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W mi nio ną so bo tę na mi lic kim ryn -
ku zor ga ni zo wa no Jar mark Bo żo na -
ro dze nio wy. Licz ne sto iska i atrak cje
cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem miesz kań ców, któ rym nie prze -
szka dza ła mroź na au ra.

Te go dnia na mi lic kim ryn ku sta nę ły
sto iska z roz ma ity mi pro duk ta mi świą -
tecz ny mi. Moż na by ło za opa trzyć się
w bomb ki, stro iki, pach ną ce cho in ki, swoj -
skie wę dli ny i se ry, świą tecz ne przy sma ki,
mio dy, owo ce i prze two ry, wy pie ki, lo kal -
ne rę ko dzie ło – czy li wszyst ko to, co jest
po trzeb ne na nad cho dzą ce świę ta Bo że go
Na ro dze nia. 

Nie za bra kło rów nież świę te go Mi ko -
ła ja, któ ry przy był, by roz da wać wszyst -
kim słod kie upo min ki. Po ja wi li się też
przed sta wi cie le Mi lic kiej Gru py Re kon -
struk cyj nej, prze bra ni za ka ta ry nia rza,
smo ka i ko mi niar kę. 

Dzie ci mo gły li czyć na sze reg atrak cji.
Wie lu chęt nych by ło na prze jażdż kę ka ru -
ze lą we nec ką. By ła tak że stre fa al pak, przy -
go to wa na w ra mach ak cji edu ka cyj nej
„Nie za stą pio ne” przez uczniów Tech ni -
kum Le śne go w Mi li czu. Mło dzi le śni cy
zbie ra li środ ki na re ali za cję pro jek tu, któ -
re go ideą jest uświa do mie nie na szej spo -
łecz no ści, ile po żyt ku ma my z owa dów
za py la ją cych. Ucznio wie chcą w szko łach
i przed szko lach prze pro wa dzić za ję cia

edu ka cyj ne z wy ko rzy sta niem pre zen ta cji
mul ti me dial nej, za baw i kon kur sów. 

O go dzi nie 18.00 na stą pi ła kul mi na -
cja im pre zy w po sta ci Be tle jem skie go Świa -

tła Po ko ju – co rocz nej ak cji prze ka zy wa nia
w okre sie przed świą tecz nym sym bo licz ne -
go ognia, za pa lo ne go w Gro cie Na ro dze nia
Je zu sa Chry stu sa w Be tle jem. (FE NIX)

JARMARK

Świąteczna atmosfera na milickim rynku

13 grud nia przy Krzy żu So li dar no ści
w Mi li czu od by ła się uro czy stość upa -
mięt nia ją ca 41. rocz ni cę wpro wa dze -
nia sta nu wo jen ne go w Pol sce. Zło żo -
no wią zan ki kwia tów, od śpie wa no
hymn pań stwo wy i wspo mi na no ofia ry
re pre sji PRL -owskich władz.

De le ga cje władz, in sty tu cji, sto wa -
rzy szeń i szkół w ten spo sób uho no ro -
wa ły ofia ry sta nu wo jen ne go,
wpro wa dzo ne go 13 grud nia 1981 ro -
ku, nie tyl ko po le głych, bro nią cych
swo ich za kła dów pra cy i za ka to wa nych
na śmierć, ale rów nież wię zio nych, bi -
tych, in ter no wa nych oraz re pre sjo no -
wa nych. 

