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POD NASZYM PATRONATEM

Wspaniała impreza 
dla dzieci

POLSKI ŁAD

Ogromne wsparcie
finansowe 

Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 3

W trak cie nie daw nej se sji Ra dy Miej -
skiej w Mi li czu bur mistrz Piotr Lech
po in for mo wał ze bra nych, że bu do wa
sa li ki no wo -wi do wi sko wej prze dłu ży
się o kil ka ty go dni. Ofi cjal ne otwar -
cie obiek tu pla no wa ne jest na po -
czą tek wrze śnia te go ro ku.

– W tym mo men cie re ali zo wa ne
są pra ce wy koń cze nio we. Przed se sją
by łem w tym obiek cie i mo je wcze -
śniej sze sfor mu ło wa nie nie jest nad -
uży ciem. Oczy wi ście ma my tu taj
prze su nię cie ter mi nu, bo pier wot nie
za koń cze nie by ło pla no wa ne na ko -
niec ma ja. Te raz prze wi du je my je
na po czą tek wrze śnia – oświad czył
Piotr Lech, bur mistrz Mi li cza. Po in -
for mo wał rów nież, że uda ło się po zy -
skać do dat ko we 70 ty się cy zło tych
z Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej
na za kup nie zbęd ne go wy po sa że nia.

Ali cja Szat kow ska po pro si ła
o udzie le nie in for ma cji, czy na re ali za -
cję wspo mnia nej in we sty cji gmi na bę -
dzie mu sia ła do ło żyć do dat ko we
środ ki. – Po zy ska li śmy ko lej ne 70 tys.
zł na wy po sa że nie. W su mie jest to
ok. 137 tys. zł. Ile jesz cze bę dzie my
mu sie li do te go do ło żyć lub po zy skać,
aby ki no mo gło nor mal nie funk cjo no -
wać? – py ta ła rad na.

Za stęp ca bur mi strza od po wie -
dział, iż wszyst kie umo wy z wy ko naw -
ca mi są już pod pi sa ne i nie prze wi du je
się zmian. – In we sty cja jest na ukoń -
cze niu, re ali zu je się ją z za pla no wa -
nych w bu dże cie środ ków. Na wa ka cje
obiekt przej dzie od biór przez sto sow -
ne służ by. Za kła da my, że we wrze śniu
wszyst ko ru szy – wy ja śnił Łu kasz Ro -
ki ta.

Za da nie pod na zwą „Roz bu do wa
bu dyn ku ośrod ka kul tu ry o łącz nik
i sa lę ki no wo -wi do wi sko wą z za ple -
czem oraz za go spo da ro wa niem te re nu
ja ko przy kład pu blicz nej in we sty cji
w za kre sie bu dow nic twa o znacz nie
pod wyż szo nych pa ra me trach cha rak -
te ry sty ki ener ge tycz nej” jest w 85 pro -
cen tach do fi nan so wa ne ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go. W ra mach za da nia za pla no wa no
wy bu do wa nie sa li ki no wo -wi do wi sko -
wej dla oko ło 200 osób z za ple czem
tech nicz nym i sa ni tar nym oraz sa li
kon fe ren cyj nej na pię trze bu dyn ku,
stwo rze nie łącz ni ka z prze zna cze niem
po miesz czeń na po trze by bi blio te ki
pu blicz nej, za go spo da ro wa nie te re nu,
wy bu do wa nie dro gi po ża ro wej i cią -
gów pie szych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Otwarcie kina 
na początku września?



Pod czas wspól ne go po sie dze nia ko -
mi sji sta łych Ra dy Gmi ny w Ciesz ko -
wie przed sta wio no in for ma cję na te -
mat utwo rze nia Spo łecz nej Ini cja ty -
wy Miesz ka nio wej. Za ko tłow nią
Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Ciesz -
ko wie być mo że zo sta ną wy bu do wa -
ne no we blo ki z 54 ni sko czyn szo wy -
mi miesz ka nia mi.

Spo łecz na Ini cja ty wa Miesz ka nio wa
to spół ka re ali zu ją ca bu dow nic two spo -
łecz ne, dzia ła ją ca pod au spi cja mi Mi ni ster -
stwa Roz wo ju i Tech no lo gii. Jej za da niem
jest bu do wa nie miesz kań na wy na jem

o umiar ko wa nym czyn szu. W jej skład
mia ło by wejść kil ka na ście sa mo rzą dów
z na sze go re gio nu, w tym gmi ny Ciesz ków,
Mi licz, Ole śni ca, Twar do gó ra czy Żmi -
gród, któ re bę dą mo gły uzy skać do fi nan -
so wa nie do 35 pro cent war to ści in we sty cji. 

Ini cja ty wa skie ro wa na jest do osób i ro -
dzin nie po sia da ją cych wła sne go miesz ka nia
w da nej miej sco wo ści, któ re dys po nu ją środ -
ka mi na re gu lar ne opła ca nie czyn szu, jed -
nak ich do cho dy są za ni skie na za cią gnię cie
kre dy tu hi po tecz ne go na miesz ka nie. By cie
na jem cą wią że się m. in. z moż li wo ścią za -
miesz ka nia bez ko niecz no ści za cią ga nia wy -
so kie go kre dy tu. Umo wa z SIM mo że

je dy nie ob li go wać do wnie sie nia par ty cy pa -
cji w wy so ko ści do 30 pro cent kosz tów bu -
do wy lo ka lu miesz kal ne go.

Moż li we są o po ło wę niż sze staw ki
czyn szu niż na ryn ku ko mer cyj nym. Dla
na jem ców bę dą cych jed no cze śnie par ty cy -
pan ta mi ist nie je opcja roz li cze nia par ty cy -
pa cji w czyn szu (tzw. wa ka cje czyn szo we,
dzię ki któ rym na jem ca przez czas okre ślo -
ny w umo wie, a w przy pad ku eme ry -
tów – bez ter mi no wo, bę dzie pła cił
na wet 20 pro cent niż szy czynsz). W per -
spek ty wie lat be ne fi cjen ci mo gą uzy skać
na wet wła sność miesz ka nia.

(FE NIX)
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Pod czas se sji Ra dy Gmi ny Kro śni ce
wójt przed sta wił in for ma cje na te -
mat bie żą cych za dań in we sty cyj nych
i tych, któ re bę dą re ali zo wa ne w ko -
lej nych mie sią cach.

– Na ten rok za koń czy li śmy już
więk sze in we sty cje, je śli cho dzi o dro -
gi z no wą na kład ką as fal to wą. Ma my
jesz cze kil ka miejsc do ła ta nia ubyt -
ków. Nie ste ty, po ostat niej zi mie du żo
się te go po ja wi ło. Mu si my z tym jesz -
cze za cze kać, po nie waż są pro ble my
z wy ko naw ca mi. Nie tyl ko my się
z tym bo ry ka my. Zda je my so bie spra -
wę, że miesz kań ców to zło ści – wy ja -
śnił An drzej Bia ły i po in for mo wał
o fi na li za cji roz po czę tych wcze śniej in -
we sty cji w bu dyn kach uży tecz no ści
pu blicz nej. 

