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GMINA KROŚNICE

Stawki 
podatkowe w górę!

Czytaj na str. 3

CIESZKÓW

Setne urodziny  mieszkańca gminy

Czytaj na str. 2

CIESZKÓW

Wiatraki i farmy fotowoltaiczne
na terenie gminy? Czytaj na str. 3
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7 grud nia w Gmin nym Cen trum Kul -
tu ry w Ciesz ko wie Ko men da Po wia -
to wa Po li cji w Mi li czu zor ga ni zo wa ła
de ba tę spo łecz ną z udzia łem miesz -
kań ców. Spo tka nie po świę co ne by ło
sze ro ko po ję tym spra wom bez pie -
czeń stwa.

W de ba cie uczest ni czy ło kil ku dzie się -
ciu miesz kań ców gmi ny. Przy by li m. in.
wójt Igna cy Miecz ni kow ski, Be ata Krzy ża -
now ska – kie row nik Wy dzia łu Dro go we -
go w sta ro stwie, Zbi gniew
Grzy wacz – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Pa ko sław sku, Ha li na Nie dba ła – dy rek -
tor Gmin ne go Cen trum Kul tu ry w Ciesz -
ko wie. Mi lic ką ko men dę re pre zen to wa li
ko men dant po wia to wy insp. Ma riusz Tań -
ski, asp. szt. Ra fał Rad ny – na czel nik Wy -
dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go, asp.
szt. Ro bert Peć – kie row nik Ogni wa Ru -
chu Dro go we go, asp. szt. An drzej Py -
tlak – kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych

st. asp. Bar tosz Stry chow ski – kie row nik
Ogni wa ds. Pro fi lak ty ki Spo łecz nej, Wy -
kro czeń i Nie let nich, a tak że pod insp. Sła -
wo mir Wa leń ski – ofi cer pra so wy. 

Omó wio ne zo sta ły dzia ła nia KPP
w Mi li czu na rzecz bez pie czeń stwa miesz -
kań ców, re ali zo wa ne pro gra my pre wen cyj -
ne oraz da ne do ty czą ce ilo ści zda rzeń

za ist nia łych od po cząt ku bie żą ce go ro ku
do koń ca paź dzier ni ka na te re nie gmi ny
Ciesz ków i ca łe go po wia tu. Ko men dant
pod kre ślił, że z da nych wy ni ka, iż gmi -
na Ciesz ków jest naj bez piecz niej sza w po -
wie cie mi lic kim. Za pew nił też, że
funk cjo na riu sze swo im za an ga żo wa niem
bę dą sta le dą żyć do te go, aby wszy scy czu -
li się bez piecz nie.

Kie row nik Ogni wa Ru chu Dro go we -
go ob ja śnił zmia ny w prze pi sach ru chu
dro go we go i w wy so ko ści kar, a po nad to
opo wie dział o dzia ła niach mi lic kich po li -
cjan tów na rzecz bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym, głów nie w miej scach, któ re są
ob ję te szcze gól nym nad zo rem ze wzglę du
na du że nie bez pie czeń stwo gro żą ce kie -
row com i pie szym. Omó wio no naj czę ściej
po peł nia ne wy kro cze nia dro go we, przy po -
mnia no o obo wiąz ku uży wa nia ele men -
tów od bla sko wych przez pie szych
po ru sza ją cych się po zmro ku po za te re -
nem za bu do wa nym

Funk cjo na riu sze prze strze gli ze bra -
nych przed prze stęp ca mi dzia ła ją cy mi me -
to da mi „na wnucz ka”, „na po li cjan ta”
i tym po dob ny mi. Po in for mo wa li, jak po -
stę po wać w przy pad ku pró by do ko na nia
oszu stwa. Przy po mnia no rów nież o na le -
ży tym za bez pie cza niu wła sne go mie nia. 

Uczest ni cy de ba ty po ru szy li kwe stię
pro ble mów w ru chu dro go wym na dro dze
kra jo wej nr 15, prze bie ga ją cej przez gmi nę
Ciesz ków, a tak że utrud nień bę dą cych
efek tem nie pra wi dło we go par ko wa nia sa -
mo cho dów w oko li cy przed szko la na uli cy
Ko le jo wej. Pa da ły kon kret ne pro po zy cje
roz wią zań. Ape lo wa no też m. in. o do dat -
ko we przej ścia dla pie szych na ul. Chro bre -
go i w ryn ku w Ciesz ko wie. 

Wójt Ciesz ko wa po chwa lił współ pra -
cę z mi lic ki mi po li cjan ta mi, a przede
wszyst kim z miej sco wym dziel ni co wym,
mł. asp. Jac kiem Ja ro szem, po dzię ko wał
mun du ro wym za dzia ła nia po dej mo wa ne
na rzecz bez pie czeń stwa miesz kań ców
Ciesz ko wa i oko licz nych wio sek. Jed no cze -
śnie za de kla ro wał, że na dal bę dzie udzie -
lał nie zbęd ne go wspar cia dla po li cyj nych
dzia łań. (FE NIX)

CIESZKÓW

Rozmawiali o bezpieczeństwie mieszkańców

8 grud nia z oka zji set nych uro dzin
Jó ze fa Ryn kie wi cza z miej sco wo ści
Bia dasz ka ju bi la ta od wie dzi li przed -
sta wi cie le gmi ny Ciesz ków. Wójt
Igna cy Miecz ni kow ski oraz kie row -
nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go Ju sty na
Muj ta zło ży li pa nu Jó ze fo wi ży cze nia
i gra tu lo wa li osią gnię cia tak pięk ne -
go wie ku.

Pod czas wi zy ty w do mu Jó ze fa Ryn -
kie wi cza w Bia dasz ce za de mon stro wa no
pre zent, któ ry przy go to wa li je go bli scy
z oka zji uro dzin – drze wo ge ne alo gicz ne
umiesz czo ne na pla ka cie. Oka zu je się bo -
wiem, że pan Jó zef po sia da licz ną ro dzi -
nę – ośmio ro dzie ci, 23 wnu cząt, 31
pra wnu cząt i jed ne go pra pra wnu ka. 

Uro dzi ny by ły rów nież oka zją
do wspo mnień okre su II woj ny świa to wej.

