dziej na ra żo na na od nie sie nie po -
waż nych ob ra żeń. 

Po li cjan ci za po wia da ją, że te go ty pu
dzia ła nia bę dą sys te ma tycz nie pro wa dzo ne
na dro gach po wia tu mi lic kie go. – Pa mię taj -
my jed nak, że o wła sne bez pie czeń stwo

na dro dze w głów nej mie rze po win ni śmy
za dbać sa mi, sto su jąc się do obo wią zu ją cych
prze pi sów ru chu dro go we go i za cho wu jąc
na dro dze czuj ność oraz roz wa gę – ape lu je
pod insp. 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. (AN KA)

Z POLICJI

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych
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Roz po czę ła się bu do wa dro gi w Ka -
szo wie pod Mi li czem. Pra ce ma ją być
zre ali zo wa ne w cią gu trzech mie się cy.

Wy bu do wa ny zo sta nie od ci nek dro gi
o dłu go ści po nad 1,1 km – od skrzy żo wa -
nia al. Nie pod le gło ści z ul. Cha bro wą

w Mi li czu do dro gi po wia to wej z Mi li cza
do Ka szo wa. In we sty cję na od cin ku 550
me trów zre ali zu je fir ma ze wnętrz na, wy -
ło nio na w po stę po wa niu prze tar go wym.
Po zo sta łe 660 me trów wy ko na Przed się -
bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej „Do li -
na Ba ry czy”. 

– Bu do wa te go od cin ka dro gi sta no -
wi waż ny punkt ko mu ni ka cyj ny nie tyl ko
dla miesz kań ców Ka szo wa pod Mi li czem,
ale rów nież kie row ców z Ka szo wa, Kar mi -
na, Kar min ka, Po sto li na, Pracz, któ -
rzy – ko rzy sta jąc z nie go – bę dą mo gli
swo bod nie do je chać do Mi li cza, bez ko -
niecz no ści włą cza nia się w dro gę kra jo -
wą – po in for mo wa ły wła dze gmi ny
Mi licz.

(FE NIX)

MILICZ

Ważny odcinek komunikacyjny
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Z po wo du śmier ci Bar to sza Pta ka,
ab sol wen ta Tech ni kum Le śne go
w Mi li czu, zor ga ni zo wa no zbiór kę
na rzecz je go ro dzi ny, a zwłasz cza
ma lut kie go Igna ce go. Środ ki moż na
wpła cać za po śred nic twem por ta lu
zrzut ka. pl.

Na proś bę ab sol wen tów Tech ni -
kum Le śne go w Mi li czu zo sta ła utwo -
rzo na zbiór ka dla Igna ce go – syn ka
zmar łe go Bar to sza Pta ka. Od dziec ka
ko chał las i do koń ca był z nim zwią za -
ny. Ukoń czył Tech ni kum Le śne w Mi -
li czu im. prof. Wła dy sła wa
Je dliń skie go oraz Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy w Po zna niu. Pra co wał
w Nad le śnic twie Pia ski ja ko pod le śni -
czy. Po lo wał w ko le ło wiec kim Wi da -
wa Wro cław.

– Ja ko przy ja ciel ro dzi ny zde cy do -
wa łem się zor ga ni zo wać zbiór kę
(po wcze śniej szej ak cep ta cji ma my
Igna sia). W ro ku 2021 szczę śli wi ro -
dzi ce ma ją po wi tać na świe cie bliź nię -
ta. Nie dłu go po tym do wia du ją się, że
bę dą to chłop cy. Cią ża nie prze bie ga
po myśl nie. Wie le wi zyt u spe cja li stów,
dłu gie ba da nia... Ner wy, któ re nie ma -
ją koń ca. Przy cho dzi dzień roz wią za -
nia. Bóg po sta no wił za brać jed ne go
chłop ca do sie bie... Wiel ki ból ro dzi -
ców, któ ry zro zu mieć mo że tyl ko ten,
co stra cił dziec ko... Ro dzi ce mu szą
szyb ko od na leźć się w no wej rze czy wi -
sto ści i sta nąć na no gi... Igna cy uro dził
się ja ko wcze śniak, mu si zo stać w szpi -
ta lu (w Pol sce w tym cza sie trwa dru -
ga fa la pan de mii CO VID -19). Ro dzi ce
po cza sie mo gą od wie dzić sy na.
Za rzad ko i za krót ko... Ta kie nie ludz -
kie prze pi sy. Ro dzi na po wo li pod no si