Wójt po twier dził, że re mi za
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ła zach
jest w za sa dzie go to wa do od bio ru.
W po dob nej sy tu acji są po miesz cze nia
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej przy ul. Kwia to wej i świe tli ca wiej -
ska w Kuź ni cy Cze szyc kiej. – Bu dy nek
w Kuź ni cy rów nież jest prak tycz nie go -
to wy. Trwa ją pra ce wy koń cze nio we
na ze wnątrz. Wi dać już par king i zjazd.
Bę dzie wy ko na na ścież ka od stro ny
szko ły, że by po łą czyć ko mu ni ka cyj nie
te dwa obiek ty. Koń czy my rów nież ze
zbior ni ka mi re ten cyj ny mi w Bu ko wi -
cach i Wierz cho wi cach – mó wił wójt
Kro śnic. 

Roz po czę to re ali za cję za da nia
o war to ści kil ku mi lio nów zło tych
w za kre sie bu do wy ka na li za cji w ob -

sza rze ul. Sa na to ryj nej w Kro śni cach.
Zło żo ny zo stał rów nież wnio sek
do urzę du mar szał kow skie go w spra -
wie bu do wy od cin ków sie ci wo do cią -
go wej przy ul. Ko le jo wej. A. Bia ły
wspo mniał, że ist nie je szan sa na po zy -
ska nie stu pro cent środ ków, tj. oko ło 3
mln zł. 

– Czę sto spo ty kam się z za rzu ta -
mi, że gmi na nie po zy sku je środ ków.
Jest to nie praw da. Na więk szość in we -
sty cji ma my do fi nan so wa nie i to nie -
ma łe. Przy skła da niu wnio sków
li czo ne są punk ty, np. za śred ni do -
chód na jed ne go miesz kań ca. Kro śni -
ce są po wy żej śred niej kra jo wej.
Dla te go otrzy mu je my cza sa mi ze ro.
Nie kie dy je den punkt de cy du je
o wszyst kim. Od kil ku lat ma my
mniej sze szan se od in nych – tłu ma -
czył wójt.

Mó wiąc o Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Ła zach i pla nach za ku pu
śred nie go wo zu, A. Bia ły zwró cił się

do rad nych o wy ra że nie zgo dy
na udzie le nie do fi nan so wa nia w tej
spra wie. – Mo że my do ło żyć jesz -
cze 24 tys. zł, po nie waż wpły nę ła jed -
na ofer ta na kwo tę 984 tys. zł,
a sza co wa li śmy to na 960 tys. zł. Mam
na dzie ję, że pań stwo rad ni po dej mą
de cy zję w tej spra wie. Przy po mnę, że
war tość te go sa mo cho du jest bez wy -
po sa że nia. Ca ły wkład wła sny gmi ny
wy nie sie 174 tys. zł. Gra tu lu ję stra ża -
kom z OSP Ła zy, bo do ko na li rze czy
wiel kiej. Zdo być tak po tęż ne do fi nan -
so wa nie jest sztu ką. Roz ma wia jąc z in -
ny mi jed nost ka mi, sły szę, że tro chę
nam te go za zdrosz czą. Dzię ku ję rad -
nym rów nież za wcze śniej szą de cy zję
o przy zna niu 150 tys. zł. Mam na dzie -
ję, że jesz cze w tym ro ku bę dzie my
świę to wać przy ję cie sa mo cho du w Ła -
zach – za zna czył wójt Kro śnic. Rad ni
jed no gło śnie przy chy li li się do po wyż -
szej pro po zy cji.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROŚNICE

Czasem jeden punkt decyduje o wszystkim…

CIESZKÓW

Będzie możliwość taniego wynajęcia mieszkania?
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Pod ko niec ma ja do szło do ofi cjal ne -
go otwar cia wy re mon to wa nej dro gi
z Ka szo wa w kie run ku Kar min ka. In -
we sty cja kosz to wa ła 274 094,85 zł. 

Od ci nek, któ ry wła śnie od da no
do użyt ku, li czy 1090 me trów dłu go ści.

Na re mon to wa nym frag men cie wy ko na no
jed ną „mi jan kę” i 12 zjaz dów na po se sje
i dro gi, któ rych pod bu do wę z kru szy wa
zro bi ło PGK Do li na Ba ry czy. Na wierzch -
nią z mie sza nek mi ne ral no -bi tu micz nych
za ję ła się fir ma kro to szyń ska fir ma Gem -
biak&Mik stac ki. OPRAC. (FE NIX)

INWESTYCJE

Droga po remoncie

Gmi na Mi licz po zy ska ła 25 tys. zło -
tych na re ali za cję rzą do we go pro gra -
mu „Po si łek w do mu i w szko le”.
Środ ki te zo sta ną prze zna czo ne
na sto łów kę w Szko le Pod sta wo wej
we Wró bliń cu.

Trze ci mo duł pro gra mu, do któ re go
wnio sko wa ła gmi na Mi licz, za kła da do po -
sa że nie i po pra wę stan dar du już dzia ła ją -

cych sto łó wek (ma ją cych wła sną kuch nię
i ja dal nię) lub do po sa że nie tych, któ re nie
dzia ła ją tak, aby mo gły zo stać uru cho mio -
ne, ewen tu al nie stwo rze nie no wych, a tak -
że wspar cie ada pta cji i wy po sa że nia
po miesz czeń prze zna czo nych do spo ży wa -
nia po sił ków. W ra mach po zy ska nej do ta cji
w Szko le Pod sta wo wej we Wró bliń cu za -
adap to wa ne i wy po sa żo ne zo sta nie po -
miesz cze nie pod ja dal nię. OPRAC. (FE NIX) A

MILICZ

Dofinansowanie na szkolną stołówkę



Aktualności 3

30 ma ja ogło szo no wy ni ki dru gie go
na bo ru Rzą do we go Pro gra mu In we -
sty cji Stra te gicz nych „Pol ski Ład”.
Po nad 25 mi lio nów zło tych z te go ty -
tu łu tra fi do czte rech sa mo rzą dów
z te re nu po wia tu mi lic kie go. 

Po wiat mi lic ki dzię ki przy zna nej
kwo cie 4,665 mln zł bę dzie mógł zre -
ali zo wać ge ne ral ny re mont dro gi po -
wia to wej 1450D na od cin ku od dro gi
kra jo wej w La so wi cach do miej sco wo -
ści Ła zy Wiel kie. – To ok. 4,3 km dro -
gi o sze ro ko ści 5,5 me tra. In we sty cja
obej mie re mont po bo czy, pa sa dro go -
we go na wierzch ni jezd ni po przez wy -
ko na nie no wych warstw
bi tu micz nych. Prze wi dy wa ny okres
re ali za cji to 12 mie się cy od mo men tu
pod pi sa nia umo wy z wy ko naw cą. Je -
ste śmy na li ście przy ję tych i ocze ku je -
my na uzy ska nie wstęp nej pro me sy.
W mo men cie jej otrzy ma nia bę dzie -
my mo gli ogło sić po stę po wa nie prze -
tar go we. Prze wi dy wa na war tość
ca łe go przed się wzię cia to 4,9 mln
zł – mó wi Be ata Krzy ża now ska, kie -
row nik Wy dzia łu Dróg Po wia to wych
w Sta ro stwie Po wia to wym w Mi li czu.