– Spo ty ka my się tu taj, aby od dać
hołd wszyst kim ofia rom sta nu wo jen ne -
go. Pa mię tam do kład nie ten dzień. Nie
czu łem jesz cze wte dy za ła ma nia. My śla -
łem, że jest to po czą tek koń ca ko mu ny,
po wsta nie ca ła Pol ska i bę dzie my się bić.
Mia łem wte dy 18 lat. Rze czy wi stość
oka za ła się in na. 13 grud nia za koń czył
się pięk ny okres tzw. kar na wa łu So li dar -
no ści. Stan wo jen ny oprócz krwa wych
ofiar po wo do wał re pre sje w po sta ci wy -
rzu ce nia z pra cy i stra chu. Wie lu z nas
utra ci ło na dzie ję. Naj bar dziej mi żal te -
go, że za po mi na się o ro li So li dar no ści
wupad ku ko mu ni zmu. Naświe cie mó -
wi się bar dziej o upad ku mu ru ber liń -

skie go. Po dro dze utra ci li śmy wspól no -
to wy cha rak ter ob cho dze nia świąt zwią -
za nych z So li dar no ścią. Dzi siaj, wi dząc
wie lu przed sta wi cie li róż nych śro do -
wisk, moż na po wie dzieć, że w Mi li czu
oca li li śmy ten wspól ny cha rak ter ob cho -
dów. 31 sierp nia i 13 grud nia je ste śmy
ra zem – mó wił Da riusz Du szyń ski.

Przy po mnia no tak że syl wet kę Sta -
ni sła wa Ja cha – wy bit ne go dzia ła cza
NSZZ „So li dar ność”, któ ry w sierp -
niu1980 r. za trzy mał ruch au to bu so wy
w Mi li czu. Da ło to po czą tek straj kom
na Zie mi Mi lic kiej. Uchwa łą ra dy miej -
skiej je go imię nada no skwe ro wi przyul.
Kro to szyń skiej, gdzie stoi wła śnie Krzyż
So li dar no ści. Gdy ogło szo no stan wo jen -
ny, S. Jach za jął się kol por ta żem pra sy
i wy daw nictw pod ziem nych na te re nie
Mi li cza. Był in wi gi lo wa ny, prze pro wa -
dza no w je go do mu re wi zje. W mar -
cu 1982 r. w dro dze do pra cy zo stał
aresz to wa ny i in ter no wa ny.

Pod czas uro czy sto ści przy Krzy żu

So li dar no ści głos za bra ła Ewa Ła ska -
rzew ska – cór ka Sta ni sła wa Ja cha, dzie -
ląc się swo imi wspo mnie nia mi z tych
trud nych cza sów. Przy nio sła ze so bą
Krzyż Wol no ści i So li dar no ści, od zna -
cze nie od pań stwa pol skie go dla wal czą -
cych z sys te mem ko mu ni stycz nym,
któ re otrzy mał jej oj ciec. Wnio sek o to
wy róż nie nie, nada ne po śmiert nie

w tym ro ku przez pre zy den ta RP, zło ży -
li przy ja cie le S. Ja cha – Wła dy sław Bier -
nat i Ty tus Czar to ry ski. 

– Chcia łam z te go miej sca ser decz -
nie po dzię ko wać dzia ła czom So li dar no -
ści w Mi li czu, a w szcze gól no ści
Wła dy sła wo wi Bier na to wi i Ty tu so wi
Czar to ry skie mu. Pa nie Wła dy sła wie,
jest pan praw dzi wym przy ja cie lem ta ty.
Za wsze przy po mi na pan, że w Mi li czu
był ta ki opo zy cjo ni sta jak Sta ni sław Jach.
Od da ny w stu pro cen tach So li dar no ści.
Go dzi na mi wmo im do mu roz ma wia li,
a ja, ja ko ma ła dziew czyn ka, za sta na wia -
łam się, po co oni to ro bią. Prze cież na -
sza ro dzi na cier pia ła iwio dło nam się źle
z te go po wo du. By li śmy wy śmie wa ni,
wręcz upo ka rza ni nie tyl ko przez ró wie -