Jó zef Ryn kie wicz w 1944 ro ku wstą pił
do 19 Ba ta lio nu Sa pe rów 34 Puł ku Pie cho -
ty w 8 Dy wi zji im. Bar to sza Gło wac kie go.
W 1945 r. brał udział w roz mi no wy wa niu
War sza wy, na stęp nie prze miesz czał się
na Wał Po mor ski pod Pi łą. Roz ka zem do -

wódz twa zo stał prze nie sio ny z 1 Fron tu
Bia ło ru skie go pod 1 Front Ukra iń ski
i prze miesz czał się pod Wro cław. W kwiet -
niu 1945 r. brał udział w for so wa niu Ny -
sy Łu życ kiej w wal kach o Bu dzi szyn.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Setne urodziny mieszkańca gminy

6 grud nia świę ty Mi ko łaj od wie dził
pen sjo na riu szy do mów po mo cy spo -
łecz nej w po wie cie mi lic kim. Dla se -
nio rów wy stą pił tak że ze spół Folk lor
Bło nie pod prze wod nic twem Ma riu -
sza Kaź mier cza ka.

– Mar ta Jam ro zik, spo łecz ny kie row -
nik Cen trum Wo lon ta ria tu nad Za le wem
Fun da cji na Rzecz Zie mi Mi lic kiej, wraz
z prze wod ni czą cym Za rzą du Po wia tu Mi -
lic kie go, p. sta ro stą Sła wo mi rem Strze lec -
kim, wrę czy li dziś upo min ki
pen sjo na riu szom dwóch DPS -ów – w Kro -
śni cach oraz w Mi li czu. Do dat ko wo przy -

wieź li mu zy kal ną gru pę ja ko pre zent od Po -
wia tu Mi lic kie go. Każ dy z nas ma coś
z dziec ka, dla te go nie ma gra ni cy umow nej,
kie dy to św. Mi ko łaj nas omi ja. Tym ra zem
za spra wą wspa nia łe go p. Dar ka świę ty za -
pre zen to wał się wy śmie ni cie. Opra wa mu -
zycz na Ze spo łu Folk lor Bło nie
pod prze wod nic twem p. Ma riu sza Kaź -
mier cza ka do peł ni ła nie po wta rzal ną at -
mos fe rę w obu pla ców kach, pro wa dzo nych
przez pa nie dy rek tor Ka ta rzy nę Sto la rek
(DPS Kro śni ce) oraz An nę Mi lian (DPS
Mi licz) – czy ta my w ko mu ni ka cie Fun da -
cji na Rzecz Zie mi Mi lic kiej.

OPRAC. (FE NIX)

MIKOŁAJKI

Niecodzienny gość w DPS-ach
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Aktualności 3

Pod czas wspól ne go po sie dze nia ko -
mi sji sta łych Ra dy Gmi ny Ciesz ków
przed sta wi cie le fir my Do mrel De ve -
lop ment za pre zen to wa li kon cep cję
wy bu do wa nia na te re nie gmi ny 12
wia tra ków oraz far my fo to wol ta icz nej.

Pol ska fir ma Do mrel De ve lop -
ment ist nie je od 2001 r. Za trud nia 30
spe cja li stów, któ rzy zaj mu ją się przy -
go to wa niem i re ali za cją pro jek tów
zwią za nych z ener gią od na wial ną,
głów nie wia tro wą i fo to wol ta icz ną.
Ro bią to na zle ce nie du żych kon cer -
nów i in we sto rów za gra nicz nych, m.
in. z Nie miec, Hisz pa nii i Por tu ga lii.
W Pol sce fir ma po sta wi ła do tej po -
ry 240 wia tra ków, zlo ka li zo wa nych m.
in. w Kro to szy nie, Ja ro ci nie, Do brzy -
cy, Ko łacz ko wie, a w trak cie bu do wy
jest 76 in sta la cji fo to wol ta icz nych
na ob sza rze od 2 do 80 ha. 

Na spo tka niu z ciesz kow ski mi rad -
ny mi fir mę re pre zen to wa li przed sta -
wi cie le po znań skie go od dzia łu
– Mi chał Wi śniew ski, Szy mon Dą -

brow ski i Ja kub Sto lar czyk. Jak po in -
for mo wa li, w nie dłu gim cza sie ma
zo stać zno we li zo wa na usta wa o in we -
sty cjach w za kre sie elek trow ni wia tro -
wej. Obec ne prze pi sy blo ku ją
moż li wo ści in we sty cyj ne na te re nie ca -
łe go kra ju, po nie waż elek trow nie wia -
tro we mo gą być sta wia ne w od le gło ści
nie mniej szej niż 2 km od bu dyn ków
miesz kal nych. Po zmia nach ma to
być 500 me trów.

Mi chał Wi śniew ski przed sta wił
kon cep cję, we dle któ rej na te re nie
gmi ny Ciesz ków, za zgo dą miesz kań -
ców i rad nych, mia ła by być wy bu do -
wa na far ma wia tro wa i fo to wol ta icz na
w 12 lo ka li za cjach. – Pro ble mem wo -

je wódz twa dol no ślą skie go w kwe stii
ma łej ilo ści wia tra ków jest uwa run ko -
wa nie prze strzen ne. Naj wię cej wia tru
jest za wsze na wy brze żu, bar dzo do bre
wa run ki są jesz cze w Wiel ko pol sce.
Jed nak dzię ki no wo cze snym tur bi -
nom mo że my re ali zo wać pro jek ty
rów nież w pań stwa re gio nie. Prze szko -
dą mo że być też nie do ro zwi nię ta
u was sieć wy so kie go na pię cia. Roz -
wią za niem te go pro ble mu bę dzie
przy łą cze nie farm po za te ren gmi ny
Ciesz ków, na po łu dniu – tłu ma czy li
przed sta wi cie le fir my.

In we sty cja ma przy nieść gmi nie i jej
miesz kań com ta kie ko rzy ści jak zwięk -
sze nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go,
re mon ty i bu do wę no wych dróg do jaz -
do wych, wpły wy do bu dże tu z ty tu łu
po dat ku od bu dow li, nie ru cho mo ści,
opłat za umiesz cze nie in fra struk tu ry
tech nicz nej, wpły wy fi nan so we dla
miesz kań ców za dzier ża wę grun tów,
za an ga żo wa nie przy bu do wie lo kal -
nych przed się biorstw. 