Gmi na Mi licz otrzy ma ła 5 mln zł
na re ali za cję za da nia „Roz wój in fra -
struk tu ry dro go wej i sie cio wej w Gmi -
nie Mi licz w miej sco wo ściach Mi licz
i Wsze wil ki”. Wy ko na na zo sta nie sieć
wo do cią go wa o pro jek to wa nej dłu go -
ści ok. 400 m wraz z ko niecz nym
uzbro je niem oraz sieć ka na li za cyj na
o pro jek to wa nej dłu go ści ok. 500 m,
przy łą cza mi i sie cio wą prze pom pow -
nią. We Wsze wil kach kon ty nu owa na
bę dzie bu do wa dróg wraz z oświe tle -
niem, ka na li za cją desz czo wą (1000
me trów) i sie cią wo do cią go wo -ka na li -
za cyj ną (1000 me trów). Ter min re ali -
za cji po wyż szych in we sty cji
za pla no wa no na 30 wrze śnia 2024 r. 

– Nie daw no pi sa li śmy o po ro zu -
mie niu w spra wie wspól nej re ali za cji

i do fi nan so wa niu po wia to wej in we sty -
cji na ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Mi li czu. Te raz do wie dzie li śmy się,
że dla mie szań ców Mi li cza bę dzie my
mo gli zre ali zo wać są sied nią dro gę
przy ul. Dą brow skie go. Bli sko ki lo me -
tro wy od ci nek od ul. Po wstań ców
Wiel ko pol skich do ul. Woj ska Pol skie -
go zy ska no wą na wierzch nię, chod ni -
ki, miej sca po sto jo we, ka na li za cję
desz czo wą oraz ścież kę ro we ro -
wą – czy ta my w ko mu ni ka cie gmi ny
Mi licz.

Gmi na Kro śni ce otrzy ma ła naj -
wię cej środ ków, bo aż 10,698 mln zł,
z cze go 8,627 mln zł prze zna czo ne zo -
sta nie na za da nie pod na zwą „Ter mo -
mo der ni za cja wraz z prze bu do wą
i nad bu do wą szko ły pod sta wo wej
w Kuź ni cy Cze szyc kiej wraz z in fra -
struk tu rą to wa rzy szą cą i za go spo da ro -
wa niem te re nu”. Bu dy nek
wy po sa żo ny bę dzie w in sta la cje: wo -
do cia �go wa �, od gro mo wą, elek trycz ną,
pom py cie pła, fo to wol ta icz ną, ka na li -
za cję sa ni tar ną i desz czo wą z oczysz -
czal nią ście ków na te re nie szko ły,
cie płej wo dy, C. O., wen ty la cję me cha -
nicz ną i kli ma ty za cję.

– Za pro jek to wa no tak że roz bu do -
wę in fra struk tu ry – zjazd z dro gi do -
jaz do wej – dz. nr 198 od stro ny

za chod niej, bu do wę dro gi po ża ro wej
z miej scem do za wra ca nia, miejsc po -
sto jo wych (10, w tym 1 dla osób nie -
peł no spraw nych), bu do wę i re mont
czę ści ist nie ją cych chod ni ków, bu do -
wę ta ra su oraz miejsc re kre acyj nych
dla dzie ci. Od stro ny po łu dnio wej za -
pro jek to wa no roz bu do wę ist nie ją ce go
par kin gu o 7 miejsc po sto jo wych
(w tym 3 dla osób nie peł no spraw -
nych). Bu dy nek po sia da przy łą cza
do sie ci wo do cią go wej, elek tro ener ge -
tycz nej, te le tech nicz nej. Moż li wa jest
ewen tu al na wy mia na przy łą czy w ce -
lu zwięk sze nia za po trze bo wa nia
na me dia. Na te re nie szko ły znaj du je
się oczysz czal nia ście ków, któ ra bę dzie
pod le gać mo der ni za cji. Za pro jek to wa -
no włą cze nie do lo kal nej sie ci ka na li -
za cji desz czo wej – in for mu je Ja ro sław
Krzy wiń ski – kie row nik Re fe ra tu Go -
spo dar ki Prze strzen nej, Ochro ny Śro -
do wi ska i In we sty cji w Urzę dzie
Gmi ny Kro śni ce.

Kwo ta 1,275 mln zł bę dzie wy ko -
rzy sta na na prze bu do wę wraz ze zmia -
ną spo so bu użyt ko wa nia czę ści
bu dyn ku ba se nu w Kro śni cach ce lem
do sto so wa nia i wy po sa że nia po miesz -
czeń na po trze by przed szko la. W pro -
jek cie uwzględ nio no wę zły sa ni tar ne
dla dzie ci przed szkol nych, trzy sa le

do pro wa dze nia za jęć, le ża kow nię,
szat nię, po miesz cze nie dla na uczy cie -
li, od ręb ny wę zeł sa ni tar ny dla na uczy -
cie li, cią gi ko mu ni ka cyj ne,
po miesz cze nie tech nicz ne.

Ostat nią in we sty cją bę dzie prze -
bu do wa sta cji uzdat nia nia wo dy w Ła -
zach Ma łych, na co po zy ska no
do fi nan so wa nie w kwo cie 796 469 zł.
Sta cja Uzdat nia nia Wo dy Ła zy Ma łe
wy ko rzy sty wa na jest do pro duk cji
i dys try bu cji wo dy na ce le by to wo -go -
spo dar cze miesz kań ców wsi Ła zy Ma -
łe, Po rę ba i Ła zy Wiel kie.
Przed mio tem za da nia jest prze bu do -
wa ukła du tech no lo gicz ne go uzdat -
nia nia wo dy w ce lu zwięk sze nia
wy daj no ści jej pro duk cji z po zio mu
obec nej wiel ko ści Qmaxd=150
m3/do bę do po zio mu Qmaxd=300
m3/do bę. Pla no wa ne są wy mia na sta -
rych obu dów stud ni głę bi no wych
na no we wraz z wy po sa że niem
w pom py głę bi no we, ru ry stu dzien ne,
apa ra tu rę za po ro wo -zwrot ną i kon tro -
l no -po mia ro wą, de mon taż ist nie ją ce -
go ukła du tech no lo gicz ne go, mon taż
no we go ukła du tech no lo gicz ne go
uzdat nia nia wo dy (mie szacz wod no -
-po wietrz ny, aera tor do na tle nia nia
wo dy su ro wej, układ fil tra cji wo dy,
układ sprę żo ne go po wie trza, dmu cha -

wy, pom py do płu ka nia fil trów, układ
de zyn fek cji wo dy) i no wej roz dziel ni
tech no lo gicz nej, ste ru ją cej au to ma -
tycz ną pra cą ukła du tech no lo gicz ne -
go uzdat nia nia wo dy.

Pro me sy z przy zna ny mi środ ka mi
zo sta ły wrę czo ne 31 ma ja wła dzom
gmi ny Kro śni ce przez po sła Paw ła
Hre nia ka. – Na wszyst kie wnio ski
uzy ska li śmy do fi nan so wa nie, więc jest
to nasz du ży suk ces. Chciał bym po -
dzię ko wać wszyst kim pra cow ni kom
i oso bom, któ re nas wspie ra ły. Ter mo -
der ni za cja szko ły jest na szą naj więk szą
i naj waż niej szą in we sty cją. Dru ga do -
ty czy wy ko na nia po miesz czeń przed -
szkol nych w łącz ni ku po mię dzy ha lą
spor to wą a ba se nem. Chce my uzy skać
trzy sa le dy dak tycz ne. Z trze cim wnio -
skiem spra wa się tro chę skom pli ko wa -
ła. Na sza spół ka zło ży ła od ręb ny
wnio sek na prze bu do wę sta cji uzdat -
nia wo dy w Ła zach Ma łych. Ma my go -
to wą do ku men ta cję i szu ka li śmy
środ ków ze wnętrz nych. Z „Pol skie go
Ła du” środ ki do sta ła gmi na, a nie mo -
że my po dwój nie fi nan so wać te go za -
da nia – ob ja śnił wójt An drzej Bia ły
na se sji Ra dy Gmi ny Kro śni ce.