się... Są pla ny. Do bre pla ny. Ma od być
się we se le (w ma ju te go ro ku). Ro dzi -
ce cie szą się sy nem i swo im ślu bem.
Za czy na ją wie rzyć, że przed Ni mi są
już tyl ko do bre dni... Na gle oj ciec za -
czy na czuć się go rzej. My śli so bie, że
pew nie go prze wia ło. Prze cież pra cu je
w le sie... W wol nych chwi lach też jest
w le sie (ja ko my śli wy). Zwy kłe prze -
zię bie nie... Na gle jest go rzej. Tra fia
do naj bliż sze go szpi ta la. Tam
po wstęp nych ba da niach le ka rze de cy -
du ją się prze wieźć go do szpi ta la w Po -
zna niu. Po wo li do cho dzi do sie bie.
Pa da pierw sza dia gno za – to udar...
W wie ku 29 lat... Ale prze cież to nie

ko niec świa ta, nie mo że się pod dać...
Na gle stan, któ ry był już sta bil ny, po -
gar sza się... Stan jest zły. CO VID ruj -
nu je je go or ga nizm. Le ka rze
stwier dza ją śmierć mó zgu... Po po nad
ty go dniu ser ce prze sta je bić... Sy nek
Igna cy tra ci swo je go uko cha ne go ta tu -
sia... Ma ma Igna sia te raz mu si wziąć
na bar ki wszyst ko, a to wca le nie jest
ma ło. Wiem, że da chłop cu wszyst ko,
co naj lep sze, ale nic nie za stą pi mu oj -
ca... – na pi sał na stro nie zrzut ka. pl
Łu kasz Mej lon, przy ja ciel ro dzi ny. Pla -
nu je się ze bra nie kwo ty 50 ty się cy zło -
tych.

OPRAC. (FE NIX)

Do koń ca li sto pa da przy trzy na stu
przej ściach dla pie szych w miej sco -
wo ściach Ciesz ków, Dziad ko wo i Ra -
kło wi ce po ja wi się od po wied nie
oświe tle nie. Ta ką de cy zję pod ję to
w tro sce o bez pie czeń stwo prze -
chod niów i ze wzglę du na wy so kie
na tę że nie ru chu.

Na ta ki pro blem zwró ci li uwa gę
miesz kań cy gmi ny Ciesz ków, wska zu jąc
przy tym zwłasz cza na bez pie czeń stwo
dzie ci uczęsz cza ją cych do szkół. Zde cy do -
wa no więc o do dat ko wym za bez pie cze niu
przejść znaj du ją cych się przy dro dze kra jo -
wej nr 15. – Uda ło się naj pierw do pro wa -
dzić do te go, że te przej ścia zo sta ły
do dat ko wo ozna ko wa ne. Znaj du ją się tam
du że, wy raź ne zna ki od bla sko we, bar dzo
rzu ca ją ce się w oczy. Oprócz te go do sta li -
śmy in for ma cję, że przej ścia bę dą jesz cze
oświe tlo ne. Z dwóch stron po ja wią się la -
tar nie, któ re po pra wią wi docz ność.
Po pierw sze – kie row cy ła twiej za uwa żą
prze chod niów, a po dru gie – pie si po czu ją

się bez piecz niej – in for mu je wójt Igna cy
Miecz ni kow ski.

Spo śród trzy na stu za pla no wa nych
do do świe tle nia miejsc dzie sięć znaj du je
się w Ciesz ko wie, dwa w Dziad ko wie,
a jed no w Ra kło wi cach. De cy zję pod ję ła
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au -
to strad w po ro zu mie niu z gmin ny mi wła -
dza mi. W naj bliż szym cza sie
kon sul to wa ne bę dą jesz cze kwe stie przy łą -
cze nia i za si la nia lamp. – Pod wzglę dem
do ku men ta cji wszyst ko jest już go to we, na -
to miast fi zycz nie dzia ła nia ma ją po trwać
naj póź niej do koń ca li sto pa da – do po wia -
da wło darz gmi ny.

Wraz z za pla no wa ny mi pra ca mi
w Ciesz ko wie przy ul. Kro to szyń skiej,
przy ist nie ją cym przej ściu dla pie szych, ma
po wstać stre fa ocze ki wa nia – po stro nie,
gdzie nie ma chod ni ka. GDD KiA in for -
mu je tak że, iż czy ni sta ra nia, aby od ci nek
dro gi kra jo wej nr 15, po mię dzy Ra kło wi -
ca mi a Gu zo wi ca mi, jesz cze w tym ro ku
zo stał wy re mon to wa ny. 