– Oko ło 140 tys. zło tych rocz nie
za je den wia trak mo że wy nieść wpływ
z po dat ku od bu dow li. Je śli cho dzi
o po da tek od nie ru cho mo ści, mo że to
być 3 tys. zł od każ dej lo ka li za cji wia -
tro wej i 10 tys. zł za 1 ha far my fo to -

wol ta icz nej – ob ja śnił M. Wi śniew ski.
Przed sta wił tak że har mo no gram dzia -
łań i de cy zji, ja kie mu szą zo stać pod ję -
te, aby pro jekt mógł przejść w fa zę
re ali za cji. Naj pierw Ra da Gmi ny
Ciesz ków mu si wy ra zić zgo dę na pro -
po no wa ny po mysł, na stęp nie przed -
sta wi cie le fir my roz pocz ną roz mo wy
z wła ści cie la mi grun tów, na któ rych
mia ły by po wstać wia tra ki i in sta la cje
fo to wol ta icz ne. Ko lej nym eta pem bę -
dzie zmia na stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. Wte dy
bę dzie moż na wy stą pić o uzy ska nie
de cy zji śro do wi sko wych, po zwo le nia
na bu do wę. Czas re ali za cji mo że wy -
nieść ok. 6 lat. Umo wy z wła ści cie la mi
grun tów bę dą pod pi sy wa ne na 30 lat
w związ ku okre sem ży wot no ści farm
wia tro wych i fo to wol ta icz nych.

– Mo im zda niem po mysł jest wart
roz wa że nia. Da je to spo rą szan sę ca łej
gmi nie i mo że przy nieść wy mier ne
ko rzy ści dla miesz kań ców i bu dże tu.
Ma my sła bej ja ko ści zie mie, więc in we -
sto rom bę dzie ła twiej uzy skać wy ma -
ga ne po zwo le nia – spu en to wał Igna cy
Miecz ni kow ski, wójt gmi ny Ciesz ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Wiatraki i farmy fotowoltaiczne na terenie gminy?

2 grud nia na se sji Ra dy Gmi ny Kro -
śni ce przy ję to uchwa łę o pod wyż ce
sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści.
De cy zja ta ka jest mo ty wo wa na trud -
ną sy tu acją fi nan so wą, wy ni ka ją cą
z wy so kiej in fla cji.

Uza sad nie nie uchwa ły przed sta wi ła
skarb nik gmi ny. – Zgod nie z ko mu ni ka -
tem pre ze sa GUS z dnia 15 lip ca 2022 r.,
opu bli ko wa nym w Mo ni to rze Pol skim
z dnia 18 lip ca 2022 r. poz. 696, wskaź nik
cen to wa rów i usług kon sump cyj nych
w pierw szym pół ro czu 2022 r. w sto sun -
ku do pierw sze go pół ro cza 2021 r. wy -
niósł 111,7% (wzrost cen o 11,8 %).
W po rów na niu z ro kiem 2022 ule gły pod -
wyż sze niu mak sy mal ne staw ki opo dat ko -
wa nia po dat kiem od nie ru cho mo ści dla
wszyst kich ka te go rii przed mio tów opo dat -
ko wa nia po za bu dow la mi, bu dyn ka mi za -
ję ty mi 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, grun ta mi
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,
grun ta mi nie za bu do wa ny mi ob ję ty mi 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 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 – po wie -
dzia ła Elż bie ta Ka li tyń ska. 

Uchwa ła zo sta ła przy ję ta zde cy do wa -
ną więk szo ścią gło sów. Jed na oso ba by ła
prze ciw na, jed na się wstrzy ma ła.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

1) Od bu dyn ków lub ich czę ści:
– miesz kal nych – 0,91 zł od 1 m2

po wierzch ni użyt ko wej;
– 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 czę ści za ję -
tych na pro wa dze nie dzia łal no ści
go spo dar czej – 27,00 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej; 

– 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 – 11,00 zł od 1 m2 po wierzch ni
użyt ko wej

– zwią za nych z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie
udzie la nia świad czeń zdro wot nych, za -
ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych
świad czeń – 5,50 zł od 1 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej 

– po zo sta łych, wtym za ję tych napro -
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 – 8,70 zł od 1 m2
po wierzch ni użyt ko wej

2) Od bu dow li: 2% ich war to ści 
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 – 1,05 zł od 1
m2 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 – 4,50 zł od 1 ha po -
wierzch ni, 

– 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 – 0,55złod 1 m2 po wierzch ni użyt -
ko wej, 

– 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 (t. j. Dz. U. z 2021
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 – 3,00 zł od 1 m2 po wierzch ni. 

GMINA KROŚNICE

Stawki podatkowe w górę!

No we staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści
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Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne -
go męż czy znę, któ ry w miej scu za -
miesz ka nia prze cho wy wał znacz ne
ilo ści nar ko ty ków. W trak cie prze szu -
ka nia zna le zio no po nad 1600 por cji
ma ri hu any. 38-lat ko wi gro zi te raz
ka ra na wet do dzie się ciu lat po zba -
wie nia wol no ści.

Śled czy usta li li, iż w jed nej z oko licz -
nych wio sek miesz ka ją cy tam męż czy zna
naj praw do po dob niej prze cho wu je
w miesz ka niu nar ko ty ki. Dla te go 9 grud -
nia po li cjan ci uda li się w to miej sce. Za sta -
li tam 38-let nie go oby wa te la Nie miec,

miesz ka ją ce go w tej wio sce. Wcze śniej sze
usta le nia szyb ko się po twier dzi ły, bo wiem
w trak cie po li cyj nych czyn no ści męż czy zna
do bro wol nie wy dał funk cjo na riu szom
wor ki fo lio we z za war to ścią cha rak te ry -
stycz ne go su szu ro ślin ne go. By ła to ma ri -
hu ana. Łącz nie mun du ro wi za bez pie czy li
po nad 1600 por cji han dlo wych te go nar ko -
ty ku. Za bez pie czo na ma ri hu ana po do -
kład nym zwa że niu tra fi ła do po li cyj ne go
de po zy tu, na to miast za trzy ma ny męż czy -
zna do cza su wy ja śnie nia oko licz no ści spra -
wy zo stał osa dzo ny w po li cyj nym aresz cie.

– Jesz cze te go sa me go dnia 38-lat ka do -
pro wa dzo no do miej sco wej pro ku ra tu ry,

gdzie usły szał za rzut po peł nie nia prze stęp -
stwa, po le ga ją ce go na po sia da niu znacz nej
ilo ści środ ków odu rza ją cych w po sta ci ma -
ri hu any. De cy zją pro ku ra to ra po dej rza ny
zo stał ob ję ty środ kiem za po bie gaw czym
w po sta ci do zo ru po li cyj ne go oraz za ka zem
opusz cza nia kra ju. Po prze słu cha niu 38-lat -
ka zwol nio no – mó wi pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści spra -
wy, w tym po cho dze nie za bez pie czo nej
ma ri hu any. Za jej po sia da nie gro zi ka ra po -
zba wie nia wol no ści na wet do dzie się ciu
lat. Śledz two jest w to ku.