Gmi nie Ciesz ków przy zna -
no 4,985 mln zł na re mont i prze bu -
do wę dróg gmin nych w Ciesz ko wie,
Gó rach, Trze bic ku, Jan ko wie, Pa ko -
sław sku i Wę żo wi cach. W ra mach in -
we sty cji wy ko na ne zo sta ną
utwar dzo na na wierzch nia, ka na li za cja
desz czo wa, po bo cza i chod ni -
ki. – Obec nie na wierzch nie tych dróg
są bar dzo zde gra do wa ne i nie od po -
wia da ją wa run kom tech nicz nym.
Brak od po wied nie go na wod nie nia po -
wo du je za le wa nie po se sji przy le głych
do pa sa dro gi – czy ta my w uza sad nie -
niu wnio sku. Wła dze Ciesz ko wa prze -
wi du ją, że re ali za cja te go za da nia
po chło nie 5,25 mln zł – 265 tys.
zł – wkład wła sny, 4,985 mln zł – do -
fi nan so wa nie). MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLSKI ŁAD

Ogromne wsparcie finansowe

1 czerw ca nad in spek tor Da riusz We -
so łow ski po wo łał na ko men dan ta
po wia to we go po li cji w Mi li czu młod -
sze go in spek to ra Ma riu sza Tań skie -
go, któ ry od 18 lu te go te go ro ku peł -
nił obo wiąz ki na tym sta no wi sku, bę -
dąc od de le go wa nym do Mi li cza
z wcze śniej szej funk cji 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. 

Po przed nik, młod szy in spek tor Ma rek
Sro czyń ski, w tym sa mym dniu zo stał po -
wo ła ny na sta no wi sko ko men dan ta po wia -

to we go w Lu ba niu. Roz ka zy per so nal ne
wrę czo no ofi ce rom pod czas uro czy stej
zbiór ki w Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li -
cji we Wro cła wiu. 

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. (FE NIX)

POLICJA

Oficjalna nominacja na szefa milickiej komendy
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W miej sco wo ści Ostro wą sy (gmi na
Mi licz) do szło do kra dzie ży port fe la
po zo sta wio ne go w otwar tym sa mo -
cho dzie. Spraw ca zo stał za trzy ma ny.
Po li cja ape lu je o pra wi dło we za bez -
pie cza nie swo ich po jaz dów.

Jak usta li ła po li cja, wła ści ciel ka sa mo -
cho du oso bo we go mar ki Opel za par ko wa -

ła go nie da le ko do mu i nie ste ty nie za -
mknę ła na noc. W nie za bez pie czo nym au -
cie po zo stał port fel z do ku men ta mi oraz
kar ta mi ban ko ma to wy mi. Na za jutrz ra no
port fe la już nie by ło w sa mo cho dzie, gdyż
zo stał skra dzio ny. 

Jesz cze te go sa me go dnia w go dzi -
nach po po łu dnio wych spraw ca kra dzie ży
zo stał za trzy ma ny. Oka zał się nim 29-let -

ni miesz ka niec Sul mie rzyc w po wie cie
kro to szyń skim. – Męż czy zna, prze jeż dża -
jąc swo im sa mo cho dem obok opla za par -
ko wa ne go przy grun to wej dro dze,
po sta no wił spraw dzić, czy w po jeź dzie
jest coś cen ne go. Miał uła twio ne za da nie,
gdyż drzwi nie by ły za bez pie czo -
ne – z wnę trza ukradł port fel i od je chał.
Po kil ku go dzi nach wró cił do Ostro wą -
sów, po kręt nie tłu ma cząc, że chciał po -
krzyw dzo nym od dać skra dzio ny port fel.
Wte dy zo stał za trzy ma ny przez we zwa -
nych na miej sce po li cjan tów. Prze wie zio -
no go do Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu, gdzie usły szał za rzut do ko na -
nia kra dzie ży, za co gro zi ka ra do pię ciu
lat po zba wie nia wol no ści. Po prze słu cha -
niu zo stał zwol nio ny. Po stę po wa nie jest
w to ku. Przy po mi na my o za cho wa niu
pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa
w kwe stii pra wi dło we go za bez pie cza nia
po jaz dów, szcze gól nie gdy w sa mo cho -
dach po zo sta wia ne są war to ścio we przed -
mio ty – in for mu 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.

(FE NIX)

Z POLICJI

Okazja czyni złodzieja

Trzech oby wa te li Gru zji mia ło do pu -
ścić się kra dzie ży dam skiej to reb ki,
w któ rej znaj do wa ły się do ku men ty
oraz sa szet ka z pie niędz mi. Wpa dli
jed nak chwi lę po zda rze niu, kie dy zo -
sta li za trzy ma ni do kon tro li dro go wej
z po wo du prze kro cze nia pręd ko ści.

Do zda rze nia do szło 29 ma ja. W Śre -
dzi nie (gmi na Mi licz) funk cjo na riu sze za -
trzy ma li do kon tro li dro go wej kie row cę
sa mo cho du Opel Astra, któ ry w te re nie za -
bu do wa nym o 35 km/h prze kro czył do -
zwo lo ną pręd kość. Po jaz dem
kie ro wał 62-let ni oby wa tel Gru zji. Po li -
cjan ci uka ra li go man da tem go tów ko wym
w wy so ko ści 800 zło tych. Ob co kra jo wiec
od ra zu uiścił opła tę czte re ma bank no ta -
mi o no mi na le 200 zło tych. 

W tym sa mym cza sie dy żur ny Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu po in for mo -
wał mun du ro wych, że po szu ki wa ni są trzej
męż czyź ni jeż dżą cy sa mo cho dem Opel
Astra, gdyż kil ka mi nut wcze śniej do ko na li
kra dzie ży dam skiej to reb ki, po zo sta wio nej
w nie za bez pie czo nym sa mo cho dzie. Po nie -

waż opis po szu ki wa ne go po jaz du od po wia -
dał za trzy ma ne mu do kon tro li, po li cjan ci
unie moż li wi li trzem męż czy znom dal szą
jaz dę. Po nad to we zwa no do dat ko we w pa -
tro le, by po mo gły w ich za trzy ma niu.
Do cza su zło że nia wy ja śnień Gru zi ni osa -
dze ni zo sta li w po li cyj nym aresz cie, a sa mo -
chód od sta wio no na par king strze żo ny. 