śni ków. Kie dy ta ta szedł ra no do pra cy,
tu na ba zę PKS -u, zo stał za bra ny przez
mi li cję. Nie wie dzie li śmy, gdzie jest i co
się znim dzie je. Ma ma by ła kil ka dzie siąt
ra zy na dzień na mi li cji. Nikt nie chciał
po wie dzieć, gdzie jest ico się sta ło. Pokil -
ku dniach do wie dzie li śmy się, że ży je
i jest wwię zie niu wNy sie. Nie chcia łam
cho dzić wte dy do szko ły. Gdy prze kra -
cza łam próg, to czu łam się okrop nie.
Czu łam, jak bym mia ła na ple cach na pis
„jej oj ciec jest w wię zie niu”. Był w wię -
zie niu nie dla te go, że był złym czło wie -
kiem. On wal czył o wol ność
i so li dar ność, aby wszyst kim nam ży ło
się le piej. Sta ni sław Jach był więź niem
po li tycz nym, ale skąd ja, 9-let nia dziew -
czyn ka, mo głam wie dzieć, co to zna czy.
Dziś, sto jąc przy Krzy żu So li dar no ści,
mo gę po wie dzieć jed no: ta to, dzię ku je -
my! – oznaj mi ła cór ka S. Ja cha.

Stan wo jen ny wpro wa dzo no w Pol -
sce 13 grud nia 1981 r. De cy zja zo sta ła
pod ję ta nie zgod nie z Kon sty tu cją Pol -
skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej. Stan wo -
jen ny za wie szo no 31 grud nia 1982,
a znie sio no 22 lip ca 1983. W je go trak -
cie in ter no wa no łącz nie 10 131 dzia ła -
czy zwią za nych z Nie za leż nym
Sa mo rząd nym Związ kiem Za wo do -
wym „So li dar ność”, a ży cie stra ci ło oko -
ło 40 osób. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Upamiętnili tych, którzy stawili czynny opór reżimowi 



Aktualności 3

W nie dzie lę na pla cu przy Ko ście le
pw. Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny w Ciesz ko wie od był się Jar -
mark Bo żo na ro dze nio wy. Gwiaz dą
wie czo ru by ła An na Pie trzak z ze spo -
łu Par ti ta. Im pre zę współ or ga ni zo wa -
ły gmi na Ciesz ków, OSP Gu zo wi ce,
Gmin ne Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko -
wie, szko ły, so łec twa i har ce rze.

Na licz nych sto iskach moż na by ło na -
być pier ni ki, ży we kar pie, pie czy wo, ozdo -
by cho in ko we, za baw ki, sło dy cze,
rę ko dzie ło, po tra wy i upo min ki. Przy był
oczy wi ście świę ty Mi ko łaj, któ ry każ de mu
wrę czał słod ko ści. 

Na otwar cie im pre zy na sce nie za pre -
zen to wa ły się dzie ci z Pu blicz ne go Przed -
szko la w Ciesz ko wie, Szko ły Pod sta wo wej
w Pa ko sław sku, Szko ły Pod sta wo wej
w Ciesz ko wie i Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Ciesz ko wie. Na stęp nie wy stą pi ła
za pro szo na gwiaz da, czy li An na Pie trzak
z ze spo łu Par ti ta. Ar tyst ka za chę ci ła pu -
blicz ność do wspól ne go śpie wa nia ko lęd
i in nych pio se nek świą tecz nych.

W trak cie jar mar ku wrę czo no na gro dy
lau re atom kon kur sów na naj lep sze wy pie -
ki świą tecz ne i stro ik bo żo na ro dze nio wy.
Był tak że po kaz ognia, któ ry po prze dził
prze ka za nie Be tle jem skie go Świa teł ka Po -
ko ju przez har ce rzy III Ciesz kow skie go Śro -
do wi sko we go Szcze pu Dru żyn
Har cer skich „So kół”. Opra wą te go wy da -
rze nia by ły wy stę py wo kal ne har ce rzy z 2
DH „So ko ły” oraz zu chów z 7 GZ „Or ły”.
Ogni sty spek takl pod kie row nic twem dru -
ha Ol ka Grze sia ka pod grzał emo cje ze bra -
nych na jar mar ku. 