(AN KA)

Z POLICJI

Kolejny zatrzymany za posiadanie narkotyków

Igna cy Miecz ni kow ski peł ni funk cję
wój ta Ciesz ko wa nie prze rwa nie
od 20 lat. Z oka zji ta kie go ju bi le uszu
po sta no wi li śmy po roz ma wiać z wło -
da rzem o tym, jak zmie nia ły się gmi -
na i sa mo rząd przez te la ta. Wy wiad
prze pro wa dził Mi chał Ko bu szyń ski.

Już po nad 20 lat spra wu je Pan
funk cję wój ta w gmi nie Ciesz ków. Ma
Pan za tem ogrom ne do świad cze nie
na po lu sa mo rzą do wym. Kie dy wła ści -
wie za czę ła się Pa na ka rie ra w sa mo -
rzą dzie? 

– Mój pierw szy kon takt z sa mo -
rzą dem miał miej sce nie mal 30 lat te -
mu, gdy pra co wa łem w struk tu rach
Dol no ślą skiej Izby Rol ni czej. Za cho -
dzi ło wów czas wie le istot nych zmian
w sfe rze go spo dar ki rol nej w na szym
kra ju i dla te go wie lo krot nie uczest ni -
czy łem w ko mi sjach i se sjach ów cze -
snej Ra dy Gmi ny. Póź niej w chwi li
sła bo ści ule głem na mo wom nie ży ją ce -
go już nie ste ty Zdzi sła wa Za łęż ne go,
aby kan dy do wać na sta no wi sko wój ta
w pierw szych bez po śred nich wy bo -
rach. Do dziś za da ję so bie py ta nie, czy
do brze zro bi łem…

Tak dłu gi staż na sta no wi sku wło -
da rza mo że świad czyć o bar dzo wy so -
kim za ufa niu ze stro ny miesz kań ców.
Z cze go to wy ni ka Pa na zda niem? 

– Od po wiedź na to py ta nie nie
jest pro sta. Na pew no nie jest to kwe -
stia uro dy, bo je stem ra czej brzyd ki.
Nie jest to pew nie tak że kwe stia au to -
re kla my czy pro pa gan dy, bo ra czej
uni kam te go ty pu spo so bów kre owa -
nia swo jej oso by. Nie je stem czło wie -
kiem z ga tun ku po kor nych. Uda ło mi
się na wet na ra zić jed nej z lo kal nych ga -
zet (nie jest to GLM), za co je stem re -
gu lar nie kar co ny. Mo że wła śnie to jest
jed nym z ele men tów, któ ry mi po ma -
ga, bo wiem czy tel ni cy, wbrew są dom
nie któ rych au to rów tek stów, po tra fią
świet nie czy tać mię dzy wier sza mi. Po -

za tym wszy scy wie dzą, że od lat
miesz kam w Ciesz ko wie i ni gdzie się
stąd nie wy bie ram, lecz sta ram się spo -
koj nie pra co wać na rzecz na szej gmi -
ny. Waż ne jest tak że to, iż uda wa ło się,
jak do tych czas, na wią zy wać nor mal ną
współ pra cę z Ra dą Gmi ny w po szcze -
gól nych ka den cjach.

Czy przez ten czas w ja kiś spo sób
zmie ni ło się Pań skie spoj rze nia na ro -
lę i obo wiąz ki sa mo rzą du wo bec spo -
łe czeń stwa? 

– Za sad ni czo nie ule gło ono po -
waż niej szym zmia nom. Pod sta wo -
wym za da niem sa mo rzą du by ło i jest
za spo ka ja nie po trzeb miesz kań ców
w za kre sie edu ka cji, in fra struk tu ry,
bez pie czeń stwa, opie ki spo łecz nej,
opie ki zdro wot nej, go spo dar ki prze -
strzen nej… Jak wi dać obo wiąz ków jest
spo ro i cią gle ich przy by wa. Cza sa mi
ob ser wu ję, że na wet nie któ rzy do ro śli
miesz kań cy ma ją pro blem z oce ną
kom pe ten cji sa mo rzą du. My ślę na wet,
że war to w szko łach, na przy kład w ra -
mach wie dzy o spo łe czeń stwie, wpro -
wa dzić ele men ty na uki o gmi nie, jej
obo wiąz kach i za kre sie kom pe ten cji,
a tak że o pra wach i obo wiąz kach sa -
mych miesz kań ców. Dzię ki te mu dzi -

siej szej mło dzie ży ła twiej bę dzie od na -
leźć się w do ro słym ży ciu. Mó wiąc
o sa mo rzą dzie, trze ba też po ka zy wać
klu czo wą ro lę Ra dy Gmi ny. Nie bę dę
pew nie ory gi nal ny, ale uwa żam, że
bar dzo istot ną, choć ra czej nie do ce nia -
ną, ro lę peł nią tak że pra cow ni cy sa mo -
rzą do wi. Od ich wie dzy, kom pe ten cji
i do świad cze nia bar dzo wie le za le ży,
a nie ste ty po zo sta ją za zwy czaj w cie -
niu. 

Jak Pan po strze ga roz wój gmi ny
na prze strze ni tych 20 lat? 

– Nie zręcz nie jest mi oce niać, jak
roz wi nę ła się gmi na w mi nio nych la -
tach. My ślę, że po win ni ro bić to ra czej
na si miesz kań cy. Zmie ni ło się wie le
w za kre sie in fra struk tu ry tech nicz nej,
np. zmo der ni zo wa ne wo do cią gi, no wa
sieć ka na li za cyj na, wy bu do wa ne i wy -
re mon to wa ne dro gi, obiek ty ad mi ni -
stra cji, spor to we, kul tu ral ne… War to
do dać, że uda ło się wie le zmie nić, mi -
mo iż je ste śmy gmi ną, któ ra ze wzglę -
du na swo ją spe cy fi kę (sła be grun ty,
du że ob sza ry le śne, ob sza ry chro nio -
ne) by ła i jest sa mo rzą dem o skrom -
nych do cho dach. Cho ciaż pew nie
nie wie le osób wie o tym, że w cią gu
ostat nich lat uda ło się nam pod wzglę -

dem do cho du na miesz kań ca wy prze -
dzić kil ka dzie siąt dol no ślą skich gmin. 