– W to ku dal szych czyn no ści po twier -
dzo no, że bra li oni udział w kra dzie ży
dam skiej to reb ki, a pie nią dze, któ ry mi za -
pła ci li man dat, praw do po dob nie po cho -
dzi ły wła śnie z tej kra dzie ży. Po nad to
oka za ło się, że w tym sa mym dniu w po -

dob ny spo sób do ko na li jesz cze jed nej kra -
dzie ży. Na jed nej z mi lic kich sta cji pa liw,
wy ko rzy stu jąc chwi lo wą nie uwa gę kie row -
cy, ukra dli sa szet kę z pie niędz mi. W obec -
no ści tłu ma cza prze słu cha no ich
na oko licz ność do ko na nych kra dzie ży.
W try bie przy spie szo nym, któ ry sto so wa -
ny jest m. in. wo bec ob co kra jow ców, zo sta -
ną do pro wa dze ni do Są du Re jo no we go
w Mi li czu, któ ry zde cy du je o ich dal szym
lo sie – po wie dział 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)

Mi lic cy po li cjan ci przy po mi na ją, że
nie ostroż ny wjazd lub wej ście
na prze jazd ko le jo wo -dro go wy mo że
za koń czyć się wy pad kiem, na wet ze
skut kiem śmier tel nym. Dla te go tak
waż ne jest za cho wa nie pod sta wo -
wych za sad bez pie czeń stwa.

Przed wje cha niem lub wej ściem
na to ry na le ży upew nić się, czy nie

zbli ża się po jazd szy no wy oraz
przed się wziąć od po wied nie środ ki
ostroż no ści, zwłasz cza je że li wsku -
tek mgły lub in nych po wo dów przej -
rzy stość po wie trza jest zmniej szo na.
Pro wa dząc po jazd, na le ży się po ru -
szać z ta ką pręd ko ścią, aby moż na
by ło go za trzy mać w bez piecz nym
miej scu, gdy nad jeż dża po jazd szy -
no wy lub gdy urzą dze nie za bez pie -

cza ją ce al bo od po wied ni sy gnał za -
bra nia wjaz du na prze jazd.  Pa mię taj -
my, chwi la nie uwa gi, igno ro wa nie
prze pi sów dro go wych – i o wy pa dek
nie trud no. Po ciąg to ma sa rzę du kil -
ku set ton, a je go dro ga ha mo wa nia na -
wet przy nie wiel kich pręd ko ściach
jest kil ku na sto krot nie dłuż sza niż
zwy kłe go sa mo cho du.

OPRAC. (FE NIX)

Z POLICJI

Zapłacił mandat… skradzionymi pieniędzmi

BEZPIECZEŃSTWO

Zachowaj ostrożność na przejściu kolejowym!
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26 ma ja mi lic cy po li cjan ci za trzy ma -
li 18-let nie go miesz kań ca gmi ny
Kro śni ce za po sia da nie nar ko ty ków.
Te raz gro zi mu ka ra na wet do trzech
lat po zba wie nia wol no ści.

Po li cjan ci pa tro lu ją cy te ren mi lic kie go
par ku w po bli żu uli cy Zam ko wej wy le gi -
ty mo wa li męż czy znę, któ ry – we dług
wcze śniej szych usta leń – mógł po sia dać
nar ko ty ki. Po dej rze nia się po twier dzi -
ły – zna le zio no przy nim ma ły wo re czek
z za war to ścią su szu ro ślin ne go. Te ster nar -
ko ty ko wy wska zał, że by ła to ma ri hu ana
w ilo ści kil ku por cji. 

– W związ ku z tym 18-la tek zo stał za -

trzy ma ny i prze wie zio ny do mi lic kiej ko -
men dy po li cji, gdzie wy ko na no dal sze
czyn no ści służ bo we z je go udzia łem. Za -
bez pie czo na ma ri hu ana tra fi ła do de po zy -
tu. Po prze słu cha niu w cha rak te rze
po dej rza ne go jesz cze te go sa me go dnia 18-
lat ka zwol nio no. Po nie waż po sia da nie na -
wet naj mniej szej ilo ści nar ko ty ków jest
za bro nio ne, męż czyź nie zgod nie z prze pi -
sa mi usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma -
nii gro zi ka ra na wet do trzech lat
po zba wie nia wol no ści. Po stę po wa nie jest
w to ku – po in for mo wał 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.

(FE NIX)

Z POLICJI

Przyłapany z marihuaną

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li 20-let -
nie go męż czy znę, któ ry w miej sco -
wo ści Ostro wą sy (gmi na Mi licz) wy -
bił szy by okien ne w skle pie i w po bli -
skim bu dyn ku go spo dar czym oraz
uszko dził ka ro se rię sa mo cho du
mar ki Mer ce des, za par ko wa ne go
na jed nej z oko licz nych po se sji.

Do zda rze nia do szło 25 ma ja w go dzi -
nach wie czor nych. Wan dal rzu cał ka mie -
nia mi w wi try nę miej sco we go skle pu oraz
w okno po bli skie go bu dyn ku go spo dar cze -
go. Na stęp nie rzu cił ka mień w kie run ku
za par ko wa ne go na jed nej z po se sji sa mo -
cho du oso bo we go, uszka dza jąc je go ka ro -
se rię. Po krzyw dze ni wy rzą dzo ne szko dy

wy ce ni li na łącz ną kwo tę nie mniej szą
niż 1800 zło tych. 

Na stęp ne go dnia po li cja usta li ła da ne
spraw cy i za trzy ma ła 20-let nie go miesz -
kań ca jed nej z oko licz nych wio sek. – Męż -
czy zna nie po tra fił ra cjo nal nie
wy tłu ma czyć swo je go po stę po wa nia, wy -
ja śnia jąc je dy nie, że w tym dniu był zde -
ner wo wa ny z po wo dów oso bi stych i to go
skło ni ło do agre syw ne go za cho wa nia. Prze -
słu cha no go w cha rak te rze spraw cy uszko -
dze nia mie nia, po czym zo stał zwol nio ny.
Gro zi mu ka ra do pię ciu lat po zba wie nia
wol no ści oraz obo wią zek na pra wie nia
szkód. Po stę po wa nie jest w to ku – po wie -
dział pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

OSTROWĄSY

Odpowie za zniszczenia
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4 czerw ca w par ku przy Chat ce Pu -
chat ka – Świe tli cy Śro do wi sko wej
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li -
czu od był się fe styn z oka zji Dnia
Dziec ka. Im pre za by ła po łą czo na
z ak cją cha ry ta tyw ną na rzecz Mi -
cha li ny Plew ki. Or ga ni za to ra mi wy -
da rze nia by ły gmi na Mi licz, Przed -
szko le Sa mo rzą do we w Mi li czu, Pu -
blicz ny Żło bek „Stu mi lo wy Las”,
Ośro dek Spor tu i Re kre acji oraz OPS
Mi licz – Chat ka Pu chat ka. 

Dla dzie ci przy go to wa no sze reg
atrak cji – dmu chań ce, ku le wod ne,
bun gee, ma lo wa nie twa rzy, wy pla ta nie
war ko czy ków, ta tu aże, kon ku ren cje
spor to we, za ba wy z chu s tą ani ma cyj ną
oraz ma są pla stycz ną i pian ko wą, pusz -

cza nie ba niek, fo to bud kę itp. Po ja wi ły
się tak że po jaz dy od eki py Wrak Ra ce
Mi licz – każ dy mógł so bie zro bić z ni -
mi zdję cie i po ma lo wać kre dą je den
z nich. Przy by ły tak że wóz stra żac ki i sa -
mo chód po li cyj ny. Zwień cze niem im -
pre zy był Fe sti wal Ko lo rów
przy mu zy ce. Or ga ni za to rzy przy go to -
wa li dar mo we kieł ba ski z gril la, ka szan -
kę, paj dy chle ba ze smal cem i ogór kiem,
na po je, sło dy cze i upo min ki dla każ de -
go dziec ka. Roz da no tak że po 300 ta lo -
nów na wa tę cu kro wą, po pcorn i lo dy. 