Na za koń cze nie świą tecz ne i no wo -
rocz ne ży cze nia zło ży li wszyst kim ksiądz
pro boszcz Piotr Stry kow ski, wójt Igna cy
Miecz ni kow ski, prze wod ni czą cy Ra dy

Gmi ny Mar cin Mruk oraz Ha li na Nie -
dba ła – dy rek tor Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Przedsmak świąt Bożego Narodzenia
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15 grud nia pod czas se sji Ra dy Miej -
skiej w Mi li czu przy ję to uchwa łę
w spra wie usta le nia bu dże tu
na 2023 rok. Pod czas dys ku sji tra -
dy cyj nie nie za bra kło go rą cych po le -
mik, do ci nek i kłót ni po mię dzy rad -
ny mi a bur mi strzem Mi li cza.

Pla no wa ne do cho dy gmi ny ma ją
wy nieść w przy szłym ro ku 131,707
mln zł, a wy dat ki 141,587 mln zł. De -
fi cyt osią gnie za tem po ziom 9,876
mln zł i ma być po kry ty w ca ło ści przy -
cho da mi z emi sji ob li ga cji. Ich część
bę dzie rów nież prze zna czo na na spła -
tę za dłu że nia z mi nio nych lat i re ali za -
cję in we sty cji, na któ re ma być wy da ne
aż 25,7 mln zł, z cze go 13,4 mln zł
na za da nia dro go we.

Pod czas oma wia nia bu dże tu pod -
kre ślo no, że ze wzglę du na nie pew ną
sy tu ację go spo dar czą w na szym kra ju
jest on wa run ko wy i być mo że bę dzie
wie lo krot nie zmie nia ny w cią gu ro ku.
Bra ny jest pod uwa gę dal szy spa dek
do cho dów, np. z wpły wu z po dat ku
PIT – o 8,3 mln zł. Stan za dłu że nia
gmi ny wy nie sie 46,571 mln zł.

– Pa ra fra zu jąc słyn ną de fi ni cję Be -
ne dyk ta Chmie low skie go z XVIII wie -
ku, koń ja ki jest, każ dy wi dzi, moż na
po wie dzieć, że przyj mu je my bu dżet

w sy tu acji, któ rą każ dy wi dzi i oce nia.
Od 2019 r. ży je my w sta nie pew nej
de ter mi na cji, na któ rą ma my nie wiel -
ki wpływ. Mie li śmy po waż ne pro ble -
my zdro wot ne, a od te go ro ku ży je my
w sta nie za gro że nia wo jen ne go. Do te -
go wszyst kie go ma my po twier dzo ny
kry zys fi nan so wy i go spo dar czy. Nikt
z nas nie wie, do cze go to dą ży i gdzie
się za trzy ma. Pew ne jest jed no, że dro -
ży zna, wy so ka in fla cja jest wy ni kiem
kry zy su ener ge tycz ne go i ze rwa nia
łań cu cha do staw. Dla sa mo rzą du ma
to wie lo ra kie skut ki – zmniej sze nie
do cho dów gmi ny, wzrost cen, pro ble -
my or ga ni za cyj ne, zwią za ne z no wy mi
za da nia mi, wy pła ty do dat ków. Ta kie -
go ro ku jesz cze nie prze ży wa li śmy.
Naj waż niej sze, że nie zo sta ła na ra zie
za kłó co na bie żą ca dzia łal ność gmi ny.
Funk cjo nu ją szko ły, przed szko la, żłob -
ki, spra wy kul tu ry, spor tu, re kre acji
i in we sty cji. Nikt nie miał świa do mo -
ści rok te mu, że wej dzie my w stan woj -
ny. To, co pań stwu przed sta wia my, jest
w du żej mie rze try bem wa run ko wym.
Mo że się zda rzyć, że gmi na nie bę dzie
w sta nie wy peł nić swo ich za dań bie żą -
cych. Moż li wa jest czę ścio wa re zy gna -
cja z nich lub re duk cja. Nie ma my
na to więk sze go wpły wu – tłu ma czył
Piotr Lech, bur mistrz Mi li cza.