(MS)

GMINA CIESZKÓW

Będzie bezpieczniej 
na przejściach dla pieszych

CHARYTATYWNIE

Wsparcie dla małego Ignasia i jego mamy

Jak in for mu je mi lic ka po li cja, na te -
re nie po wia tu od no to wa no przy pad -
ki wy łu dzeń lo gi nów i ha seł do kont
ban ko wych. Po ja wi ła się bo wiem no -
wa me to da oszu stwa – na kryp to wa -
lu ty. Do sko na łym na rzę dziem dla cy -
ber prze stęp ców nie mu si być zło śli -
we opro gra mo wa nie kom pu te ro we.
Wy star czy od po wied nia so cjo tech ni -
ka, czy li atak psy cho lo gicz ny. Oszu -
ści kon tak tu ją się z ofia ra mi po przez
me dia spo łecz no ścio we i ofe ru ją
bar dzo zy skow ną in we sty cję.

Spraw cy dzia ła ją w ten spo sób, że
dzwo nią do po krzyw dzo ne go, ofe ru -
jąc szyb ki i du ży zysk w ob ro cie kryp -
to wa lu tą. Oszu ści ma ni pu lu ją swo imi
ofia ra mi tak, aby my śla ły, że bę dą in -
we sto wać w wir tu al ny pie niądz.
W rze czy wi sto ści w wy ni ku per swa zji
ofia ra in sta lu je w swo im kom pu te rze
pro gram umoż li wia ją cy tzw. zdal ny

pul pit. Na stęp nie kon tak tu je się z nią
przed sta wi ciel ja kiejś „fir my”, ofe ru jąc
in we sty cję zwią za ną z kryp to wa lu tą,
naj czę ściej o na zwie Bit co in. Dzwo nią -
cy na ma wia swe go roz mów cę do po -
bra nia apli ka cji Any Desk (apli ka cja
słu żą ca do za in sta lo wa nia zdal ne go
pul pi tu), za po mo cą któ rej oszust mo -
że wy dać na kom pu te rze po le ce nie,
np. za cią gnię cie bły ska wicz nej po życz -
ki, wy ko ny wać nie au to ry zo wa ne
trans ak cje lub wy pro wa dzać zgro ma -
dzo ne oszczęd no ści. 

Po li cjan ci ape lu ją o za cho wa nie roz -
sąd ku i prze strze ga nie za sad bez pie -
czeń stwa przy trans ak cjach
in ter ne to wych. – Bądź my ostroż ni, je -
śli pod czas roz mo wy te le fo nicz nej ktoś
chce szyb ko uzy skać two je da ne, ofe ru -
je moż li wość uzy ska nia szyb kich i wy -
so kich zy sków dzię ki in we sty cji
w kryp to wa lu ty i chce za in sta lo wać
na Two im kom pu te rze pro gram

do zdal ne go ste ro wa nia. Na le ży za cho -
wać szcze gól ną ostroż ność w przy pad -
ku kon tak tów zdal nych (te le fo nicz nych
oraz ma ilo wych) z oso ba mi pro po nu ją -
cy mi świad cze nie usług fi nan so wych
lub wy ko na nie trans ak cji. Do brze jest
zwe ry fi ko wać toż sa mość tych osób
oraz praw dzi wość de kla ro wa ne go ce lu
kon tak tu. In we sto wa niem po win ny
zaj mo wać się oso by, któ re po sia da ją co
naj mniej mi ni mal ną wie dzę na te mat
tech no lo gii Block cha in, kryp to wa lut

oraz po wo dach, któ re wpły wa ją na jej
zmien ność. Nie po win ni śmy rów nież
prze zna czać na in we sty cje wię cej środ -
ków, niż mo że my ak tu al nie stra cić.
Przy pod ję ciu de cy zji po ten cjal ny pod -
miot, w któ ry chce my za in we sto wać
środ ki fi nan so we, na le ży spraw dzić
na li ście ostrze żeń pu blicz nych Ko mi -
sji Nad zo ru Fi nan so we go oraz w mia rę
moż li wo ści na stro nach in ter ne to wych,
pro wa dzo nych przez za gra nicz ne jed -
nost ki nad zo ru nad ryn kiem fi nan so -
wym. Mu si my wziąć pod uwa gę
rów nież to, czy bro ker in we sty cyj ny jest
nad zo ro wa ny przez Ko mi sję Nad zo ru
Fi nan so we go lub in ny or gan za gra nicz -
ny ta kie go nad zo ru. Waż ne jest spraw -
dze nie wszel kich oko licz no ści i ce lów
da ne go biz ne su, czy jest za bez pie czo ny
i moż na zło żyć re kla ma cję. Ju rys dyk cja
praw na emi sji kryp to wa lut mo że nam
utrud nić w przy szło ści ewen tu al ne
skła da nie rosz czeń od szko do waw czych