Im pre za by ła po łą czo na ze zbiór ką
cha ry ta tyw ną na rzecz Mi cha li ny
Plew ki. Mi li czan ka uro dzi ła się 18 li -
sto pa da 2015 ro ku z bar dzo rzad ką
cho ro bą ge ne tycz ną skó ry EB (epi der -
mo ly sis bul lo sa) – pę che rzo wym od -

dzie la niem się na skór ka. Ma zdia gno -
zo wa ną po stać RDEB (re ce syw ne, dys -
tro ficz ne EB). Jej skó ra jest tak
de li kat na i wraż li wa jak skrzy dła mo -
ty la, a naj lżej szy do tyk czy otar cie
ubra niem mo że po wo do wać pę ka nie
skó ry, pę che rze i ra ny po rów ny wal ne
do opa rzeń 1. i 2. stop nia. Pę che rze
po ja wia ją się naj czę ściej na rącz kach,
nóż kach, łok ciach, sto pach, ale tak że
na resz cie cia ła oraz w ja mie ust nej. 

Li cy ta cje w trak cie fe sty nu pro wa -
dził Piotr Wój cik. Moż na by ło na być
m. in. zło ty łań cu szek, zdję cie w ra mie
drew nia nej 50/70 „Ob ra zy la su” Ja ku -
ba We nc ka, ta lo ny na piz zę, vo uche -
ry – na tor ty, ta tu aż u Da nie la
Cho ło dec kie go, sty li za cje rzęs – Na ta -
lia Sła bic ka, do Mi lic kie go Cen trum

Spo tkań – ko smicz ne kul ki, ob raz au -
tor stwa Ka mi la Ko wal skie go, prze jazd
brycz ką, spływ ka ja ko wy czy ko la cję
w re stau ra cji Par ko wa.

Zor ga ni zo wa no tak że roz gryw ki
pił ki siat ko wej, któ re pro wa dzi li za -
wod ni cy klu bu MUKS Zie mia Mi lic -
ka – Ar tur Na ko niecz ny i Piotr Ski ba.
Każ da dru ży na wpła ca ła 200 zł wpi so -
we go. Pie nią dze te prze ka za no oczy wi -
ście na rzecz Mi cha li ny Plew ki.
Pu cha ry i me da le dla za wod ni ków zo -
sta ły sfi nan so wa ne przez Da mia na
Woj tasz ka – mi strza świa ta w siat ków -
ce. Za gra ły trzy dru ży ny. Zwy cię żył ze -
spół Pla żo wi czów, dru gie miej sce za jął
Psi Pa trol, a trze cia lo ka ta przy pa dła

Eki pie z Za le wu.
Wspar cie w zor ga ni zo wa niu Dnia

Dziec ka za ofe ro wa ło wie le pry wat -
nych firm – Cu kier nia Bar to sza Vog -
ta, Ra fał Sob ko wiak – Gar den Part ner,
Ka rol Chy liń ski – KM Ma szy ny, Tar -
czyń ski S.A., Pie kar nia Olek Kro śni ce,
Biu ro Ra chun ko we LE XUS, An drzej
Woj tycz ka – ART -ZBYT, An na Zę -
bik – WE SCO, pań stwo Wie sła wa
i To masz Pa dew scy, TMT Weld, PHU
Bons Ma rek De ra, Ki szon ki Sznaj der
z Pracz, fir ma Kwant, Bro kel mann,
Wie sła wa Jan kow ska, KM Trak tor ki
Sta ni sław Mą drosz kie wicz.

Dla Mi cha lin ki Plew ki pod czas
im pre zy uda ło się ze brać kwo -
tę 10 164,09 zł – z li cy ta cji 8010 zł,

a do pu szek 2154,09 zł. – „Kie dy
śmie je się dziec ko, śmie je się ca ły
świat”. Ta po pu lar na mak sy ma zna la -

zła dziś naj lep sze po twier dze nie swo -
jej au ten tycz no ści. Dzień Dziec -
ka 2022 w Mi li czu za na mi! Ko lej ny,
wspa nia ły,, kon ty nu owa ny w miej scu,
w któ rym się na ro dził w 2016 ro ku
po to, by hucz nie, ra do śnie i wspól nie
ob cho dzić dzień naj młod szych oby -
wa te li na szej gmi ny. Ogrom atrak cji,
któ ry mi cie szyć mo gły się dziś wszyst -
kie dzie ci, to pra ca wie lu osób. Dłu ga,
in ten syw na i peł na za an ga żo wa nia.
W at mos fe rze zgo dy, chę ci do wspól -
nych dzia łań i ogrom nej mo ty wa cji.
Po nie waż tyl ko w ta kich oko licz no -
ściach po wsta wać mo gą wy da rze nia
o tak wiel kim roz ma chu i dba ło ści
o naj drob niej szy szcze gół. Zna cie ich
z przed szko la, żłob ka, mi lic kie go ba se -
nu, świe tli cy Chat ka Pu chat ka. Ca łym
ser cem pra co wa li przez dłu gie ty go -
dnie dla Was, dro gie Dzie ci! – czy ta -
my na fa ce bo oko wym pro fi lu gmi ny
Mi licz. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Wspaniała impreza dla dzieci
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Mi lic kie Cen trum Me dycz ne po in for -
mo wa ło, że już wkrót ce świe tli ca od -
dzia łu dzie cię ce go przej dzie zu peł ną
me ta mor fo zę. A to za spra wą po zy -
tyw nie roz pa trzo ne go wnio sku
do wro cław skie go sto wa rzy sze nia
Po zy tyw ne. com.

– Z wiel ką ra do ścią in for mu je my, że
już wkrót ce świe tli ca od dzia łu dzie cię ce go
przej dzie zu peł ną me ta mor fo zę i sta nie się
„po ko jem życz li wo ści” z praw dzi we go zda -
rze nia. Bar dzo nam mi ło, że na sze zgło sze -
nie spo tka ło się z po zy tyw nym
od ze wem – czy ta my w ko mu ni ka cie Mi -
lic kie go Cen trum Me dycz ne go. 

W ra mach pro jek tu „Po ko je Życz li wo -
ści” świe tli ca zo sta nie grun tow nie wy re -
mon to wa na. Dzie ci bę dą mo gły ko rzy stać
ze sprzę tu te le wi zyj ne go, gier i za ba wek
edu ka cyj nych oraz przy bo rów szkol -
nych – bar dzo do kład nie do bra nych. Po kój
bę dzie się skła dał z czte rech stref – ar ty -
stycz nej, za ba wy, edu ka cji i czy tel ni.