An drzej Ne sto ruk wy gło sił
oświad cze nie w imie niu swo im oraz
sze ścior ga rad nych – Lesz ka Żu be ra,
Do ro ty Fol mer, Pio tra Bo liń skie go,
Ali cji Szat kow skiej, Ja dwi gi Jan czu ry
i Ka ta rzy ny Ma ko wiec kiej. Po sta no wi -
li bo wiem, że wstrzy ma ją się od gło su.
Za rzu ci li or ga no wi wy ko naw cze mu,
że są lek ce wa że ni. Jak mó wi li, od ma -
wia się im do stę pu do in for ma cji, nie
od po wia da się na za py ta nia, a do te go
bra ku je do brej wo li do współ pra cy. 

– 2023 bę dzie ro kiem szcze gól -
nym z wie lo ma nie wia do my mi. Dla -
te go kon stru owa nie bu dże tu na tak
trud ny rok mu si od by wać się w spo -
sób prze my śla ny, a wy dat ki po win ny
być pla no wa ne ze szcze gól ną do kład -
no ścią. Aby to by ło moż li we, nie zbęd -
na jest współ pra ca po mię dzy or ga nem
sta no wią cym i wy ko naw czym. Od lat
te go nie ma. Przed sta wio ny ra dzie pro -
jekt jest te go ko lej nym przy kła dem.
Opie ra się na kal ku la cjach po li tycz -
nych i zo bo wią za niach to wa rzy skich.
Od lat pro te stu je my prze ciw ko upra -
wia niu ta kiej po li ty ki. Uwa ża my ją
za nie go dzi wą, aspo łecz ną, szko dli wą
dla by tu gmi ny i jej miesz kań ców. Dla
bur mi strza i je go rad nych wy da wa nie
pie nię dzy pu blicz nych nie sta no wi
pro ble mu. 2022 rok po ka zał, z ja ką ła -

two ścią moż na wy dać 17 mln zł wol -
nych środ ków bu dże to wych, że by tyl -
ko zga dza ła się licz ba prze ci na nych
wstęg. Te raz opar to się na po ży czo -
nych pie nią dzach. Dzie je się to w cza -
sie, kie dy na miesz kań ców gmi ny
prze rzu co no ca ły cię żar kosz tów zwią -
za nych z go spo dar ką od pa da mi lub
mak sy mal ny mi staw ka mi po dat ko wy -
mi. Ka ry god ne jest to, że po mi mo
wzro stu do cho dów bu dże to wych
gmi nę nie stać na sa mo dziel ną spła tę
rat ka pi ta ło wych od już po sia da nych
kre dy tów. Do szli śmy do mo men tu,
gdy za cią gnię te kre dy ty trze ba spła cać
no wy mi. A in fla cja osią ga po ziom
astro no micz ny. Bę dzie to kosz to wać
tyl ko w tym ro ku 1,5 mln zł. Wzię cie
kre dy tu na 10 mln zł spo wo du je spi ra -
lę za dłu że nia i od se tek. Dzi siaj dla rzą -
dzą cych li czą się czy ny, a nie kosz ty.
Po za sło wa mi nie przed sta wio no rad -
nym żad nych na ma cal nych do wo dów
na wzrost bie żą cych kosz tów dzia łal -
no ści gmi ny. Skła da ne przez nas wnio -
ski o udo stęp nie nie do ku men tów
spra woz daw czych i pla ni stycz nych po -
zo sta ły bez od po wie dzi. W ta kiej sy tu -
acji nie mo że być me ry to rycz nej
dys ku sji na te mat kształ tu bu dże tu.
Je że li ma my brać od po wie dzial ność,
mu si my mieć pew ność, że zo stał on
stwo rzo ny w spo sób opty mal ny.
Kłam stwo nie mo że być mot -
tem 2023 ro ku. W na szej oce nie pro -
jekt jest skraj nie nie od po wie dzial ny,

nie po szu ku je się oszczęd no ści na wy -
dat kach bie żą cych. Dla te go wstrzy ma -
my się od gło su – oznaj mił rad ny
Ne sto ruk.

