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Czytaj na str. 2

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Krośniczanka
mistrzynią świata!

Czytaj na str. 8

MILICZ

Podatki maksymalnie 
w górę!
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Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Mi li -
czu rad ni przy ję li uchwa łę w spra wie
usta no wie nia mak sy mal nych sta -
wek po dat ków lo kal nych. De cy zja
ta ka spo wo do wa na jest trud ną sy tu -
acją go spo dar czą w kra ju oraz
zmniej sze niem do cho dów gmi ny.

– Otrzy ma li śmy in for ma cję, że
w przy szłym ro ku bę dzie my mie li
mniej szy do chód z PIT -u o 200 tys. zł.
Je śli cho dzi o sub wen cje, np. oświa to -
wą, to otrzy ma my 5,5 mln zł wię cej,
ale na wy dat ki bę dzie my po trze bo -
wać 8 mln zł. To są sy gna ły wska zu ją -
ce, że przy szło rocz ny bu dżet bę dzie
bar dzo trud ny do zre ali zo wa nia. Pro -
jekt za kła da przy ję cie mak sy mal nych
sta wek od nie ru cho mo ści – po in for -
mo wa ła ze bra nych Ha li na Smo liń ska,
prze wod ni czą ca Ko mi sji Bu dże to wej.

Wi ce bur mistrz Mi li cza stwier dził,
że do da jąc do oświa ty kosz ty ad mi ni -
stra cji i po moc spo łecz ną, su ma wy nie -
sie po nad 10 mln zł. Jak przy znał,
do za dań rzą do wych gmi na mu si do -
kła dać z wła snych środ ków, np.
do Urzę du Sta nu Cy wil ne go. Zgło sił
tak że au to po praw kę do pro jek tu
uchwa ły, za kła da ją cą przy ję cie mak sy -
mal nej staw ki po dat ko wej od bu dow li. 

– Więk szość sa mo rzą dów w Pol -
sce bę dzie star to wać z bu dże tem de fi -
cy to wym. Zgła sza na po praw ka
wy ni ka ze wzglę dów wskaź ni ko wych.
Chce my pod wyż szyć mak sy mal nie
po da tek od bu dow li, czy li te go, co
otrzy mu je my od PGK „Do li na Ba ry -
czy”. Bę dzie to pod wyż sze nie do cho -
dów bie żą cych o 1,3 mln zł. Nie
cho dzi o to, że by spół ka nam to za pła -
ci ła. Chce my za pla no wać w bu dże cie
w tej sa mej wy so ko ści do pła tę. Bę dzie
to dla spół ki zbi lan so wa ne i nie wpły -
nie na staw kę za ście ki. Cho dzi o to, by
uzy skać lep sze wskaź ni ki bu dże to we.
Co rocz nie nasz bu dżet spa da po przez
zmniej sze nie czę ści wy płat z ad mi ni -
stra cji rzą do wej. W tym ro ku mie li -
śmy 160 mln zł, a w przy szłym bę dzie
to na po zio mie ok. 130 mln zł – tłu -
ma czył Łu kasz Ro ki ta.

An drzej Ne sto ruk po pro sił o do -
pre cy zo wa nie wnie sio nej au to po praw -
ki, za kła da ją cej pod wyż sze nie po dat ku
od bu dow li i jed no cze sną do pła tę z te -
go ty tu łu do spół ki PGK. – Chciał bym
wie dzieć, ja ki to bę dzie mia ło wpływ
na kształ to wa nie cen ście ków. Po da tek
bę dzie kosz tem. Przy ro bie niu ta ry fi -
ka to ra bę dą mu sie li to ująć, chy ba że
odej mą od te go war tość do pła ty. Nie

wiem, czy moż na coś ta kie go zro bić.
Przy po mi nam tak że o po dat ku VAT,
któ ry do te go trze ba za li czyć. Jest to
ko lej ne kil ka set ty się cy – mó wił rad -
ny. Wi ce bur mistrz wy ja śnił, że otrzy -
mał za pew nie nie od pre ze sa spół ki
o neu tral nym wpły wie te go roz wią za -
nia na ce ny ście ków. 

To jed nak nie usa tys fak cjo no wa -
ło rad ne go. – By łem go tów za gło so -

wać za ty mi zmia na mi. Je śli jest
in fla cja, to trze ba ją w pew nym stop -
niu wa lo ry zo wać. Miesz kań cy nie bę -
dą się z te go cie szyć. Do au to po praw ki
cią gle mam wąt pli wo ści, je śli cho dzi
o po zo sta łe pro po zy cje, je stem na tak.
Dla te go wstrzy mam się od gło su – za -
po wie dział A. Ne sto ruk.

Osta tecz nie uchwa ła zo sta ła przy ję -
ta 14 gło sa mi na tak, przy dwóch prze -
ciw nych i trzech wstrzy mu ją cych się.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Podatki maksymalnie w górę!
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Mi lic cy po li cjan ci usta li li dwóch spraw -
ców kra dzie ży sa mo cho du do staw cze -
go, do któ rej do szło pod ko niec paź -
dzier ni ka. Je den z nich ma do pie ro 16
lat, dla te go o je go dal szym lo sie za de -
cy du je sąd dla nie let nich. Z ko lei
o dwa la ta star sze mu kom pa no wi
za po peł nio ne prze stęp stwo gro zi ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści. 

Sa�mo�chód� do�staw�czy� ty�pu� chłod�nia

kon�te�ne�ro�wa�mar�ki�Ford�Trans�it�stał�za�par�-

ko�wa�ny�na jed�nej�z ulic�Mi�li�cza.�Spraw�cy

mie�li�uła�twio�ne�za�da�nie,�gdyż�drzwi�po�jaz�du

nie�by�ły�za�bez�pie�czo�ne,�a we�wnątrz�znaj�do�-

wał�się�klu�czyk.�Ko�rzy�sta�jąc�z oka�zji,�zło�dzie�-

je� od�je�cha�li� sa�mo�cho�dem� w nie�zna�nym

kie�run�ku.�Wła�ści�ciel�for�da�wy�ce�nił�je�go�war�-

tość�na 10�ty�się�cy�zło�tych.�

Za�raz�po zgło�sze�niu�kra�dzie�ży�spra�wą

za�ję�li�się�mi�lic�cy�po�li�cjan�ci.�Po kil�ku�dniach

ford�zo�stał�od�na�le�zio�ny�w jed�nej�z wio�sek

w po�bli�żu�Zdun�w po�wie�cie�kro�to�szyń�skim.