lub skarg z ty tu łu nie rze tel nej re ali za cji
umów. In we sto rzy, któ rzy już po sia da -
ją kryp to wa lu ty i kryp to ak ty wa, po win -
ni pa mię tać o tym, aby nie udo stęp niać
oso bie nie upo waż nio nej do stę pu
do swo je go klu cza pry wat ne go. Przy -
dat ną in for ma cją jest rów nież fakt, że
pra cow ni cy Urzę du Ko mi sji Nad zo ru
Fi nan so we go w ża den spo sób nie
uczest ni czą w trans ak cjach, któ re są
zwią za ne z kryp to wa lu ta mi. Tym sa -
mym po wo ły wa nie się na ja ki kol wiek
je go udział lub osób upo waż nio nych
przez or gan nad zo ru w trans ak cjach na -
by cia lub zby cia kryp to wa lut nie ma
żad nych pod staw i jest jed nym z ele -
men tów, któ ry prze stęp cy wy ko rzy stu -
ją w ce lu zdo by cia na sze go za ufa nia
i w kon se kwen cji prze pro wa dze nia
czyn no ści oszu kań czej i po zy ska nia na -
szych środ ków – prze strze ga pod insp.
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. 

Je że li po dej rze wasz, że pa dłeś ofia -
rą oszu stwa, skon tak tuj się ze swo im
ban kiem oraz za wia dom or ga ny ści ga -
nia. (FE NIX)

Z POLICJI

Kryptowaluty to okazja również dla oszustów



Sto wa rzy sze nie „Szko ła Wspól nym Do -
brem”, dzia ła ją ce przy Szko le Pod sta -
wo wej w Dun ko wej, po zy ska ło do ta cję
z gmi ny Mi licz na za ję cia dla dzie ci
i mło dzie ży.

W ra mach pro jek tu pod na zwą „Baw się,
graj i ucz” w szko le prze pro wa dzo no cykl za jęć
kre atyw nych dla uczniów – warsz ta ty tech -
nicz ne, pla stycz ne i ru cho we. Ich zwień cze -
niem są ko lo ro we szkol ne ko ry ta rze, ozdo bio ne
przez uczniów, któ rzy wy ko rzy sta li umie jęt no -
ści kre atyw ne, zdo by te pod czas za jęć. Pod stop -
ni ce szkol ne wzbo ga ci ły się o na klej ki z ha sła mi
mo ty wa cyj ny mi, a pod ło gi na ko ry ta rzach
o plan sze do gier i za baw. Ścia ny ude ko ro wa no
na klej ka mi z sen ten cja mi zna nych au to rów. 

OPRAC. (FE NIX)F
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SP DUNKOWA

Baw się, graj i ucz!

14 lu te go w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu -
ry w Mi li czu zor ga ni zo wa no kon cert mu zy ki
z po gra ni cza jaz zu, blu esa, po pu i so ulu. Wy -
stą pi ła gru pa Pau li na Cyn kar Qu ar tet. Wszyst -
ko od by ło się w kli ma cie Świę ta Za ko cha nych.

W sa li przy go to wa no więc ba lo ny w kształ cie serc
czy świecz ki na sto li kach, przy któ rych sia da li wi dzo -
wie. By ło więc bar dzo na stro jo wo. 

Na sce nie wy stą pi li Pau li na Cyn kar – wo kal, Teo -
dor Gór ka – in stru men ty kla wi szo we, Ra fał Krzy -
wosz – gi ta ra ba so wa, Mi chał Bed narz – per ku sja.
Kwar tet wy ko nał co ve ry zna nych utwo rów o mi ło ści.
Moż na by ło usły szeć prze bo je choć by ta kich ar ty stów
jak Whit ney Ho uston czy Mi cha el Jack son. Pu blicz -
ność ba wi ła się świet nie, o czym świad czy ły rzę si ste
bra wa dla ze spo łu. (FE NIX)

WALENTYNKI

Koncert dla zakochanych



Przed sta wi cie le mi lic kie go Li de ra
w week end ry wa li zo wa li w III Wo je -
wódz kim Tur nie ju Kwa li fi ka cyj nym
Ju nio rek i Ju nio rów w Mię ki ni. Dla
pod opiecz nych Ra fa ła Gen de ry sym -
bo licz na oka za ła się cy fra 8. Tak licz -
na by ła bo wiem klu bo wa re pre zen -
ta cja i ta ka by ła naj wyż sza wy wal -
czo na lo ka ta, a zna lazł się na niej
Mi ko łaj Na wrot.