Pro szę wska zać na naj waż niej sze
pro jek ty/in we sty cje, ja kie uda ło się
zre ali zo wać gmi nie w cią gu 20 lat.

– Bar dzo waż ne by ły in we sty cje
zwią za ne z gmin ny mi wo do cią ga mi.
My ślę o po łą cze niu z wo do cią giem
zdu now skim w ce lu za pew nie nia re -
zer wo we go uję cia dla Ciesz ko wa, mo -
der ni za cji wszyst kich sta cji
uzdat nia nia i hy dro for ni czy trwa ją cej
obec nie in we sty cji, zwią za nej z wy ko -
na niem no wych stud ni, któ re za si lą
ciesz kow ski wo do ciąg i za pew nią spo -
ry za pas wo dy. Oczy wi ście na le ży
wspo mnieć o bu do wie w ra mach
PGK sie ci ka na li za cji sa ni tar nej,
do któ rej mo gła przy łą czyć się nie mal
po ło wa miesz kań ców gmi ny, oraz
o pro gra mie do fi nan so wa nia bu do wy
przy do mo wych oczysz czal ni, w ra -
mach któ re go po wsta ło po nad 80 in -
sta la cji. Za wsze cie szą no we lub
wy re mon to wa ne dro gi, któ rych spo ro
po wsta ło, a w przy szłym ro ku po win -
no po wstać po nad 10 ko lej nych. Waż -
ny był re mont GCK, świe tlic
wiej skich, urzę du czy bu dyn ku
GOPS. Trwa ją i pla no wa ne są re mon -
ty i ter mo mo der ni za cja obiek tów
oświa to wych. Pre sti żo we i ocze ki wa -
ne by ły in we sty cje zwią za ne z za go spo -
da ro wa niem te re nu i bu do wą
par kin gów przy za byt ko wych ko ścio -
łach w Ciesz ko wie i Trze bic ku. Wiel -
ką sa tys fak cję spra wi ła mi tak że no wa
har ców ka, wy ko na na przy współ pra cy
z har ce rza mi, a tak że re mon ty i roz bu -
do wa straż nic OSP oraz za kup sa mo -
cho dów. Waż na by ła też bu do wa
or li ka, a tak że trwa ją ca obec nie roz bu -
do wa i mo der ni za cja sta dio nu
w Ciesz ko wie. 

Ja kie za uwa ża Pan naj istot niej sze
róż ni ce mię dzy obec nym sa mo rzą -
dem gmin nym a tym sprzed 20 lat? 

– Sa mo rząd gmin ny w obec nym
kształ cie funk cjo nu je już po nad 30 lat.
Waż na zmia na na stą pi ła w ro ku 2002,
gdy wpro wa dzo ny zo stał bez po śred ni
wy bór wój ta czy bur mi strza. Ge ne ral -
nie w okre sie tym przy by ło wie le obo -
wiąz ków. Mu si my też bez u stan nie
do sto so wy wać się do sta le zmie nia ją -
cych się prze pi sów, np. do ty czą cych fi -
nan sów pu blicz nych, opie ki
spo łecz nej, oświa ty i wie lu in nych za -
gad nień. W ostat nich la tach po ja wi ły
się też no we za da nia zwią za ne z pan -
de mią, uchodź ca mi z Ukra iny czy kry -
zy sem ener ge tycz nym. Sa mo rzą dy są
jed nak przy zwy cza jo ne do zmian i no -
wych obo wiąz ków. Jesz cze kil ka lat te -
mu czę sto sły sze li śmy, że re for ma
sa mo rzą do wa jest w na szym kra ju naj -
bar dziej uda ną i tra fio ną spo śród
wszyst kich re form. Na gle jed nak nar -
ra cja ule gła zmia nie, szcze gól nie
w krę gach rzą do wych oraz me diach
pu blicz nych. Gmi ny sta ły się „chłop -
ca mi do bi cia” i po ja wi li się wśród nich
„rów ni i rów niej si”, za czę to tak że
„maj stro wać” przy do cho dach gmin
oraz po dzia le środ ków pu blicz nych.
Te ostat nie zmia ny na pew no nie cie -
szą…

Pro szę wska zać na jed ną kwe stię,
któ ra w Pa na prze ko na niu jest naj -
trud niej sza, gdy jest się na sta no wi sku
wło da rza gmi ny. 

– Nie wąt pli wie naj trud niej sza
i naj bar dziej nie prze wi dy wal na jest sy -
tu acja, w któ rej przy cho dzą na si
miesz kań cy ze swo imi pro ble ma mi.
Cza sem moż na im po móc bez więk -
sze go pro ble mu, cza sem jed nak spra -
wy, z któ ry mi przy cho dzą, są bar dzo
trud ne i prze kra cza ją moż li wo ści oraz
kom pe ten cje wój ta czy gmi ny. By wa,
że re ak cje pe ten tów są bar dzo mi łe,
a cza sem ner wo we. Zda rza się usły szeć
za słu żo ną re pry men dę, ale też zu peł -
nie nie za wi nio ną. Trze ba to jed nak
prze łknąć i pra co wać na dal.

WY WIAD

Nie je stem czło wie kiem z ga tun ku po kor nych
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Na bieżąco 5

5 grud nia po li cja po raz ko lej ny prze -
pro wa dzi ła na dro gach po wia tu mi -
lic kie go ak cję „Trzeź wy po ra nek”.
Spraw dzo no stan trzeź wo ści 175
kie row ców. Jed na oso ba by ła
pod wpły wem al ko ho lu. 

Pod czas wzmo żo nych kon tro li spraw -
dza no rów nież, czy kie ru ją cy i pa sa że ro wie
sto su ją pa sy bez pie czeń stwa oraz urzą dze nia
do bez piecz ne go prze wo że nia dzie ci, a tak że

stan tech nicz ny po jaz du. Spo śród 175 skon -
tro lo wa nych osób jed na kie ru ją ca by ła
podwpły wem al ko ho lu.45-let nia miesz kan -
ka gmi ny Ciesz ków kie ro wa ła sa mo cho dem
oso bo wym, ma jąc w or ga ni zmie 0,3 pro mi la
al ko ho lu. Za trzy ma no jej pra wo jaz dy i unie -
moż li wio no dal sze pro wa dze nie au ta, prze -
ka zu jąc je oso bie przez nią wska za nej. Spra wa
znaj dzie fi nał wmi lic kim są dzie, gdzie ko bie -
ta po nie sie kon se kwen cje kie ro wa nia po jaz -
dem pod wpły wem al ko ho lu. (FE NIX)

Z POLICJI

Skontrolowano 175 kierowców
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5 grud nia mi lic cy po li cjan ci za trzy -
ma li męż czy znę, któ ry w miej scu za -
miesz ka nia miał znacz ne ilo ści nar -
ko ty ków. Gro zi mu ka ra do dzie się -
ciu lat po zba wie nia wol no ści. 