– Przy tul ne so fy, spe cjal na ko lo ro wa
ścia na z okrą gły mi pół ka mi i dy wan w sza -
chow ni cę. Tak wła śnie wy glą da ją Po ko je
Życz li wo ści. To świe tli ce, w któ rych ma li pa -
cjen ci bę dą mo gli na chwi lę za po mnieć
o cho ro bie, roz łą ce z ro dzi ca mi i sza rym
szpi tal nym ży ciu. Pro fe sjo nal ny per so nel
dba obez pie czeń stwo ipra wi dło wy prze bieg

każ dej ak tyw no ści dzie cia ków. Pro jekt re ali -
zu je my przy współ pra cy z przed sta wi cie la -
mi psy cho lo gów dzie cię cych, pe dia trów,
pro jek tan tów wnętrz oraz pe da go gów. Koszt
stwo rze nia jed ne go po ko ju to 25000 zł i są
to środ ki w ca ło ści prze zna cza ne na re mont
i wy po sa że nie. W ra mach pro jek tu pla nu je -
my wy po sa żyć w ten spo sób szpi tal ne świe -
tli ce w każ dym mie ście po wia to wym
w Pol sce. W wy ni ku do tych cza so wej pra cy
wy ło ni li śmy 50 naj bar dziej po trze bu ją cych
pla có wek, któ re po twier dzi ły chęć współ pra -
cy z na mi i wy zna czy ły po wierzch nię
pod Po kój Życz li wo ści – in for mu je sto wa -
rzy sze nie Po zy tyw ne. com.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Pokój życzliwości z prawdziwego zdarzenia
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Wydarzenia 7

W sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
w Mi li czu z oka zji Dnia Dziec ka wy stą -
pi ła Ali cja Ja nosz – lau re at ka pierw -
szej pol skiej edy cji pro gra mu „Idol”.
Wo ka list ka przy go to wa ła dla ma łych
słu cha czy wspa nia łe pio sen ki.
Wszyst kie dzie ci świet nie się ba wi ły. 

W pro gra mie ar ty stycz nym „Ali -
cja Ja nosz Dzie ciom” za brzmia ły
atrak cyj ne pio sen ki dla naj młod szych,
któ re tra fi ły tak że w gu sta ro dzi ców.
Me lo dyj ne kom po zy cje wpa da ły
w ucho, by ły za baw ne i wpi sy wa ły się
w po czu cie ro dzi ciel stwa i bli sko ści.

Ali cja Ja nosz od naj młod szych lat
uczy ła się śpie wu pod okiem naj lep -

szych spe cja li stów, ta kich jak Elż bie ta
Chle bek, Elż bie ta Za pen dow ska, An -
na Se ra fiń ska, Iwo na Za su wa czy Piotr
Haj duk. Obec nie sa ma pro wa dzi
warsz ta ty dla dzie ci i mło dzie ży.
Od dzie ciń stwa wy stę po wa ła na sce -
nie, od no sząc suk ce sy w wie lu ogól no -
pol skich i mię dzy na ro do wych
fe sti wa lach pio sen ki dzie cię cej i mło -
dzie żo wej. Ja ko dwu na sto lat ka bra ła
udział w mu si ca lu „Pio truś Pan” Ja nu -
sza Jó ze fo wi cza i Ja nu sza Sto kło sy. 

Waż nym suk ce sem dla mło dej wo -
ka list ki by ła wy gra na w pro gra mie
„Szan sa na suk ces”. W 2002 ro ku

trium fo wa ła w pierw szej pol skiej edy -
cji pro gra mu „Idol”, co wią za ło się
z wy da niem de biu tanc kiej pły ty „Ala
Ja nosz” i ogrom nym szu mem me dial -
nym. Ar tyst ka kon cer to wa ła przez
dwa la ta po tym suk ce sie, a na stęp nie
zde cy do wa ła się zejść ze sce ny, aby sku -
pić się na stu diach i mu zycz nym roz -
wo ju. Po pię ciu la tach wró ci ła ja ko
chó rzyst ka w blu eso wo -fun ko wym ze -
spo le Ho oDoo Band, uzna wa nym
za jed ną z naj lep szych grup oko ło blu -
eso wych w kra ju.

Do so lo wej ka rie ry po wró ci ła au -
tor ską pły tą „Vin ta ge”, na któ rej do mi -
nu je sty li sty ka so ulo wa oraz
brzmie nia jaz zu i blu esa. Obec nie wo -
ka list ka sku pia się na pro jek cie „Ali cja
Ja nosz Dzie ciom”, obej mu ją cym al -
bum oraz kon cer ty na ży wo. Jest to

przed się wzię cie za ini cjo wa ne z mi ło -
ści do dzie ci i do mu zy ki. 

– Od pra wie 3 lat pra cu ję z dzieć -
mi w Wol nej Szko le i pro wa dzę warsz -
ta ty wo kal ne dla ma lusz ków i dla
mło dzie ży. Dzię ki pra cy z ni mi po -
wstał wy jąt ko wy dla mnie pro jekt
„Ali cja Ja nosz Dzie ciom”. Wła śnie
uka za ła się pły ta dla dzie ci, a pio sen ki
z niej gram na kon cer tach na ży wo
z mo im fan ta stycz nym ze spo łem! Jest
to nasz ro dzin ny pro jekt, bo pro du -
cen tem krąż ka i współ au to rem więk -
szo ści pio se nek jest mój mąż – Bar tek
Nie bie lec ki, a Ty mek wziął udział
w na gra niach, któ re dzię ki nie mu i je -
go przy ja cio łom mo gli śmy z po wo dze -
niem „te sto wać na dzie ciach” – pi sze
o so bie A. Ja nosz. (FE NIX)

MILICZ

Alicja Janosz wystąpiła dla dzieci
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W Kiel cach od by ły się Mi strzo stwa
Pol ski U’15 w Za pa sach w Sty lu Wol -
nym. Zu zan na Hor bik, za wod nicz ka
mi lic kie go Bi zo na, za ję ła trze cie
miej sce i uzy ska ła awans na mi -
strzo stwa Eu ro py w Chor wa cji.

W Kiel cach mi lic ki klub re pre zen to -
wa li Kac per Troj nar, Fran ci szek Be reź nic -
ki oraz Z. Hor bik. W ka te go rii do 44 kg K.
Troj nar za jął ósme miej sce. Mi mo mło de -
go wie ku po ka zał się z bar dzo do brej stro -
ny, wal cząc ze swo imi star szy mi
i uty tu ło wa ny mi ry wa la mi jak rów ny
z rów nym. W kat. do 57 kg F. Be reź nic ki
prze grał po je dy nek, któ ry dał by mu pra wo
wal ki o me dal, po peł nia jąc ma łe błę dy
tech nicz ne. Osta tecz nie zo stał skla sy fi ko -
wa ny na siód mej po zy cji. 

Wal czą ca w kat. do 50 kg Z. Hor bik fi -
nal nie zdo by ła brą zo wy me dal. – Wy gra ła
swo je czte ry wal ki, a prze gra ła tyl ko z za -
wod nicz ką z Ukra iny 1: 8. Dzię ki do bre -
mu wy stę po wi zo sta ła po wo ła na
na naj bliż sze mi strzo stwa Eu ro pu U’15,
któ re od bę dą się w Chor wa cji – in for mu -
je Ra do sław Hor bik z ULKS Bi zon Mi licz. 

Dla na szej za pa śnicz ki był to trud ny
tur niej, po nie waż już w pierw szej czę ści
zma gań mu sia ła mie rzyć się z naj moc niej -
szy mi za wod nicz ka mi tej ka te go rii – me -
da list ka mi Mi strzostw Pol ski Mło dzi ków

i Ka de tek czy Pu cha ru Pol ski Ka de tek, jak
i re pre zen tant ka mi na sze go kra ju na mi -
strzo stwach Eu ro py. 