– Nie ma lo gi ki w tym, że or gan
wy ko naw czy nie współ pra cu je z or ga -
nem uchwa ło daw czym. Pan rad ny
Ne sto ruk uwa ża, że po win ni śmy gło -
so wać mniej szo ścią. Je stem spo koj ny,
że po raz ko lej ny nie po pie ra te go bu -
dże tu. Od mo men tu, kie dy to ro bi,
roz wój in we sty cyj ny jest bez pre ce -
den so wy. Kie dy w tej gmi nie bu do -
wa no 10 dróg rocz nie? Nie któ rzy
tu taj pa mię ta ją, że pan rad ny był za -
wsze prze ciw ni kiem dróg, np. w Mi -
ło sła wi cach i Świę to szy nie. W tym
po glą dzie do syć po waż nie roz jeż dża
się z ocze ki wa nia mi miesz kań ców. Je -
śli te go nie wie, to się nie dłu go o tym
prze ko na. Tych sied mio ro rad nych
twier dzi, że bu dżet jest nie wy ko nal -
ny, a to sprzecz ne z opi nią RIO.
Przed sta wi li śmy dy na mi kę za dłu że -
nia i – pa trząc na la ta 2019-
2023 – zre du ko wa li śmy je. Mo że ma
pan in ne da ne i al ter na tyw ną rze czy -
wi stość? Je śli cho dzi o go spo dar kę od -
pa da mi, to ce na za go spo da ro wa nia
na jed ne go miesz kań ca jest jed ną
z naj mniej szych w tej czę ści wo je -
wódz twa – od rzekł Piotr Lech.

Osta tecz nie uchwa ła bu dże to wa
zo sta ła przy ję ta 14 gło sa mi na tak,
przy sze ściu wstrzy mu ją cych się.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Budżet w trybie warunkowym



Na bieżąco 5

12 grud nia do dwóch pol skich szkół
na Ukra inie – w Mo ści skach i Bia ło -
kry ni cy – do tarł Mi lic ki Kon wój Św.
Mi ko ła ja. Dla tam tej szych uczniów
prze ka za no mnó stwo pre zen tów
i da rów, po cho dzą cych ze zbiór ki,
w któ rą za an ga żo wa ło się wie le mi -
lic kich szkół, firm, or ga ni za cji i sto -
wa rzy szeń.

Od 16 li sto pa da do 6 grud nia
zbie ra no m. in. ar ty ku ły szkol ne, no -
wą odzież, środ ki hi gie ny oso bi stej, ko -
sme ty ki, książ ki, sprzęt spor to wy, gry
i wie le in nych rze czy, z któ rych przy -
go to wa no świą tecz ne pacz ki. 

– Ra dość, śmiech, wdzięcz ność
i szczę ście w oczach. To wszyst ko go -
ści ło pod czas prze ka zy wa nia po da run -
ków ze szczo dre go Mi li cza dla
uczniów szko ły w Mo ści skach i Bia ło -
kry ni cy. Po za pacz ka mi dla uczniów,
przy go to wa ny mi z pro wa dzo nej
w ostat nim cza sie zbiór ki, do pla có -
wek tra fił rów nież nie zbęd ny sprzęt,