We dług usta leń śled czych w jed nym
z do mów na te re nie gmi ny Mi licz mo gły
być prze cho wy wa ne nar ko ty ki. Po li cjan ci
uda li się więc w to miej sce i za sta li tam 25-
let nie go męż czy znę. W trak cie prze szu ka -
nia ga ra żu i sa mo cho du oso bo we go
zna le zio no wo re czek oraz kar ton z cha rak -
te ry stycz nym su szem ro ślin nym. By ła to
ma ri hu ana w ilo ści oko ło 730 por cji. Po nad -
to zna le zio no wo re czek wy peł nio ny bia łym

prosz kiem. Jak się oka za ło, by ła to am fe ta -
mi na lub po chod na tej sub stan cji. Z ta kiej
ilo ści moż na uzy skać pra wie 1200 tzw. wol -
no ryn ko wych por cji. Po do kład nym zwa że -
niu wszyst ko tra fi ło do de po zy tu. 

25-la tek tra fił do po li cyj ne go aresz -
tu. – Na stęp ne go dnia w pro ku ra tu rze
usły szał za rzut po peł nie nia prze stęp stwa
nar ko ty ko we go. De cy zją pro ku ra to ra ob ję -
to go środ kiem za po bie gaw czym w po sta -
ci do zo ru po li cyj ne go. Ma też za kaz
opusz cza nia kra ju. Po prze słu cha niu zo stał
zwol nio ny. Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no -
ści spra wy, w tym po cho dze nie za bez pie -
czo nych nar ko ty ków. Za ich po sia da nie
po dej rza ne mu gro zi ka ra po zba wie nia
wol no ści na wet do 10 lat. Po stę po wa nie
jest w to ku – 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

Posiadał spore ilości narkotyków
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7 grud nia w I Li ceum Ogól no kształ -
cą cym im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu
po raz ko lej ny zor ga ni zo wa no fe sti -
wal na uko wy,, E (x) plo ry”. Ucznio wie
z róż nych klas mie li oka zję wy ka zać
się wie dzą oraz za pre zen to wać swo -
je po my sły. 

Po szcze gól ne ze spo ły przed sta wia ły
swo je pre zen ta cje. Gru pa fi zycz na (Pau li -
na Je zier ska, Lau ra Gold mann i Kor ne lia
Ku char czyk z kla sy Ic) za pre zen to wa ła
ana li zę za sto so wa nia so cze wek tri ta no -
wych w zwięk sze niu wy daj no ści pa ne li fo -
to wol ta icz nych; gru pa bio lo gicz na z kla sy
IVa (Szy mon Obo le wicz, Mar ce li na Chi -
liń ska i Pau li na Okniań ska) za ję ła się wpły -
wem związ ków al le opa tycz nych
na ha mo wa nie wzro stu chwa stów; gru pa
bio lo gicz na z kla sy IIIa (Ad rian na Susz,
Oli wia Rzą sa) omó wi ła wpływ smo gu
na wzrost i roz wój ro ślin upraw nych oraz
za nie czysz cze nie gle by; gru pa bio lo gicz na
z kla sy IIa (Mar cin No wo sadz ki, Mar ty na
Sier piń ska, Iza be la Kal ka, To masz Wa leń -

ski) opo wie dzia ła o zwal cza niu mu szek
owo có wek za po mo cą sub stan cji po cho -
dze nia ro ślin ne go; ko lej na gru pa bio lo gicz -
na z kla sy IIa (Pa try cja Go mu liń ska,
Bar tosz Da wi do wicz, Ju lia Paw lak) tłu ma -
czy ła wpływ za nie czysz cze nia śro do wi ska
na struk tu rę i funk cjo no wa nie chlo ro pla -
stów; in for ma tyk Pa weł So bie raj ski z kla sy
Ic za pre zen to wał te mat Exit Ga te V. 2,
a gru pa in for ma tycz no -bio lo gicz na z kla sy
IIIb (He le na Lis, Ewe li na Chle boś, Na ta lia
Chle boś) przed sta wi ła apli ka cję na ra tu -
nek pta kom „Let’s fly”.

Lau re ata mi zo sta li Szy mon Obo le -
wicz, Mar ce li na Chi liń ska i Pau li na
Okniań ska oraz Mar cin No wo sadz ki, Mar -
ty na Sier piń ska, Iza be la Kal ka i To masz
Wa leń ski. 

W trak cie fe sti wa lu mgr inż. Ka ta rzy -
na Fe do ruk po pro wa dzi ła wy kład „Metr
do mi nus dzie wią tej – świat w ska li na no”,
a pro fe sor Po li tech ni ki Wro cław skiej,
Adam Sie radz ki, wy stą pił z pre lek cją
„Sport ocza mi fi zy ka”.

OPRAC. (FE NIX)

LO MILICZ

Wykazali się wiedzą 
i kreatywnością
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Na bieżąco6 WTOREK, 13 GRUDNIA 2022

Gru pa uczniów I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo wej
w Mi li czu go ści ła w re mi zie Ko men -
dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Mło dzież mia ła oka zję do -
wie dzieć się wie lu in te re su ją cych
rze czy na te mat trud nej i od po wie -
dzial nej pra cy stra ża ków.

Ucznio wie za po zna li się ze ścież ka mi
ka rie ry stra żac kiej. Funk cjo na riu sze opo -
wie dzie li o swo ich do świad cze niach
w przy go to wa niu do służ by, o moż li wo -
ściach wy bo ru szkół i kur sów, któ re umoż -

li wia ją pod ję cie tej od po wie dzial nej pra cy.
Pod kre śli li, iż mi mo od po wie dzial no ści
i tru du, ja ki trze ba wło żyć w przy go to wa -
nie do te go za wo du, pra ca speł nia ich ocze -
ki wa nia, da je po czu cie za do wo le nia oraz
moż li wość re ali za cji pa sji. 