Spo śród przed sta wi cie lek Li de ra naj -
le piej spi sa ła się Oli wia Rzą sa. Zaj mu jąc
dru gą lo ka tę w gru pie, awan so wa ła
do tur nie ju głów ne go. Tam jed nak ule -
gła 0: 3 za wod nicz ce z Kłodz ka, co prze -

kre śli ło jej szan se na miej sce w czo ło wej
ósem ce. Wal cząc da lej, ogra ła 3: 2 re pre -
zen tant kę Strze li na, ule gła 0: 3 kro sno wi -
czan ce i wy gra ła 3: 1 z te ni sist ką z Brze gu
Dol ne go. Osta tecz nie upla so wa ła się
na 11. po zy cji. 

Jej ko le żan ki – Le na Ko wal ska, Oty lia
Ło chow ska i Alek san dra Twar da – spi sa ły
się nie co go rzej, gdyż żad nej z nich nie uda -
ło się wyjść z gru py. Wszyst kie cze kał jed -
nak tur niej po cie sze nia. Tam A. Twar da
ule gła 0: 3 póź niej szej trium fa tor ce. O. Ło -
chow ska ogra ła 3: 1 kro sno wi czan kę, ale
mu sia ła uznać wyż szość za wod nicz ki
z Wo ło wa. L. Ko wal ska na to miast po ko na -
ła prze ciw nicz ki z Mię dzy le sia, Brze gu

Dol ne go i Wo ło wa, lecz na ko niec nie spro -
sta ła in nej wo ło wian ce.

W zma ga niach chłop ców ca ła mi lic ka
czwór ka zdo ła ła awan so wać do tur nie ju
głów ne go. M. Na wrot za pierw szą lo ka tę
otrzy mał run dę prze rwy, a póź niej wy -
grał 3: 0 z wro cła wia ni nem. Je go dal sze szan -
se prze kre ślił gracz z Mię dzy bo rza, któ ry
wcze śniej po ko nał Ka mi la Dziu bę. Ko lej ne
dwie po raż ki M. Na wro ta spo wo do wa ły, że
osta tecz nie zna lazł się na ósmym miej scu.

K. Dziu ba wal kę o triumf skoń czył
na 1/8 fi na łu, a run dę wcze śniej od pa dli
Fran ci szek Ku char ski i Ce za ry Żmi jew ski.
Po do dat ko wych zma ga niach na si te ni si ści
za ję li od po wied nio 15., 17. i 21. lo ka tę.
Swo ich pod opiecz nych oce nił tre ner R.
Gen de ra. – My ślę, że każ dy za grał na mia -
rę swo ich moż li wo ści, nie by ło od pusz cza -
nia, wal czy li śmy o każ dą pił kę – stwier dził. 

(MS)

Sport 7

W nie dzie lę za koń czy ły się pół fi na ły
dol no ślą skich lig siat ków ki mło dzi -
czek i mło dzi ków. Dziew czę ta
na ostat nie star cia uda ły się do Wał -
brzy cha, a po ten cjal ny awans ich ko -
le gów do fi na ło wej czwór ki był uza -
leż nio ny od wy ni ków me czów ry wa li.
Nie ste ty, dla żad nej z na szych ekip
week end nie skoń czył się pro mo cją
do ści słej czo łów ki. To jed nak nie ko -
niec emo cji dla re pre zen tan tów
Dwój ki, bo wiem i dziew czę ta, i chłop -
cy po wal czą jesz cze o miej sca 5-8.

Go spo dy nia mi ostat niej run dy pół fi -
na ło wych bo jów by ły za wod nicz ki Chełm -
ca Wał brzych. W pierw szym spo tka niu
do szło do ich kon fron ta cji z mi li czan ka mi.

Miej sco we szyb ko wy pra co wa ły so bie spo -
rą za licz kę i za mknę ły otwie ra ją cy set
z dzie się cio ma punk ta mi prze wa gi. Dru ga
par tia by ła nie co bar dziej wy rów na na, ale
i tym ra zem wał brzy szan ki by ły gó rą, wy -
gry wa jąc do 18. W ten spo sób roz strzy gnę -
ły się lo sy awan su.

Ko lej ne star cie na szych siat ka rek nie
mo gło już ni cze go zmie nić. Mi mo to am -
bit nie po de szły do pierw szej par tii me czu
z Wie żą Rad ków. Za cię ta wal ka za koń czy -
ła się re zul ta tem 20: 25 dla ry wa lek. Póź -
niej rad ko wian ki cał ko wi cie zdo mi no wa ły
mi lic ki ze spół, po zwa la jąc mu zdo być je -
dy nie sześć punk tów.

W ostat nim po je dyn ku Wie ża ogra ła
miej sco we po tie -bre aku, zaj mu jąc tym sa -
mym pierw szą lo ka tę w pół fi na ło wej ta be -

li. W czo ło wej czwór ce zna la zły się tak że
wał brzy szan ki, z ko lei na sza dru ży na, wraz
z eki pą z Mię ki ni, po wal czy o miej sca 5-8.