Nie�był�uszko�dzo�ny�i po wy�ko�na�niu�oglę�dzin

zwró�co�no�go�wła�ści�cie�lo�wi.�

Po prze�pro�wa�dze�niu� grun�tow�ne�go

śledz�twa 15�li�sto�pa�da�za�trzy�ma�no 18-let�nie�-

go�miesz�kań�ca�Zdun,�któ�ry�do�ko�nał�kra�dzie�-

ży.�Do cza�su�wy�ja�śnie�nia�oko�licz�no�ści�spra�wy

tra�fił�do po�li�cyj�ne�go�aresz�tu.�Po�nad�to�po�li�-

cjan�ci�usta�li�li,�że�wraz�z za�trzy�ma�nym�w kra�-

dzie�ży� po�jaz�du� brał� udział 16-let�ni

miesz�ka�niec�gmi�ny�Kro�śni�ce.

– Na stęp ne go dnia chło pak sam wraz ze

swo im oj cem sta wił się w Ko men dzie Po wia -

to wej Po li cji w Mi li czu, gdzie prze słu cha no

go w związ ku z udzia łem w kra dzie ży sa mo -

cho du. Na to miast je go star szy wspól nik zo -

stał do pro wa dzo ny przez po li cjan tów

do pro ku ra to ra, któ ry za sto so wał wo bec nie -

go śro dek za po bie gaw czy w po sta ci do zo ru

po li cyj ne go i za ka zu opusz cza nia kra ju.

Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są -

dzie, gdzie obaj mło dzień cy od po wie dzą

za do ko na nie kra dzie ży po jaz du mar ki Ford

Trans it. Star sze mu z po dej rza nych za po peł -

nio ne prze stęp stwo gro zi ka ra do pię ciu lat

po zba wie nia wol no ści, na to miast o dal szym

lo sie je go młod sze go wspól ni ka za de cy du je

sąd dla nie let nich. Po stę po wa nie jest w to ku.

Ape lu je my do wszyst kich wła ści cie li sa mo -

cho dów o od po wied nie za bez pie cza nie po jaz -

dów przed zło dzie ja mi –�in�for�mu�je�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)

Z POLICJI

Młodzieńcy ukradli samochód dostawczy

16 li sto pa da w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Mi li czu zo sta ło pod pi sa ne
po ro zu mie nie na re ali za cję za da nia
pu blicz ne go pod na zwą „Peł nie nie
funk cji wio dą ce go ośrod ka ko or dy -
na cyj no -re ha bi li ta cyj no -opie kuń cze -
go w po wie cie mi lic kim”. Przed się -
wzię cie za pla no wa no na la ta 2022-
2026, a prze wi dzia no na to po -
nad 3,6 mi lio na zło tych. 

Za da nie to jest zwią za ne z rzą do wym
pro gra mem kom plek so we go wspar cia dla
ro dzin „Za ży ciem”, ze szcze gól nym

uwzględ nie niem in ter dy scy pli nar ne go,
wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka
od mo men tu wy kry cia nie peł no spraw no -
ści lub za gro że nia nie peł no spraw no ścią. 

Wła dze po wia tu po prze pro wa dze niu
kon kur su ofert zde cy do wa ły się pod pi sać
po ro zu mie nie z Mi lic kim Sto wa rzy sze -
niem Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych, re pre zen to wa nym przez Ali cję
Szat kow ską i Agniesz kę Szat kow ską -Pa te -
rek. Re ali za cje te go za da nia za pla no wa no
na la ta 2022-2026, a prze zna czo ne na nie
środ ki wy nio są 3 639 930 zło tych. 

(FE NIX)

POWIAT 

Kompleksowe wsparcie dla rodzin

NO WE STAW KI PO DAT KU OD NIE RU CHO MO ŚCI
1) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
– od bu dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści – 1,00 zł od 1m2 po wierzch -

ni użyt ko wej
– od bu dyn ków lub ich czę ści zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go -

spo dar czej oraz od bu dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa -
dze nie dzia łal no ści go spo dar czej – 28,78 zł od 1m2 po wierzch ni użyt ko wej

– od bu dyn ków lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej w za kre sie ob ro tu kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym – 13,47 zł
od 1m2 po wierzch ni użyt ko wej

– od po zo sta łych bu dyn ków lub ich czę ści, w tym za ję tych na pro wa dze nie
od płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt -
ku pu blicz ne go – 9,71 zł od 1m2 po wierzch ni użyt ko wej

– od bu dyn ków lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej w za kre sie udzie la nia świad czeń zdro wot nych – 5,87 zł od 1m2 po -
wierzch ni użyt ko wej.

2) Od bu dow li – 2% ich war to ści, okre ślo nej na pod sta wie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 usta wy z dnia 12 stycz nia 1991 ro ku o po dat kach i opła tach lo kal nych
(Dz. U. z 2022 r, poz. 1452 ze zm.).

3) Od grun tów:
– zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej, bez wzglę du

na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi den cji grun tów i bu dyn ków – 1,16 zł od 1m2
po wierzch ni

– pod wo da mi po wierzch nio wy mi sto ją cy mi lub wo da mi po wierzch nio wy -
mi pły ną cy mi je zior i zbior ni ków sztucz nych – 5,79 zł od 1 ha po wierzch ni

– od po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia -
łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 0,61 zł
od 1 m2 po wierzch ni.

– nie za bu do wa nych ob ję tych ob sza rem re wi ta li za cji, o któ rym mo wa
w usta wie z dnia 9 paź dzier ni ka 2015 r. o re wi ta li za cji (Dz. U. z 2021 r.
poz. 485), i po ło żo nych na te re nach, dla któ rych miej sco wy plan za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go prze wi du je prze zna cze nie pod za bu do wę miesz ka nio wą,
usłu go wą al bo za bu do wę o prze zna cze niu mie sza nym obej mu ją cym wy łącz nie
te ro dza je za bu do wy, je że li od dnia wej ścia w ży cie te go pla nu w od nie sie niu
do tych grun tów upły nął okres 4 lat, a w tym cza sie nie za koń czo no bu do wy
zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go – 3,81 zł od 1m2 po wierzch ni.
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W ra mach do fi nan so wa nia z rzą do -
we go pro gra mu „Pol ski Ład” od kil -
ku ty go dni trwa ją pra ce w ob rę bie
ulic Sa na to ryj nej, Spor to wej i Kwia -
to wej w Kro śni cach. Bu do wa na jest
tam no wa sieć ka na li za cyj na.