za ku pio ny ze środ ków Spo łecz ne go
Ko mi te tu Po mo cy Ukra inie, któ ry po -
mo że na uczy cie lom w or ga ni zo wa niu
efek tyw nych i cie ka wych za jęć edu ka -
cyj nych. Szko ła w Bia ło kry ni cy otrzy -
ma ła agre gat prą do twór czy, któ ry
w obec nym cza sie woj ny i zwią za nych
z nią prze rwach w do sta wach prą du
jest pre zen tem na wa gę zło ta. Ten po -
da ru nek zo stał za ku pio ny i po da ro wa -
ny przez fir mę PHU Art Zbyt B.
Mi cha lak i A. Woj tycz ka oraz Wy -
twór nię Be to nu Mi ko łaj czyk. Sto ły
do te ni sa, po jed nym do każ dej pla -
ców ki, po da ro wał dla uczniów pol -
skich szkół na Ukra inie Uczniow ski
Klub Spor to wy Li der Mi licz. Wszyst -
kim, któ rzy wspar li or ga ni za cję 2.
Kon wo ju Św. Mi ko ła ja do pol skich
szkół na Ukra inie, skła da my ser decz -
ne po dzię ko wa nia, a w szcze gól no ści
dzie ciom, ro dzi com, dy rek cji i pra -
cow ni kom Pu blicz ne go Żłob ka w Mi -
li czu „Stu mi lo wy Las”, Przed szko la
Sa mo rzą do we go w Mi li czu, Szko ły

Pod sta wo wej nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w Mi li czu, Szko ły Pod sta wo wej
nr 2 i Szko ły Mu zycz nej I stop nia
w Mi li czu, Szko ły Pod sta wo wej
w Czat ko wi cach, Szko ły Pod sta wo wej
w No wym Zam ku, Szko ły Pod sta wo -
wej we Wró bliń cu, Szko ły Pod sta wo -
wej w Dun ko wej, Szko ły Pod sta wo wej
im. Ju liu sza Sło wac kie go w Su ło wie,
Szko ły Pod sta wo wej im. Wan dy Rut -
kie wicz we Wzią cho wie Wiel kim, Ze -
spo łu Szkół im. Ta de usza Ko ściusz ki
w Mi li czu, I Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu,
Tech ni kum Le śne go w Mi li czu im.
Prof. Wła dy sła wa Je dliń skie go, Spe -
cjal ne go Ośrod ka Szkol no - Wy cho -
waw cze go w Mi li czu. Po dzię ko wa nia
kie ru je my rów nież do OR PCK Mi licz
oraz No wej Le wi cy Mi licz, mi lic kich
pa ra fii oraz wszyst kich miesz kań ców,
któ rzy in dy wi du al nie wspar li tę prze -
pięk ną ini cja ty wę – po in for mo wa ły
wła dze gmi ny Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Świąteczny konwój dotarł na Ukrainę

12 grud nia w miej sco wo ści Pa ko -
sław sko (gmi na Ciesz ków) mi lic cy
po li cjan ci przy ła pa li nie trzeź we go
kie row cę, któ ry je chał mo to ro we rem
Gi le ra. 

66-let ni miesz ka niec jed nej z oko licz -
nych wio sek wpadł pod czas kon tro li dro -
go wej. Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w or ga ni zmie kie ru ją ce go 0,8 pro mi la al -
ko ho lu. W związ ku z tym po li cjan ci unie -

moż li wi li mu dal szą jaz dę, a mo to ro wer
prze ka za li oso bie przez nie go wska za nej. 

– Po stę po wa nie jest w to ku. Spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie,
gdzie męż czy zna po nie sie kon se kwen cje
kie ro wa nia mo to ro we rem w sta nie nie -
trzeź wo ści – stwier dza 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

Jechał motorowerem po alkoholu Dzię ki współ pra cy po wia tu mi lic kie go
z gmi ną Mi licz oraz do fi nan so wa niu
z Rzą do we go Fun du szu  Pol ski
Ład:  Pro gram  In we sty cji Stra te gicz -
nych uda ło się grun tow nie prze bu do -
wać i wy re mon to wać tzw. be to nów kę,
czy li ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich.