Znacz nie bli żej awan su by li mi lic cy
mło dzi cy, któ rzy w nie dzie lę cze ka li
na roz strzy gnię cia zma gań w Bie la wie.
Wro cław ski Ko ral miał już za pew nio ny
wy stęp w fi na łach. Li czyć moż na by ło je -
dy nie na po tknię cie wro cław skiej Gwar dii.
Nie ste ty dla mi li czan gra cze Bie la wian ki
oka za li się wy jąt ko wo go ścin ni, ule ga jąc
obu przy jezd nym te amom 0: 2. Gwar dia
zdo ła ła też ugrać se ta w prze gra nym me -
czu z Ko ra lem. Dzię ki te mu oba te amy ze
sto li cy wo je wódz twa za gra ją w fi na le. Na -
szych siat ka rzy cze ka na to miast ry wa li za -
cja o czte ry niż sze lo ka ty.

(MS)

SIATKÓWKA

Milickie zespoły poza finałami

TENIS STOŁOWY

Turniej na ósemkę

Dwaj przed sta wi cie le Sym pa ty ków
Spor tów Wy trzy ma ło ścio wych Te am
Kro śni ce bra li nie daw no udział w Zi -
mo wym Pół ma ra to nie Gór skim
w Je dli nie -Zdro ju. Wpraw dzie nie za -
ję li naj wyż szych lo kat, ale zdo ła li
ukoń czyć trud ną tra sę.

Uczest ni cy za wo dów mie li do po ko -
na nia ok. 21,5 km. Po ru sza li się dro ga mi
z du ży mi prze wyż sze nia mi o na wierzch ni
szu tro wej i as fal to wej, a tak że ścież ka mi le -
śny mi i gór ski mi. Po przecz kę pod nio sły
do dat ko wo wa run ki at mos fe rycz ne – bło -
to, śnieg i lód. Kro śni cza nie zna leź li się jed -
nak wśród 240 osób, któ re spro sta ły
wy zwa niu i ukoń czy ły bieg.

Tyl ko mistrz i wi ce mistrz zdo ła li
uzy skać cza sy po ni żej dwóch go dzin.
Zde cy do wa na więk szość star tu ją cych po -
trze bo wa ła na do tar cie do me ty po -
nad 120 mi nut, lecz mniej niż 240.
W tym gro nie zna leź li się re pre zen tan ci
SSW Te am Kro śni ce. 

Da mian Nohr upla so wał się na 176.
po zy cji z cza sem nie speł na 3: 04. Był to
je go de biut na dy stan sie pół ma ra to nu.
Krzysz to fo wi To ka rzo wi na to miast po -
ko na nie tra sy za ję ło 3 go dzi ny i 14 mi -
nut, co po zwo li ło na za ję cie 200. lo ka ty.
Obu za wod ni kom na le żą się gra tu la cje
za wo lę wal ki i po ko na nie tak wy ma ga -
ją cej tra sy.

(MS)

BIEGI

Krośniczanie na bardzo
wymagającej trasie

W so bo tę, 12 lu te go, ro ze gra -
no I Ogól no pol ski Tur niej Mi ni siat -
ków ki Trój ek Dziew cząt o Pu char Dy -
rek to ra Je dyn ki. Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu
wy ka za ła się spor to wą nie go ścin no -
ścią, gdyż jej re pre zen tant ki wy gra ły
wszyst kie me cze i zdo by ły tro feum.

W szkol nej ha li po ja wi ły się eki py
z Mi li cza, Po zna nia, Go sty nia, Gło go wa,
Zbą szyn ka, Ko ła, Kro to szy na, Drzon ko wa
i No wej So li. Łącz nie w szran ki sta nę ło 21
ze spo łów, ro ze gra no 117 spo tkań na sze -
ściu wy dzie lo nych bo iskach. Nad wła ści -
wym prze bie giem roz gry wek czu wa ła
ósem ka sę dziów. 

Zwy cięż czy nie wy sta wi ły do wal ki je -
den ze spół, ale za to świet nie przy go to wa -
ny i zmo ty wo wa ny. Tre nin gi w okre sie fe rii
po zwo li ły go spo dy niom ograć wszyst kie
prze ciw nicz ki i od no to wać 12 wy gra nych
me czów. Oprócz pu cha ru głów ne go w mi -
lic kiej SP nr 1 po zo sta ła też na gro da MVP,
któ rą zdo by ła Oli wia Frik.