Mło dzie ży za pre zen to wa no pro ces
roz wo ju po ża ru i spo so by je go ga sze nia.
Omó wio no ruch cie pła – prze wo dze nie,
kon wek cję i pro mie nio wa nie. Asp. Ję drzej
Kacz ma rek przy go to wał spe cjal ny do mek,
na któ rym de mon stro wał fa zy roz wo ju
ognia. Ucznio wie zo ba czy li m. in. tzw.
back draft, czy li efekt wstecz ny cią gu pło -

mie ni. Pod czas za jęć spraw dzi li tak że dzia -
ła nie ka me ry ter mo wi zyj nej i pi ro me tru.

OPRAC. (FE NIX)

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne -
go po szu ki wa ne go męż czy znę. 58-
let ni miesz ka niec jed nej z oko licz -
nych wsi wpadł przez to, że rzu cił
na chod nik nie do pa łek pa pie ro sa. 

9 grud nia po li cjan ci pa tro lu ją cy re jon
Ostro wą sów (gmi na Mi licz) za uwa ży li
męż czy znę, któ ry – sto jąc obok miej sco -
we go skle pu – wy rzu cił na chod nik nie do -
pa łek pa pie ro sa. W związ ku z tym
wy kro cze niem mun du ro wi po sta no wi li
go wy le gi ty mo wać.

W trak cie spraw dza nia per so na -
liów 58-let nie go męż czy zny w po li cyj nej ba -
zie da nych oka za ło się, że jest po szu ki wa ny
przez Sąd Re jo no wy w Mi li czu w ce lu do -
pro wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled -

cze go. Zo stał więc za trzy ma ny w ce li po li -
cyj ne go aresz tu w Mi li czu, a na za jutrz prze -
wie zio no go do aresz tu śled cze go we
Wro cła wiu, gdzie od bę dzie za są dzo ną ka rę. 

(AN KA)

Z POLICJI

Wpadł przez rzucony niedopałek
Na pla cu przy ul. Sa dow ni czej
w Wierz cho wi cach zo sta ło utwo rzo ne
miej sce do pro wa dze nia han dlu przez
rol ni ków i ich do mow ni ków. Ta ką de -
cy zję pod ję ła Ra da Gmi ny Kro śni ce.

Miej sce ozna czo no od po wied ni mi ta -
bli ca mi. Za sa dy pro wa dze nia han dlu
przez rol ni ków i ich do mow ni ków okre śla
uchwa lo ny przez ra dę gmi ny re gu la min. 

Han del na wy zna czo nym miej scu mo -
że od by wać się w piąt ki i so bo ty w go dzi -
nach 7.00-14.00. Przed mio tem han dlu
mo gą być je dy nie pro duk ty rol ne lub spo -

żyw cze oraz wy ro by rę ko dzie ła, wy two rzo -
ne we wła snym go spo dar stwie rol nym, sa -
dow ni czym, jak rów nież pro duk ty ru na
le śne go i dzi czy zny. Sprze daż wy mie nio -
nych pro duk tów po win na od by wać się
zgod nie z wy mo ga mi za war ty mi w od ręb -
nych prze pi sach, a w szcze gól no ści zgod -
nie z prze pi sa mi sa ni tar ny mi
i we te ry na ryj ny mi, do ty czą cy mi bez pie -
czeń stwa żyw no ści i ży wie nia oraz ja ko ści
han dlo wej ar ty ku łów rol no -spo żyw czych.
Za rzą dza ją cym miej scem do pro wa dze nia
han dlu jest Urząd Gmi ny Kro śni ce. 

(FE NIX)

GMINA KROŚNICE

Miejsce do handlu dla rolników
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Licealiści na lekcji pożarnictwa
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Rozmaitości 7

Ze spół Raj Sto ry, dzia ła ją cy przy Mi -
lic kim Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych,
zo stał bar dzo wy so ko oce nio ny przez
ju ry pod czas XI Fe sti wa lu Twór czo ści
Osób Nie peł no spraw nych „fART”. Te -
go rocz nej edy cji przy świe ca ło ha sło
„Po kój, so li dar ność, wol ność”.

Fe sti wal pro mu je twór czość osób
z nie peł no spraw no ścia mi, uka zu je szer szej
pu blicz no ści ich moż li wo ści, pro mu je ta -
len ty i wszel kie for my ar ty stycz ne ja ko ro -
dza je te ra pii przez sztu kę oraz udo wad nia,
jak moż na kru szyć ba rie ry i prze zwy cię żać
za ha mo wa nia, two rząc kli mat wza jem nej
ak cep ta cji i zro zu mie nia. Te go rocz na edy -
cja od by ła się pod ha słem „Po kój, so li dar -
ność, wol ność”. W fe sti wa lu wzię ło udział
po nad 500 uczest ni ków z ca łej Pol ski
w sied miu ka te go riach – utwór po etyc ki,
fo to gra fia, pra ce pla stycz ne, rę ko dzie ło, te -
atr, ta niec i mu zy ka. 

Ze spół Raj Sto ry wy star to wał w tej
ostat niej. Zo stał za pro szo ny ja ko je den
z sze ściu spo śród 30 wy ko naw ców zgło szo -
nych do tej ka te go rii. Prze słu cha nia od by -
ły się w sa li wi do wi sko wej Fun da cji
„Wia trak” w Byd gosz czy. Na sce nie wy stą -
pi li Boh dan Czer niay ev, Ho no ra ta Plew ka,
Le szek Ha ni szew ski, Adam To mas, Adam
Kuź nik, Jan Pi sko zub, Woj ciech Orze -

chow ski, Bar tek Ko wal ski. Wspar li ich
obec ni na sa li Irynz Czer niay evą, Mo ni ka
Kry nic ka, Ze non Plew ka, Bo gu sła wa
i Woj cie cha Pi sko zub oraz Paw ła Kąt ni ka.
Mi li cza nie za pre zen to wa li utwo ry „Bóg”
z re per tu aru gru py T. Lo ve oraz „Arah ja”
z re per tu aru Kul tu, w któ rą to pio sen kę
wple cio no lu do wą pieśń „Roz kwi ta ły pą ki
bia łych róż”. 

Or ga ni za to rzy za pew ni li przy jezd -
nym wy ko naw com wy ży wie nie oraz noc -
leg, dzię ki cze mu mie li oni oka zję
zwie dzić Sta re Mia sto, sta dion i ośro dek
tre nin go wy klu bu Za wi sza Byd goszcz.