– Do wal ki pół fi na ło wej Zu zia po ko -
na ła przez prze wa gę tech nicz ną lub przez
po ło że nie na ło pat ki ry wal ki z Bia ło gar du
i Cheł ma, by na stęp nie po ko nać wi ce mi -
strzy nię Pol ski w wyż szej ka te go rii wie ko -
wej, re pre zen tu ją cą bar wy Ma zow sza
Te re sin. Wal ka pół fi na ło wa nie po szła
po my śli Zu zi. Osta tecz nie prze gra ła z za -
wod nicz ką zza wschod niej gra ni cy, me da -
list ką mi strzostw Ukra iny. W kon fron ta cji
o brą zo wy me dal Zu zia przez prze wa gę
tech nicz ną zwy cię ży ła prze ciw nicz kę z Sie -
dlec. Z ra cji te go, że pół fi na ło wa ry wal ka

Zu zi nie ma pra wa re pre zen to wa nia na sze -
go kra ju na are nie mię dzy na ro do wej, de cy -
zją tre ne ra ka dry na ro do wej, Ada ma Blo ka,
na sza za wod nicz ka bę dzie re pre zen to wać
Pol skę w lip co wych mi strzo stwach Eu ro py
U’15, któ re od bę dą się w Chor wa cji – czy -
ta my w ko mu ni ka cie Bi zo na Mi licz.

W Kiel cach ry wa li zo wa ło też czte rech
za wod ni ków Olim pii Ciesz ków. W kat.
do 52 kg Fran ci szek Du baj wy wal czył
srebr ny me dal. W kat. do 68 kg Mar cel Ży -
to zna lazł się na pią tej po zy cji, a w kat.
do 48 kg Mak sy mi lian Tom czak był siód -
my. Z ko lei wal czą ca w kat. 54 kg Mar ta
Ły sek sta nę ła na trze cim stop niu po dium.

(FE NIX)

ZAPASY

Zuzanna Horbik wystąpi na mistrzostwach Europy

W ostat nim me czu te go se zo nu Ba -
rycz Su łów zmie rzy ła się w Dzier żo -
nio wie z miej sco wą Le chią, któ ra
z wiel ką prze wa gą nad resz tą staw ki
wy gra ła li gę. Po raż ka 2: 4 z dru ży ną,
któ ra bę dzie wal czyć w ba ra żach
o awans do III li gi, uj my na sze mu ze -
spo ło wi nie przy no si.

War to pod kre ślić, iż w 30 spo tka niach
te go se zo nu Le chia nie od no to wa ła ani jed -
ne go re mi su! Wy gra ła na to miast aż 28
kon fron ta cji i tyl ko dwa ra zy mu sia ła

uznać wyż szość ry wa la. Już w śro dę za gra
w pierw szym spo tka niu ba ra żo wym
o awans do III li gi z Chro brym II Gło gów. 

Ba rycz na to miast bar dzo do brze spi -
sy wa ła się w run dzie je sien nej. Wio sna by -
ła w wy ko na niu su łow skich pił ka rzy
zde cy do wa nie gor sza, nie mniej jed nak oce -
na ca łe go se zo nu mu si być po zy tyw na.
Nasz ze spół za koń czył bo wiem roz gryw ki
na siód mej po zy cji w ta be li z 39 punk ta mi
na kon cie. Su ło wia nie od nie śli 11 zwy -
cięstw, sześć ra zy re mi so wa li i 13 po je dyn -
ków prze gra li. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Porażka ze zwycięzcą ligi

W Let nich Otwar tych Mi strzo stwach
Dol ne go Ślą ska 14 lat i star szych we
Wro cła wiu re pre zen tan ci Black
Aqua Kro śnic ka Przy stań aż 13 ra zy
sta wa li na po dium. 

Pięć me da li z Wro cła wia przy wiózł
Ma te usz Twa róg, któ ry był naj lep szy
na 200 m sty lem mo tyl ko wym i na 200 m
sty lem do wol nym, dru gi na 100 m sty lem
mo tyl ko wym oraz trze ci na 100 m sty lem
do wol nym i na 50 m sty lem mo tyl ko wym. 

Pa try cja Gie wia da zdo by ła zło to
na 50 m sty lem do wol nym. Do te go do rzu -
ci ła dwa srebr ne krąż ki – na 100

oraz 200 m sty lem do wol nym. Z ko lei Bar -
ba ra Za krzew ska za ję ła trze cie miej sce za -
rów no na 200 m sty lem mo tyl ko wym, jak
i na 800 m sty lem do wol nym.

Trzy ra zy na po dium mel do wa ły się
tak że na sze szta fe ty. Ze spół w skła dzie P.
Gie wia da, Iga Ma ślej, B. Za krzew ska, Na ta -
lia Za krzew ska upla so wał się na dru giej lo -
ka cie w wy ści gu 4x100 m sty lem
do wol nym, na to miast w 4x100 sty lem
zmien nym zna lazł się na trze ciej po zy cji.
W szta fe cie 4x200 m sty lem do wol nym
kro śnic kie ply wacz ki – I. Ma ślej, N. Za -
krzew ska, B. Za krzew ska i Alek san dra Bo -
cheń ska – za ję ły dru gie miej sce. (AN KA)

PŁYWANIE

Krośniczanie zdobyli 13 medali 

Bar dzo do brze spi sa li się przed sta wi -
cie le Bi zo na Mi licz w Kwi dzy nie, gdzie
od by ły się Mi strzo stwa Pol ski Ka de -
tów w Su mo. Nasz klub re pre zen to wa -
li Woj ciech Skra bu cha, Na ta lia Ma łec -
ka oraz Oli wia Ra dzi szew ska. 

Naj le piej po ra dził so bie ubie gło rocz ny
brą zo wy me da li sta MP. W. Skra bu cha prze -
grał do pie ro wal kę fi na ło wą i tym sa mym
zdo był srebr ny krą żek. 

Ry wa li zu ją ce w ka te go rii do 50 kg N.
Ma łec ka oraz O. Ra dzi szew ska spi sy wa ły się
iden tycz nie, wy gry wa jąc i prze gry wa jąc ta -
ką sa mą licz bę walk. Osta tecz nie mi lic kie za -
wod nicz ki upla so wa ły się ex aequo
na siód mym miej scu. 

(AN KA) 

SUMO

Srebro na mistrzostwach Polski

Siat kar ki UKS Dwój ka Mi licz ry wa li zo -
wa ły w Sy co wie w tur nie ju z cy klu „Vol -
ley ma nia”. Na sze ze spo ły dwa ra zy sta -
wa ły na po dium.

W zma ga niach dwó jek wal czy ły 23 eki -
py. Pod opiecz ne Se ba stia na Ko tec kie go i Mar -
ci na Krysz kie wi cza za ję ły dru gie miej sce,
prze gry wa jąc je dy nie mecz fi na ło wy.

W ka te go rii trój ek mi li czan ki, tre no wa ne
przez S. Ko tec kie go i Ma cie ja Pańsz czy ka, zna -
la zły się na trze ciej, czwar tej i pią tej lo ka cie. 

W roz gryw kach czwó rek dziew czy ny
Dwój ki, pro wa dzo ne przez Mał go rza tę Wa -
sie lew ską, upla so wa ły się na szó stej po zy cji.
O tym, że nie we szły do pół fi na łu, zde cy do -
wał… je den ma ły punkt. 

(AN KA)

SIATKÓWKA

Świetne występy w Sycowie
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