Re ali za cja te go za da nia ma na ce lu
upo rząd ko wa nie go spo dar ki ście ko wej
w tym re jo nie. Obec nie pra ce skon cen tro -
wa ne są na ul. Kwia to wej, co z pew no ścią
mo że cza so wo utrud niać funk cjo no wa nie
miesz kań com oraz oso bom pra cu ją cym
czy ko rzy sta ją cym z usług in sty tu cji, firm
i obiek tów, zlo ka li zo wa nych w tym re jo nie.

– Do kła da my wszel kich sta rań, by pra -
ce by ły jak naj mniej do tkli we, nie mniej nie
na wszyst kie utrud nie nia ma my wpływ. Re -
jon ro bót z uwa gi na bar dzo du że za gęsz cze -
nie sie ci i urzą dzeń pod ziem nych (za rów no
tych zin wen ta ry zo wa nych, jak i nie zin wen -
ta ry zo wa nych) wy ma ga du żej kon cen tra cji,
pre cy zji inie po zwa la naich re ali za cję wocze -

ki wa nym tem pie. Ma jąc nauwa dze ko rzy ści,
ja kie miesz kań com przy nie sie re ali za cja za -
da nia, wno si my o cier pli wość i wy ro zu mia -
łość – ape lu ją wła dze gmi ny Kro śni ce. 

W ra mach przy go to wań do prac
na uli cy Sa na to ryj nej trwa tam fre zo wa nie

na wierzch ni as fal to wej. O ter mi nie dzia -
łań za sad ni czych w tym miej scu miesz kań -
cy zo sta ną po in for mo wa ni, po nie waż
mo gą wy stą pić tym cza so we zmia ny w or -
ga ni za cji ru chu.

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej

9 li sto pa da po li cjan ci i pra cow ni cy
dol no ślą skiej po li cji uczest ni czy li
w uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej przez
Ko men dę Wo je wódz ką Po li cji we
Wro cła wiu z oka zji ob cho dów 104.
rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści
oraz Dnia Służ by Cy wil nej. W 4. Re -
gio nal nej Ba zie Lo gi stycz nej we Wro -
cła wiu wrę czo no me da le, od zna cze -
nia i wy róż nie nia. W gro nie uho no ro -
wa nych zna leź li się funk cjo na riusz
i pra cow ni ca Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu.

W uro czy stej zbiór ce wzię li udział m.
in. ko men dant wo je wódz ki po li cji we
Wro cła wiu – nad insp. Da riusz We so łow -
ski, wi ce wo je wo da dol no ślą ski, przed sta -
wi cie le in nych służb mun du ro wych,
kie row nic two dol no ślą skiej po li cji, wy róż -

nie ni funk cjo na riu sze i pra cow ni cy gar ni -
zo nu dol no ślą skie go oraz przed sta wi cie le
wro cław skich in sty tu cji. 

Wi ce wo je wo da Bo gu sław Szpyt ma
i ko men dant wo je wódz ki wrę czy li po li -
cjan tom m. in. od zna ki „Za słu żo ny Po li -
cjant”, nada ne przez mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Wśród uho -
no ro wa nych brą zo wą od zna ką był asp. szt.
Ja nusz So bo lew ski – spe cja li sta z Wy dzia -
łu Kry mi nal ne go KPP w Mi li czu. 

W związ ku z Dniem Służ by Cy wil nej,
któ ry przy pa dał 11 li sto pa da, wy róż nie ni
zo sta li tak że pra cow ni cy dol no ślą skiej po -
li cji, któ rzy za wzo ro wą i su mien ną pra cę
ode bra li dy plo my oraz na gro dy pie nięż ne.
W tym gro nie zna la zła się Pa try cja Lesz czy -
szyn – peł no moc nik ds. ochro ny in for ma -
cji nie jaw nych KPP w Mi li czu. 

(FE NIX)

POLICJA

Zostali wyróżnieni za służbę

18 li sto pa da po now nie ru szy ła ja dło -
daj nia dla po trze bu ją cych. Tak jak
wcze śniej, tak i te raz w okre sie je -
sien no -zi mo wym miej scem wy da wa -
nia zup jest Chat ka Pu chat -
ka – Świe tli ca Śro do wi sko wa Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu.

Go rą ca zu pa (por cja 0,5 l na oso bę)
oraz pie czy wo wy da wa ne są od po nie dział -
ku do piąt ku, w go dzi nach 12.00-13.00.

Oso by od bie ra ją ce po si łek pro szo ne są
o za opa trze nie się we wła sne po jem ni ki
(np. sło iki). 

Środ ki na ja dło daj nię po cho dzą
z otwar te go kon kur su ofert na re ali za cję
za da nia pu blicz ne go, re ali zo wa ne go przez
Sto wa rzy sze nie Chat ka Pu chat ka, w za kre -
sie po mo cy spo łecz nej, w tym po mo cy ro -
dzi nom i oso bom w trud nej sy tu acji
ży cio wej, a tak że wy rów ny wa nia szans
tych ro dzin i osób. (FE NIX)

MILICZ

Ciepły posiłek dla potrzebujących
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Mi lic ka po li cja za trzy ma ła 26-let nie -
go miesz kań ca po wia tu ostrow skie -
go, któ re mu za rzu ca się do ko na nie
kil ku kra dzie ży ben zy ny na oko licz -
nych sta cjach pa liw. Łącz nie męż czy -
zna miał przy własz czyć so bie po -
nad 270 li trów pa li wa. Gro zi mu ka -
ra do pię ciu lat wię zie nia.

Pod ko niec wrze śnia pra cow ni cy sta -
cji pa liw na te re nie Mi li cza po wia do mi li
po li cję, że kie row ca sa mo cho du mar ki Sko -

da Octa via w cha rak te ry stycz nym nie bie -
skim ko lo rze za tan ko wał po nad 50 li trów
ben zy ny i od je chał bez uisz cze nia opła ty.
Spraw ca miał na twa rzy ma secz kę, co
utrud nia ło je go iden ty fi ka cję. Usta lo no je -
dy nie, że ta bli ce re je stra cyj ne po jaz du po -
cho dzi ły z wo je wódz twa lu bel skie go. 