Mniej szy pu char i srebr ne me da le wy -
wal czy ły przed sta wi ciel ki UKS Het man
So bie ski Po znań, a naj niż szy sto pień po -
dium na le żał do UKS Ka nia Siat ka Go -
styń. W ry wa li za cji uczest ni czy ły też trzy
dru ży ny re pre zen tu ją ce mi lic ką Dwój kę,
ale spi sa ły się nie co go rzej od swo ich są sia -
dek. Za ję ły bo wiem dal sze lo ka ty.

(MS)

MINISIATKÓWKA

Bezkonkurencyjne gospodynie
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Mi nio ny week end mło dzi za pa śni cy
z Mi li cza i Ciesz ko wa spę dzi li na der
ak tyw nie. Ry wa li zo wa li bo wiem
w VIII Mię dzy na ro do wym Tur nie ju
o Pu char Bur mi strza Mia sta Bie la -
wa. Oprócz Po la ków na za wo dach
po ja wi li się Cze si, Wę grzy i Sło wa cy. 

Zu zan na Hor bik po raz ko lej ny za pre -
zen to wa ła wiel ką for mę. Po ko na ła wszyst -
kie czte ry ry wal ki – z Go go li na, Wo ło wa,
Brze gu Dol ne go i Te re si na – w ka te go rii
mło dzi czek do 50 kg. Dzię ki te mu za wod -
nicz ka Bi zo na w waż nych za wo dach zdo -
by ła ko lej ny zło ty me dal.

Rów nie zna ko mi cie spi sa ła się przed -
sta wi ciel ka Olim pii Ciesz ków – Mar ta Ły -
sek, zdo by wa jąc zło to wśród mło dzi czek
do 58 kg. Nie spro sta ły jej za pa śnicz ki z Bie -
la wy, Brze gu Dol ne go i sło wac kiej Ni try.

Trze cia z re pre zen tan tek na sze go po -
wia tu, Ame lia Ryn kie wicz z WKS -u Śląsk
Mi licz, rów nież wy wal czy ła me dal, ale brą -
zo wy. W pierw szej wal ce ule gła bo wiem
Czesz ce z Brna, póź niej szej trium fa tor ce
zma gań ka de tek do 61 kg. Naj niż szy sto -
pień po dium za pew ni ły na szej za wod nicz -
ce wy gra ne z przed sta wi ciel ka mi Wo ło wa
i Ru dy Ślą skiej.

Ja kub Kę sy, re pre zen tu ją cy WKS Śląsk
Mi licz, w sil nie ob sa dzo nej ka te go rii ka de -
tów do 55 kg naj pierw po ko nał przed sta wi -

cie la Ku do wy -Zdro ju, póź niej otrzy mał
wol ny los, a ostat nie dwie wal ki sto czył z za -
pa śni ka mi z Bu da pesz tu. Pierw sze star cie
wy grał, ale dru gie mu z Wę grów uda ło się
wziąć od wet za ro da ka. W efek cie ciesz ko -
wia nin za koń czył za wo dy ze sre brem.

Brą zo wy me dal zgar nął Mi ko łaj Ży to,
wal czą cy w ka te go rii ka de tów do 65 kg.
Pierw szy po je dy nek prze grał z póź niej -

szym zwy cięz cą, za pa śni kiem ze sło wac -
kiej Du naj skiej Stre dy. Po tem jed nak zre -
ha bi li to wał się, po ko nu jąc in nych
Sło wa ków – z Bra ty sła wy i Ni try. Trze ci
z ka de tów Ślą ska, Mak sy mi lian Tom czak,
za jął pią te miej sce w kat. do 51 kg.

Z gro na młod szych za wod ni ków, re -
pre zen tu ją cych Olim pię Ciesz ków, naj le -
piej po ra dził so bie Mar cel Ży to,

zdo by wa jąc brąz wśród mło dzi ków
do 68 kg. Wy grał wal ki z za wod ni ka mi
z Czech i Sło wa cji oraz z Oska rem Ma -
tusz kiem z Bi zo na, ale uległ trium fa to ro -
wi z Te re si na. Zło to w kat. do 41 kg
wy wal czył nie daw ny pod opiecz ny tre ne -
ra Lesz ka Woś ka – Ma ciej Sa do wik, któ ry
na tym tur nie ju re pre zen to wał Sla vię Ru -
da Ślą ska.