Na stęp ne go dnia od by ła się uro czy sta ga -
la roz da nia na gród. 

– Sa ma ga la pod wzglę dem or ga ni za -
cyj nym przy po mi na ła nie mal że osca ro wą
ce re mo nię. Spo wo do wa ło to, że at mos fe ra
wy jąt ko we go wy da rze nia udzie li ła się
wszyst kim uczest ni kom, co wi dać by ło
w spon ta nicz nych re ak cjach na gra dza nych
osób. Nie oby ło się bez tre my, lek kie go
pod de ner wo wa nia oraz eks plo zji ra do ści
po ogło sze niu wy ni ków. Ca ły ze spół zo stał
za pro szo ny na sce nę, gdzie wrę czo no pa -
miąt ko wą sta tu et kę oraz upo min ki dla
każ de go raj sto ro we go mu zy ka. Ju ry swój
wer dykt uza sad ni ło w na stę pu ją cy spo sób:
„Ze spół za pre zen to wał wy so ki po ziom wy -
ko naw czy. W skład ze spo łu wcho dzi li
uczest ni cy gra ją cy na in stru men tach per -
ku syj nych i me lo dycz nych. Wy ko na li pew -
ne aran że, wzbo ga co ne in wen cją wła sną,
a tak że po zy tyw ną ener gią”. War to do dać,
że to już dru gi udział re pre zen tan tów
MSP DiON na tym prze glą dzie. W 2019
ro ku za pre zen to wa li się uczest ni cy ŚDS,
któ rzy wy sta wi li mu si cal pt. „Frank i przy -
ja cie le”. Wów czas za ję li dru gie miej sce
w ka te go rii te atr. Za tem po trzech la tach
suk ces zo stał po wtó rzo ny – po in for mo wa -
ło Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie -
ci i Osób Nie peł no spraw nych.

OPRAC. (FE NIX)

MSPDiON

Zaprezentowali wysoki poziom artystyczny

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
P

S
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
M

S
P

D
iO

N



To i owo8 WTOREK, 13 GRUDNIA 2022

4 grud nia w miej sco wo ści Wał ko wa
do szło do zde rze nia dwóch po jaz -
dów. Jed na oso ba zo sta ła ran na,
na szczę ście nie od nio sła po waż -
nych ob ra żeń i jesz cze te go sa me go
dnia zo sta ła zwol nio na ze szpi ta la.

We dług wstęp nych usta leń po li cji 36-
let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz, ja dąc
od stro ny miej sco wo ści Wąb ni ce sa mo cho -
dem oso bo wym mar ki Ci tro en C3, na łu -
ku dro gi stra cił pa no wa nie nad po jaz dem
i zje chał na le wą stro nę jezd ni. W efek cie

do pro wa dził do zde rze nia z sa mo cho dem
oso bo wym mar ki Volks wa gen To uareg,
któ rym kie ro wał 38-let ni miesz ka niec Mi -
li cza. W zda rze niu ucier pia ła 16-let nia pa -
sa żer ka volks wa ge na. Ka ret ką
prze wie zio no ją do szpi ta la w Mi li czu,
a stam tąd zo sta ła prze trans por to wa na
do jed nej z pla có wek me dycz nych we Wro -
cła wiu. 

– Na szczę ście do zna ne ob ra że nia
oka za ły się nie groź ne dla jej zdro wia i 16-
lat ka jesz cze te go sa me go dnia opu ści ła
szpi tal. Nikt in ny nie ucier piał. Sa mo cho -
dy bio rą ce udział w zda rze niu ule gły po -
waż nym uszko dze niom i nie nada wa ły się
już do dal szej jaz dy, więc od ho lo wa no je
na par king strze żo ny. Obaj kie ru ją cy by li
trzeź wi i po sia da li 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, ma ją ce na ce lu
wy ja śnie nie przy czyn i oko licz no ści te go
zda rze nia – 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)

NA DRODZE

Zderzenie osobówek

3 grud nia w kro śnic kiej ha li spor to -
wej prze pro wa dzo no Mi ko łaj ko wy
Tur niej Pił ki Noż nej. Ry wa li za cja to -
czy ła się w ka te go riach ża ków i or li -
ków. Za wo dy przy cią gnę ły eki py
z Dol ne go Ślą ska, a tak że z za przy jaź -
nio nych miej sco wo ści z Wiel ko pol ski.
Im pre zę zor ga ni zo wa no dzię ki współ -
pra cy KP Pło mień Kro śni ce z Dol no -
ślą skim Związ kiem Pił ki Noż nej. 

Ofi cjal ne go otwar cia do ko nał wójt
An drzej Bia ły, któ ry na rę ce tre ne rów Pło -
mie nia Kro śni ce, Iza be li Wąs oraz Da riu -
sza Ra ta ja, prze ka zał no we pił ki. Sie dem
ze spo łów ry wa li zo wa ło w ka te go rii ża -
ków – Po goń Ciesz ków, LKS Ba rycz Su łów,
AP Nie bie skie Wil ki, AP KAO 1, UKS
Dwój ka Mi licz, AP KAO 2, Pło mień Kro -
śni ce. Z ko lei w ka te go rii or li ków do ry wa -
li za cji przy stą pi ły czte ry dru ży ny – Po goń
Ciesz ków, AP KAO, Pło mień Kro śni ce
oraz Pło mień Kro śni ce Dziew czę ta. 

Po wy sił ku na bo isku uczest ni cy mo -
gli się wzmoc nić po sił kiem re ge ne ra cyj -

nym w for mie gril la. W świą tecz nej at -
mos fe rze dzie ci otrzy ma ły z rąk or ga ni za -
to rów upo min ki. Do dat ko wo eki py
Pło mień Kro śnie Dziew czę ta, Nie bie skie
Wil ki oraz LKS Ba rycz Su łów na gro dzo no
gra mi plan szo wy mi za zdo by cie naj więk -
szej ilo ści punk tów w te ście wie dzy. Ideą

przed się wzię cia by ła zdro wa ry wa li za cja,
bez kla sy fi ka cji, miejsc i wy róż nia nia za -
wod ni ków. Naj waż niej szym ce lem tur nie -
ju by ła sa ma gra. Cho dzi ło o strze la nie
bra mek, roz wój dzie ci, a przede wszyst -
kim o do brą za ba wę.

OPRAC. (FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Mikołajkowe granie w Krośnicach
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