W ko lej nych ty go dniach sy tu acja się
po wta rza ła czte ro krot nie na in nych sta -
cjach pa liw. Ostat ni przy pa dek od no to wa -
no 1 li sto pa da. Łącz nie skra dzio no
po nad 270 li trów ben zy ny o war to ści prze -

kra cza ją cej 1700 zł. Po prze pro wa dze niu
grun to wa ne go śledz twa po li cjan tom uda -
ło się zi den ty fi ko wać po dej rza ne go. Za -
trzy ma no go 14 li sto pa da i prze wie zio no
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. 

– 26-la tek usły szał za rzut do ko na nia
pię ciu kra dzie ży pa li wa. Po prze słu cha niu
zo stał zwol nio ny. Po dej rza ny, ja ko oso ba
spo za po wia tu mi lic kie go, nie był zna ny
w Mi li czu, co w je go za my śle mia ło mu
uła twić prze stęp cze dzia ła nie. Pró by zmy -
le nia po li cjan tów jed nak się nie po wio dły.

Spra wa znaj dzie fi nał w mi lic kim są dzie.
Męż czy zna mo że tra fić za krat ki na wet
na pięć lat. Po stę po wa nie jest w to ku – mó -

wi pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z KPP
w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Notorycznie kradł paliwo

14 li sto pa da w go dzi nach 5.00-9.00
po li cjan ci po now nie prze pro wa dzi li
na dro gach po wia tu mi lic kie go ak -
cję pod ha słem „Trzeź wy po ra nek”.
Przy ła pa no aż czte rech kie row ców,
któ rzy by li pod wpły wem al ko ho lu.

Dzia ła nia pod ha słem „Trzeź wy po ra -
nek” ma ją nace lu eli mi no wa nie zru chu dro -
go we go kie row ców pod wpły wem al ko ho lu
i środ ków odu rza ją cych. 14 li sto pa da pod -
czas wzmo żo nych kon tro li po li cja spraw dza -
ła rów nież, czy kie ru ją cy ipa sa że ro wie sto su ją
pa sy bez pie czeń stwa i urzą dze nia do bez -
piecz ne go prze wo że nia dzie ci, a tak że stan
tech nicz ny po jaz dów. Skon tro lo wa no stan
trzeź wo ści aż 462 kie row ców sa mo cho dów
oso bo wych icię ża ro wych. Czwo ro znich by -
ło pod wpły wem al ko ho lu. 

W miej sco wo ści Gru szecz ka 56-let nia
miesz kan ka gmi ny Mi licz kie ro wa ła sa mo -
cho dem oso bo wym mar ki Volks wa gen Pas -
sat, ma jąc w or ga ni zmie po nad 0,4 pro mi la
al ko ho lu. Za trzy ma no jej pra wo jaz dy
i unie moż li wio no dal szą jaz dę, prze ka zu -
jąc po jazd oso bie przez nią wska za nej.

Na uli cy Kro to szyń skiej w Ciesz ko wie
ja dą cy sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Ford Fo cus 47-let ni oby wa tel Ukra iny miał
w or ga ni zmie po nad 1,1 pro mi la al ko ho -
lu, a po nad to oka za ło się, iż nie po sia da

upraw nień do pro wa dze nia po jaz dów me -
cha nicz nych. Męż czy znę za trzy ma no
i osa dzo no w po li cyj nym aresz cie. W try -
bie przy spie szo nym, prze wi dzia nym dla
ob co kra jow ców, za raz po wy trzeź wie niu
nie zwłocz nie do pro wa dzo no go do miej -
sco we go są du, któ ry miał orzec w spra wie
ujaw nio ne go prze stęp stwa dro go we go.

W miej sco wo ści Gra bow ni ca 47-let ni
miesz ka niec jed nej z oko licz nych wio sek
kie ro wał sa mo cho dem, ma jąc w or ga ni -
zmie po nad 0,7 pro mi la al ko ho lu. Za trzy -
ma no je go pra wo jaz dy i unie moż li wio no
mu dal szą po dróż, prze ka zu jąc po jazd oso -
bie prze zeń wska za nej.

W miej sco wo ści Ostro wą sy 54-let ni
miesz ka niec gmi ny Mi licz kie ro wał sa mo -
cho dem oso bo wym mar ki Ci tro en Ber lin -
go, ma jąc w or ga ni zmie po nad 0,2 pro mi la
al ko ho lu. Ode bra no mu pra wo jaz dy
i unie moż li wio no dal szą jaz dę. 

– Wszyst kie spra wy znaj dą swój fi -
nał w mi lic kim są dzie. Kie row cy po nio -
są kon se kwen cje praw ne pro wa dze nia
po jaz dów pod wpły wem al ko ho lu – 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. Po li cja za po wia da ko lej ne
te go ty pu ak cje. 

(FE NIX)

NA DROGACH

To nie był „trzeźwy” poranek

15 li sto pa da w miej sco wo ści
Ostro wą sy (gmi na Mi licz) po li -
cjan ci za trzy ma li sa mo chód
mar ki Hon da Ac cord, któ rym kie -
ro wa ła 18-let nia miesz kan ka
gmi ny Kro śni ce. W te re nie za bu -
do wa nym kie ru ją ca roz wi nę ła
pręd kość do 109 km/h. Zo sta ła
uka ra na man da tem i ode bra no
jej pra wo jaz dy.

W te�re�nie�za�bu�do�wa�nym�obo�wią�-

zu�je�ogra�ni�cze�nie�pręd�ko�ści�jaz�dy�do 50

km/h,� za�tem 18-lat�ka� je�cha�ła� swo�im

po�jaz�dem�o 59�km/h�za du�żo.�W związ�-

ku� z tym� zo�sta�ła� uka�ra�na�man�da�tem

w wy�so�ko�ści 1500� zło�tych� oraz 13

punk�ta�mi�kar�ny�mi.�Po�nad�to�po�li�cjan�ci

ode�bra�li�jej�pra�wo�jaz�dy,�by�nie�zwłocz�-

nie�prze�słać� je�do sta�ro�sty�mi�lic�kie�go

w ce�lu�wy�da�nia�de�cy�zji�o je�go�za�trzy�-

ma�niu�na okres�trzech�mie�się�cy.�

– 18-lat ka otrzy ma ła po kwi to wa -

nie, któ re upraw nia ło ją do jaz dy przez

ko lej ne 24 go dzi ny, co umoż li wia do jazd

do ce lu –�mó�wi�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)

NA DRODZE

Poniosła konsekwencje nadmiernej prędkości

W no cy 11 li sto pa da po li cja za trzy -
ma ła 16-lat ka, któ ry miał przy so bie
kil ka por cji ma ri hu any oraz oko -
ło 470 por cji środ ka psy cho tro po we -
go w po sta ci po chod nej me ta am fe -
ta mi ny. O lo sie mło dzień ca zde cy du -
je sąd dla nie let nich.