Po wia to wy do ro bek me da lo wy po -
więk szy ła licz na eki pa mi lic kie go Bi zo na.
Wśród mło dzi ków Oskar Olej nik zdo był
sre bro w kat. do 41 kg, Kac per Troj nar był
dru gi w kat. do 44 kg, Ka mil Henc ki zgar -
nął brąz w kat. do 48 kg, a Ka rol Ba łuk sta -
nął na naj niż szym stop niu po dium w kat.
do 75 kg. W zma ga niach ka de tów wi ce mi -
strzem w kat. do 60 kg zo stał Fran ci szek
Be reź nic ki. Sre bro wy wal czył tak że Ja kub
Ko zan w kat. do 110 kg, a brą zo we krąż ki
pa dły łu pem Woj cie cha Skra bu chy w kat.
do 51 kg i Ma cie ja Cze me ry sa w kat.
do 80 kg. (MS)

Roz po czę ły się zma ga nia no we go
se zo nu w ra mach „KIN DER Joy of
mo ving”. W so bo tę eki pa mi lic kiej
Dwój ki za gra ła w Kłodz ku w tur nie ju
czwó rek dziew cząt. Dzień póź niej ich
ko le dzy by li go spo da rza mi roz gry -
wek trój ek chłop ców.

„KIN DER Joy of mo ving” to pro gram
z za kre su spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su, re ali zo wa ny przez Gru pę Fer re ro.
Naj waż niej sze za ło że nia to uła twie nie
dzie ciom i mło dzie ży do stę pu do ak tyw -
no ści fi zycz nej, in spi ro wa nie do re gu lar -
nych ćwi czeń i po zo sta nia ak tyw nym
w do ro słym ży ciu. W Pol sce dzia ła nia
zwią za ne z pro gra mem trwa ją od 2007 ro -

ku, a głów ne ha sło brzmi: „NIECH RA -
DOŚĆ ZA WSZE WY GRY WA!”. Mło dzi

spor tow cy z ca łe go kra ju ry wa li zu ją o Pu -
char Kin der Joy of mo ving. 

W ra mach pro gra mu or ga ni zo wa ne
są zma ga nia dwó jek, trój ek i czwó rek
dziew cząt oraz chłop ców. Te go rocz na in -
au gu ra cja dol no ślą skich roz gry wek od by -
ła się 19 lu te go w Kłodz ku. W szran ki
sta nę ły wów czas 22 czte ro oso bo we dru ży -
ny dziew cząt. Przy by ły siat kar ki z Wro cła -
wia, Wał brzy cha, Brze gu Dol ne go,
Rad ko wa, Świd ni cy, Obor nik Ślą skich,
Lu bi na, Mię ki ni i Głu szy cy. Nasz po wiat
re pre zen to wa ły dwie eki py mi lic kiej
Dwój ki, a go spo dy nia mi by ły za wod nicz -
ki MMKS Kłodz ko. 

Naj lep szym ze spo łem w so bo tę oka zał
się pierw szy skład UKS Kin der Vol ley ball
Wał brzych. Dru gie miej sce za jął Vol ley
Wro cław, a trze cie Wie ża Rad ków. Mi lic -
kie te amy zna la zły się na 11. i 18. lo ka cie. 

Dzień póź niej w Mi li czu ry wa li zo wa ły
trój ki chłop ców. Go spo da rze wy sta wi li dwa
skła dy, a po nad to do zma gań przy stą pi ło
trzy na ście ze spo łów z Wał brzy cha, Wro cła -
wia, Bie la wy, Lu bi na oraz Głu szy cy. Naj lep -
si by li za wod ni cy wro cław skie go Ko ra lu.
Dru gą lo ka tę za ję ła pierw sza dru ży na UKS
Kin der Vol ley ball Wał brzych, a na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę li siat ka rze Bie -
la wian ki Be ster Bie la wa. Eki py Dwój ki
zo sta ły skla sy fi ko wa ne na 7. i 12. po zu cji. 

Nie by ły to ostat nie star cia w ra mach

pro gra mu w mi lic kiej ha li. W ostat nią nie -
dzie lę mar ca i przed ostat nią ma jo wą ro ze -
gra ne zo sta ną dwa po zo sta łe dol no ślą skie
tur nie je kwa li fi ka cyj ne. Z ko lei 8 ma ja
Dwój ka bę dzie go spo da rzem zma gań dwó -
jek dziew cząt. Po nad to 24 kwiet nia ha la
w Mi li czu sta nie się are ną ry wa li za cji
czwó rek chłop ców.

War to do dać, iż w so bo tę dru ży na
Dwój ki uczest ni czy ła w roz gryw kach Dol -
no ślą skiej Li gi Mi ni siat ków ki w Le gni cy.
Pod opiecz ni Mar ci na Krysz kie wi cza po ka -
za li kla sę i wy gra li ca ły tur niej. Dru gi te am
upla so wał się na siód mym miej scu. – Dzię -
ku ję wszyst kim chło pa kom za pięk ne emo -
cje i za wal kę o każ dą pił kę – sko men to wał
tre ner. (MS)
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ZAPASY

Nasi w międzynarodowym towarzystwie

MINISIATKÓWKA

Ruszyła kolejna edycja rozgrywek