Po go dzi nie 1.00 mun du ro wi pa tro -
lu ją cy oko li ce mi lic kie go tar go wi ska
przy uli cy Dział ko wej za uwa ży li pię cio -
oso bo wą grup kę. Je den z męż czyzn
w miej scu nie do zwo lo nym pił pi wo, dla -
te go po li cjan ci przy stą pi li do in ter wen cji.
Wy le gi ty mo wa no wszyst kie oso by.
W tym gro nie był tak że 16-let ni miesz ka -
niec Mi li cza. Po zo sta łe oso by by ły do ro słe
i pod wpły wem al ko ho lu. Męż czy zna,
któ ry pił pi wo w miej scu pu blicz nym, zo -
stał uka ra ny man da tem.

W trak cie po li cyj nej in ter wen cji wy -
szło na jaw, że 16-la tek miał przy so bie ma -
ły wo re czek z za war to ścią su szu
ro ślin ne go, któ rym oka za ła się ma ri hu ana.

Po nad to obok nie go na zie mi zna le zio no
fo lio wy wo re czek z sub stan cją kry sta licz -
ną ja sne go ko lo ru. Chło pak przy znał się, że
na le ży do nie go.

– Nie let ni zo stał prze wie zio ny do Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. Te -
ster nar ko ty ko wy wy ka zał, że
za bez pie czo na sub stan cja kry sta licz na to
po chod na me ta am fe ta mi ny. Moż na z niej
by ło po zy skać oko ło 470 wol no ryn ko wych
por cji. Nar ko ty ki po do kład nym zwa że niu
tra fi ły do po li cyj ne go de po zy tu, na to -
miast 16-la tek jesz cze tej sa mej no cy zo stał
zwol nio ny i prze ka za ny pod opie kę oj ca.
Po nie waż po sia da nie na wet naj mniej szej
ilo ści nar ko ty ków jest za bro nio ne, mło dy
miesz ka niec Mi li cza od po wie za czyn za -
bro nio ny przed są dem dla nie let nich. Po -
stę po wa nie jest w to ku. Funk cjo na riu sze
wy ja śnia ją, w ja ki spo sób 16-la tek wszedł
w po sia da nie nar ko ty ków – 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)

Z POLICJI

Nieletni przyłapany 
z narkotykami
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Na bieżąco 5

F
O

T.
 G

m
in

a
 M

ili
cz

Mi lic cy kry mi nal ni za trzy ma li 19-lat -
ka, któ ry po sia dał pra wie dwie ście
por cji me ta am fe ta mi ny oraz kil ka
por cji ma ri hu any. Do wy ja śnie nia
spra wy męż czy zna zo stał osa dzo ny
w po li cyj nym aresz cie.

Jak po in for mo wa ła mi lic ka po li cja,
funk cjo na riu sze z wy dzia łu kry mi nal ne go
po je cha li do jed nej z miej sco wo ści w po wie -
cie kro to szyń skim w ce lu re ali za cji czyn no -
ści służ bo wych, zwią za nych z pro wa dzo ną
od pew ne go cza su in ną spra wą, w któ rej
prze wi jał się miesz ka niec tej wio ski. Na miej -
scu za sta no 19-let nie go męż czy znę i w je go
obec no ści prze szu ka no miesz ka nie oraz sa -
mo chód. W po jeź dzie zna le zio no je den wo -
re czek z za war to ścią skry sta li zo wa nej
sub stan cji ko lo ru ró żo we go oraz dru gi z cha -
rak te ry stycz nym su szem ro ślin nym, któ rym
oka za ła się ma ri hu ana w ilo ści kil ku por cji. 

W związ ku z tym 19-la tek zo stał za -
trzy ma ny i prze wie zio ny do mi lic kiej ko -
men dy. Po li cjan ci usta li li, że sub stan cja
kry sta licz na to po chod na me ta am fe ta mi -
ny w ilo ści pra wie dwu stu por cji wol no -
ryn ko wych. Za bez pie czo ne nar ko ty ki
po do kład nym zwa że niu tra fi ły do po li cyj -
ne go de po zy tu, na to miast 19-lat ka osa dzo -
no w aresz cie do cza su wy ja śnie nia
oko licz no ści spra wy. 

– Po stę po wa nie jest w to ku. Za po sia -
da nie nar ko ty ków za trzy ma ne mu gro zi
ka ra do trzech lat po zba wie nia wol no ści.
Po li cjan ci bę dą tak że re ali zo wać dal sze
czyn no ści służ bo we z udzia łem 19-lat ka
w ra mach wcze śniej sze go po stę po wa nia,
pro wa dzo ne go w in nej spra wie kry mi nal -
nej – wy ja śnił 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

19-latek zatrzymany za posiadanie
znacznej ilości narkotyków

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad na te re nie miej sco wo ści
Ciesz ków, Dziad ko wo i Ra kło wi ce
re ali zu je za da nie pod na zwą „Po pra -
wa bez piecz nej in fra struk tu ry dro -
go wej na przej ściach dla pie szych
na DK15”.

Ce lem in we sty cji jest zwięk sze nie bez -
pie czeń stwa ru chu dro go we go na przej -
ściach dla pie szych po przez po pra wę
wi docz no ści pie szych na przej ściach oraz
w stre fach ocze ki wa nia dzię ki oświe tle niu
de dy ko wa ne mu. Na te re nie gmi ny Ciesz -
ków zo sta ną wy ko na ne na stę pu ją ce pra ce:
bu do wa oświe tle nia przy 13 przej ściach
dla pie szych, bu do wa jed nej stre fy ocze ki -
wa nia (chod ni ka) przy przej ściu (jed no -
stron nie) wraz z uło że niem pły tek dla osób
nie do wi dzą cych i nie wi do mych, uło że nie
pły tek dla osób nie do wi dzą cych i nie wi do -
mych w ob rę bie 12 przejść dla pie szych
(obu stron nie) oraz w ob rę bie jed ne go

przej ścia (jed no stron nie), wraz z ro bo ta mi
to wa rzy szą cy mi wy ko na niu owych prac.

Pro gram Bez piecz nej In fra struk tu ry
Dro go wej 2021-2024 ma na ce lu po pra wę
bez pie czeń stwa ru chu dro go we go na dro -
gach kra jo wych, za rzą dza nych przez
GDD KiA. PBID wska zu je ro dza je dzia łań,
któ re są po trzeb ne do wy ko na nia, aby sieć

dróg kra jo wych w Pol sce by ła do sto so wa na
tech nicz nie i or ga ni za cyj nie do po trzeb
użyt kow ni ków. Koszt wszyst kich za dań
z pro gra mu to oko ło 2,5 mld zł. Źró dłem
fi nan so wa nia prze bu do wy dróg kra jo wych
w ra mach PBID jest Kra jo wy Fun dusz
Dro go wy. 

(FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych
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Dro ga po wia to wa na od cin ku Bo rzy -
no wo – Sta ra Hu ta zo sta ła ofi cjal nie
otwar ta. Wy re mon to wa no od ci nek
o dłu go ści 3,5 ki lo me tra.

By ła to dłu go wy cze ki wa na in we sty cja.
Za da nie re ali zo wał sa mo rząd po wia tu, we

współ pra cy z gmi ną Mi licz, gmi ną Kro śni -
ce, Nad le śnic twem Mi licz, Urzę dem Mar -
szał kow skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
oraz Dol no ślą skim Urzę dem Wo je wódz -
kim we Wro cła wiu. Wy re mon to wa na dro -
ga z pew no ścią uła twi ży cie miesz kań com.

OPRAC. (AN KA)

INWESTYCJE

Droga powiatowa już po remoncie

W pią tek, 18 li sto pa da, w Sta rej
Rzeź ni z Mi li czu od by ło się spo tka nie
Ko mi te tu Ob cho dów Świąt Na ro do -
wych. Omó wio no spo so by upa mięt -
nia nia świąt i wy da rzeń hi sto rycz -
nych po okre sie pan de mii.

Po nad to za pla no wa no dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu bu dze nie i kre owa nie po staw pa -

trio tycz nych, w zgo dzie z praw dą hi sto -
rycz ną. Jak pod kre śli li uczest ni cy spo tka -
nia, jest to tym waż niej sze, iż obec na
sy tu acja mię dzy na ro do wa, z bru tal ną woj -
ną za wschod nią gra ni cą, wy ma ga bu do -
wa nia sza cun ku do sym bo li, tra dy cji oraz
nie za kła my wa nej hi sto rii.

OPRAC. (AN KA)

MILICZ

Kreować patriotyczne postawy
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17 li sto pa da w mi lic kim ki nie Ca pi -
tol świę to wa no Dzień Se nio ra. Z tej
oka zji na sce nie wy stą pił Mi chał Bo -
ber wraz z ze spo łem. Ar ty ści za pre -
zen to wa li re per tu ar Zbi gnie wa Wo -
dec kie go.

Wy da rze nie ze wzglę du na du że za in -
te re so wa nie po dzie lo no na dwa kon cer ty.
Pierw szy od był się o go dzi nie 17.00, a dru -
gi o 19.00. Przy oka zji pra cow ni cy Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu wy da wa li
za in te re so wa nym oso bom Kar tę Se nio ra
Zie mi Mi lic kiej, któ ra upo waż nia do ko -
rzy sta nia ze zni żek w skle pach i w róż nych
punk tach usłu go wych na te re nie Zie mi
Mi lic kiej. 

Oba wy stę py zgro ma dzi ły licz ną pu -
blicz ność, któ ra wy peł ni ła sa lę po brze gi.
Każ da część roz po czy na ła się od przy wi ta -
nia se nio rów przez dy rek tor Ośrod ka Kul -
tu ry w Mi li czu i zło że nia ży czeń przez
bur mi strza i wi ce bur mi strza Mi li cza. 

Dla se nio rów wy stą pił Mi chał Bo ber
wraz z ze spo łem w skła dzie: Do mi nik
Gaw roń ski – trąb ka, To masz Ję drze jew -
ski – pia no, Piotr Tre liń ski – gi ta ra, Ma rek
Ko mo row ski – bas, To masz Gar be ra – per -

ku sja i go ścin nie Mo ni ka Wi śniow ska -Ba -
sel – wo kal. Ar ty ści ura czy li wi dow nię naj -

więk szy mi prze bo ja mi Zbi gnie wa Wo dec -
kie go. (FE NIX)

MILICZ

Święto seniorów 
z przebojami Zbigniewa Wodeckiego
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12 li sto pa da w ciesz kow skiej ha li
spor to wej ro ze gra no VIII Huf co we
Otwar te Za wo dy Wspi nacz ko we.
Do ry wa li za cji mo gli przy stą pić za -
rów no człon ko wie Związ ku Har cer -
stwa Pol skie go, jak i oso by nie zrze -
szo ne. Or ga ni za to rem wy da rze nia
był III Ciesz kow ski Śro do wi sko wy
Szczep Dru żyn Har cer skich „So kół”.

Do za wo dów zgło si ło się 57 za wod ni -
ków i za wod ni czek. Po dzie lo no ich na ka -
te go rie wie ko we. Każ dy z uczest ni ków
miał do po ko na nia trzy dro gi wspi nacz ko -
we, uło żo ne przez or ga ni za to rów, czy li in -
struk to rów Har cer skie go Klu bu
Wspi nacz ko we go „Di ret tis si ma”, na cze le
z pwd. Łu ka szem Smul skim i phm. Lesz -
kiem Pół rol ni cza kiem, z po mo cą pwd.
Aga ty Wło dar czyk, Pa try cji Mu siał i Pio tra
Bu kow skie go. 

W młod szych ka te go riach prze pro wa -
dzo no tak że za wo dy dru ży no we, gdyż
do udzia łu zgło si ły się re pre zen ta cje trzech
gro mad zu cho wych. Pu char za zwy cię -
stwo w kla sy fi ka cji ze spo ło wej wy wal czy -
ły zu chy z 7 GZ „Or ły”, któ re po ko na ły 15
GZ „Co dwie gło wy to nie jed na” z Mi li cza
oraz PGZ „Gwiaz da Po lar na” z Pę go wa. 

W ry wa li za cji star szych więk szość
staw ki sta no wi li ciesz kow scy har ce rze, ale
nie za bra kło rów nież za wod ni ków nie zrze -
szo nych i przy jezd nych. Go spo da rze jed -
nak do mi no wa li, od da jąc za le d wie dwa
z 16 miejsc na po dium. 

– Przy go to wa nie ścia ny do za wo dów
za ję ło po nad 20 go dzin pra cy. Ale wy si łek
był wart zma gań i emo cji, akie to wa rzy szy -
ły za wod ni kom i en tu zja stycz nie re agu ją -
cej pu blicz no ści. Zwłasz cza pod czas
star tów naj młod szych za wod ni ków wi -
dow nia przed ścia ną wy peł nio na by ła
po brze gi. Or ga ni za cja za wo dów moż li wa
by ła dzię ki wspar ciu Gmi ny Ciesz ków ze
środ ków na roz wój kul tu ry fi zycz nej i re -
kre acji oraz ko men dy Huf ca ZHP Po wia -
tu Trzeb nic kie go, któ re go jed nost ką
te re no wą jest ciesz kow ski szczep „So -
kół” – pod su mo wałIIICiesz kow ski Śro do wi -

sko wy Szczep Dru żyn Har cer skich „So kół”.
OPRAC. (FE NIX)

W czwar tek, 17 li sto pa da, w ra mach
Mię dzy na ro do we go Mie sią ca Wal ki
z Cu krzy cą na spo tka niu Klu bu Se -
nio ra w Bu ko wi cach go ści ła spe cja -
list ka w dzie dzi nie ży wie nia – Gra ży -
na Bia łek. Ce lem spo tka nia by ło
zwró ce nie uwa gi na pra wi dło we od -
ży wia nie, zdro wy styl ży cia oraz die tę
do sto so wa ną do se nio rów. 

Se nior ki uzy ska ły rów nież in for ma cje
na te mat pro duk tów, ja kich po win ny uni kać
i ja kie po win ny ogra ni czać, by dłu go cie szyć
się zdro wiem, wi tal no ścią ido brym sa mo po -
czu ciem. Roz ma wia no tak że otym, jak wży -
ciu co dzien nym chro nić się przedcho ro ba mi

no wo two ro wy mi. Se nior ki ser decz nie dzię -
ku ją pa ni die te tyk za wie le cen nych wska zó -
wek, do ty czą cych zdro we go od ży wia nia.

Pod czas kosz to wa nia przy go to wa nych
dań pro wa dzą ca Klub Se nio ra pa ni Jo an na
zło ży ła wszyst kim naj ser decz niej sze ży cze -
nia zdro wia, po zwa la ją ce go na ak tyw ne ży -
cie i re ali za cję swo ich pa sji, wszel kiej
po myśl no ści, opty mi zmu ży cio we go oraz
szczę ścia w gro nie naj bliż szych. Po dzię ko -
wa ła też za wspól ne la ta oraz pod kre śli ła,
że z wiel ką przy jem no ścią pro wa dzi tak
wy jąt ko we spo tka nia, pod czas któ rych pa -
nu je wspa nia ła ro dzin na at mos fe ra. Każ da
z pań otrzy ma ła drob ny upo mi nek wła -
sno ręcz nie wy ko na ny przez pa nią Jo an nę.

OPRAC. (AN KA)
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CIESZKÓW

Kolejna edycja zawodów wspinaczkowych

BUKOWICE

Dbajmy o swoje zdrowie!
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WYNIKI
Zuchy 8 lat i mniej 
1.Julia Szafran (Milicz) 
2.Blanka Drenda (Milicz, II Szczep Panta
Rhei)
3.Kinga Żurek (Pęgów, Quo Vadis)

1.Franek Fronia (Sokół Cieszków) 
2.Kuba Cieślik (Milicz, II Szczep Panta
Rhei)
3.Cezary Szymczyk Milicz (Milicz, II Szczep
Panta Rhei)

Zuchy powyżej 8 lat 
1.Maja Półrolniczak (Sokół Cieszków) 
2.Anastazja Musiał (Cieszków)
3.Natalia Snażyk (Milicz, II Szczep Panta
Rhei)

1.Iwo Paluszkiewicz (Sokół Cieszków) 
2.Tymoteusz Zglenicki (Pęgów, Quo Vadis)
3.Szymon Ryba (Sokół Cieszków)

Harcerki i harcerze do 13 lat 
1.Oliwia Budój (Sokół Cieszków) 
2.Jagoda Budój (Sokół Cieszków)

3.Wiktoria Tomaszewska (Sokół Cieszków) 

1.Piotr Michałek (Sokół Cieszków)
2.Miłosz Stellmach (Sokół Cieszków)
3.Miłosz Żegliński (Sokół Cieszków)

Harcerki starsze 14-16 lat 
1.Julia Pondel (Sokół Cieszków)
2.Klaudia Ryba (Sokół Cieszków)

Wędrowniczki i wędrownicy powyżej 16
lat 
1.Patrycja Musiał (Sokół Cieszków)
2.Kasia Kieńska (Zduny)
3.Agata Włodarczyk (Sokół Cieszków)

1.Marcin Kontek (Sokół Cieszków)
2.Filip Materek (Zduny) 

Masters
1.Piotr Bukowski (Sokół Cieszków)
2.Leszek Półrolniczak (Sokół Cieszków) 
3.Łukasz Smulski (Sokół Cieszków)
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Jed na z czo ło wych dru żyn IV li gi oka za -
ła się zbyt sil na dla Ba ry czy Su łów.
W 15. ko lej ce nasz ze spół prze grał
na wła snym obiek cie 0: 2 z Le chią
Dzier żo niów.

Lo sy spo tka nia roz strzy gnę ły się już
w pierw szej po ło wie. Wte dy to go ście do mi -
no wa li na bo isku i po tra fie niach B. Rzep skie -
go i M. Ciar kow skie go pro wa dzi li 2: 0.
Po prze rwie miej sco wi wzię li się do pra cy, sta -
ra li się zna leźć dro gę do bram ki ry wa li, lecz
ci bro ni li się sku tecz nie i do wieź li ko rzyst ny
re zul tat do koń ca me czu.

Do ro ze gra nia tej je sie ni po zo sta ła jesz cze
tyl ko za le gła trze cia ko lej ka. Su ło wia nie za gra -
ją na wy jeź dzie z Po lo nią -Sta lą Świd ni ca. 

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Lechia zbyt silna dla Baryczy

Po cho dzą ca z Kro śnic Ju lia Roz mus
zdo by ła zło ty me dal na Aka de mic -
kich Mi strzo stwach Świa ta w Trój bo -
ju Si ło wym Kla sycz nym – „Men’s
and Wo men’s IPF Uni ver si ty Po wer li -
fting Cup IPF”. Za wod nicz ka star to -
wa ła w ka te go rii do 47 kg. 

Ju lia Roz mus na co dzień stu diu je
na Uni wer sy te cie Me dycz nym we
Wro cła wiu, a tre nu je w Klu bie Spor -
to wym Te am Wro cław. W trak cie mi -
strzostw osią gnę ła 100 kg
w przy sia dzie, 52,5 kg w wy ci ska niu
oraz 120 kg w mar twym cią gu, bę dąc
naj lep szą w każ dej z tych kon ku ren cji.
Łącz ny wy nik 272,5 kg dał jej zło ty
me dal w trój bo ju. Dru gą za wod nicz kę
J. Roz mus wy prze dzi ła o 25 kg. 

– Po dium. Ma rze nie każ de go spor -
tow ca. Po dium jest jak gó ra lo do wa. Te -
go, co naj waż niej sze, nie wi dać. Nikt
nie zda je so bie spra wy z te go, ile pra cy,

wy rze czeń, nie po wo dzeń, kom pro mi -
sów kry je się za tą sym bo licz ną chwi lą.
Je stem szczę śli wa, że mo głam re pre -
zen to wać na szą ma łą oj czy znę – gmi nę
Kro śni ce – na are nie mię dzy na ro do -

wej. Nikt, kto osią ga suk ces, nie ro bi te -
go bez po mo cy in nych – po wie dzia ła
zło ta me da list ka w roz mo wie z wój tem
gmi ny Kro śni ce. OPRAC. (FE NIX)

ŹRÓ DŁO: GMI NA KRO ŚNI CE

TRÓJBÓJ SIŁOWY

Krośniczanka mistrzynią świata!

Dziew czę ta i chłop cy z I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo -
wej w Mi li czu ry wa li zo wa li w fi na le
stre fy wro cław skiej w bad min to nie.
Oba te amy za koń czy ły zma ga nia
na pią tym miej scu. Za wo dy ro ze gra -
no 16 li sto pa da w ha li Ha sta La Vi -
sta we Wro cła wiu. 

Do zma gań przy stą pi ło osiem ze spo -
łów dziew cząt oraz dwa na ście te amów
chłop ców. Bad min to nist ki po dzie lo ne zo -
sta ły na dwie czte ro ze spo ło we gru py. Mi -
lic kie li ceum re pre zen to wa ły Zo sia
Ka czo row ska i Oli wia Rzą sa. Po fa zie gru -
po wej na sze za wod nicz ki mo gły wal czy
o pią te miej sce. Po jed no stron nym po je -
dyn ku mi lic kie li ce alist ki po ko na ły swo je
ry wa li 3: 0 i za ję ły pią tą lo ka tę w stre fie
wro cław skiej. 

Ze spo ły chłop ców po dzie lo no na czte -
ry gru py. W każ dej wal czy ły po trzy du ety.
To masz Wa leń ski i Mi ko łaj Na wrot z Mi li -

cza wy gra li swo ją gru pę, ogry wa jąc 3: 1
oraz 3: 2 prze ciw ni ków ze sto li cy Dol ne go
Ślą ska. W pół fi na le, po wy rów na nym bo -
ju, na si chłop cy jed nak nie spro sta li re no -
mo wa nej dru ży nie XIV LO i osta tecz nie
zo sta li skla sy fi ko wa ni na pią tej po zy cji. 

War to w tym miej scu do dać, iż wszy -
scy re pre zen tan ci LO w Mi li czu de biu to -

wa li w roz gryw kach bad min to na. Na co
dzień bo wiem tre nu ją te nis sto ło wy, od no -
sząc spo re suk ce sy w roz gryw kach na te re -
nie Dol ne go Ślą ska. Tym bar dziej więc
na le żą im się sło wa uzna nia za po sta wę
w roz gryw kach bad min to no wych, któ re
nie są ich do me ną.

(AN KA) 

BADMINTON

Walczyli w finale strefy wrocławskiej

Zło ty me dal wy wal czy ła Zu zan na
Hor bik z ULKS Bi zon Mi licz na Mi -
strzo stwach Pol ski Mło dzi czek U’14
w Za pa sach, któ re od by ły się Star -
gar dzie. Na trze cim stop niu po dium
sta nę ła z ko lei Mar ta Ły sek, re pre -
zen tu ją ca Olim pię Ciesz ków. 

151 za pa śni czek w je de na stu ka te go -
riach wa go wych star to wa ło w mi strzo -
stwach Pol ski do lat 14. W kla sy fi ka cji
ze spo ło wej naj lep sza oka za ła się eki pa Hu -
sa ria Fi ght Te am z Ko zie lic, wy prze dza jąc
KS So bie ski Po znań i WLKS No we Iga nie.
Z ko lei w kla sy fi ka cji wo je wódz kiej trium -
fo wa ła re pre zen ta cja wo je wódz twa za -

chod nio po mor skie go, a ko lej ne lo ka ty
przy pa dły Lu belsz czyź nie i Ma zow szu.

Star tu ją ca w ka te go rii do 58 kg Zu zan -
na Hor bik nie mia ła so bie rów nych, zwy -
cię ża jąc w fi na le przez prze wa gę
tech nicz ną. W na roż ni ku na szą za wod -
nicz kę wspie rał tre ner, a za raz ta ta Zu zan -
ny – Ra do sław Hor bik.

Bar dzo do brze spi sa ła się rów nież
Mar ta Ły sek. Za pa śnicz ka UKS Olim pia
Ciesz ków w ka te go rii do 54 kg wy wal czy -
ła brą zo wy me dal. W po je dyn ku o trze cie
miej sce po ko na ła 3: 2 re pre zen tant kę KS
So bie ski. Tre ne rem M. Ły sek jest Le szek
Wo siek.

(AN KA)

ZAPASY

Zuzanna Horbik 
mistrzynią kraju
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