Na ca łej dłu go ści ul. Po wstań ców Wiel -
ko pol skich po ło żo no as falt, po wsta ły no we
chod ni ki oraz za mon to wa no no wo cze sne
oświe tle nie. Tym sa mym ca ły łącz nik dro -
gi kra jo wej nr 15 do miej sco wo ści Wierz -
cho wi ce zo stał już wy re mon to wa ny.
Gmi na Mi licz wspar ła re ali za cję te go za da -
nia kwo tą 700 000 zło tych. (AN KA)

INWESTYCJE

„Betonówka” wyremontowana
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12 grud nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Mi -
li czu pod pi sa na zo sta ła umo wa na wy ko na -
nie re mon tu dro gi po wia to wej nr 1450D,
na od cin ku La so wi ce -Ła zy Wiel kie.

Sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki z wi ce sta ro stą Ha -
li ną Gó rą pod pi sa li po ro zu mie nie z wy ko naw cą in -
we sty cji w obec no ści wój ta gmi ny Kro śni ce.
Pla no wa ny jest re mont od cin ka o dłu go -
ści 4,350 km. Cał ko wi ty koszt re ali za cji te go za da -
nia wy nie sie 2 914 501,10 zł, z cze go 95 pro cent
po kry ją środ ki po zy ska ne przez po wiat z pro gra mu
„Pol ski Ład”. 2,5-pro cen to we go wspar cia udzie li na -
to miast gmi na Kro śni ce. (FE NIX)

W lu tym te go ro ku gmi na Kro śni ce
pod pi sa ła ze Skar bem Pań stwa,
w imie niu któ re go dzia ła Cen trum
Pro jek tów Pol ska Cy fro wa, umo wę
na re ali za cję pro gra mu „Wspar cie
dzie ci z ro dzin pe ge erow skich w roz -
wo ju cy fro wym – gran ty PPGR”. Kil ka
dni te mu roz po czął się ko lej ny pro ces
wy da wa nia lap to pów oraz ta ble tów.

W ra mach pro jek tu gmi na za ku pi ła
dla uczniów z ro dzin po pe ge erow -
skich 381 lap to pów i 21 ta ble tów oraz

opro gra mo wa nie dla dzie ci nie peł no -
spraw nych. Ce lem pro gra mu jest wspar cie
ro dzin po pe ge erow skich z dzieć mi w za -

kre sie do stę pu do sprzę tu kom pu te ro we -
go oraz do In ter ne tu. Łącz na kwo ta prze -
zna czo na na ten cel to 586 222 805 zł.
W kra ju zło żo no wnio ski na po nad 215
tys. kom pu te rów i lap to pów oraz prze -
szło 3 tys. ta ble tów o łącz nej war to -
ści 541 575 237 zł. (AN KA)

KROŚNICE

Laptopy i tablety dla dzieci
W no cy z 10 na 11 grud nia w ra mach
ak cji „Zi ma 2022/2023” mi lic cy po li -
cjan ci pod ję li in ter wen cję wo bec
męż czy zny, któ ry – bę dąc pod sil nym
dzia ła niem al ko ho lu – le żał na zie mi
w sa mym cen trum mia sta. 

Kwa drans po go dzi nie 23.00 po li cja
otrzy ma ła po wia do mie nie, że na skwe rze
przy uli cy Trzeb nic kiej w Mi li czu le ży
praw do po dob nie pi ja ny męż czy zna. Jak
się oka za ło, był to 41-let ni miesz ka niec jed -
nej z oko licz nych wio sek, zna ny funk cjo -
na riu szom z wcze śniej szych in ter wen cji.
Był w sta nie upo je nia al ko ho lo we go, dla te -
go we zwa no po go to wie ra tun ko we. Pod -
czas ba da nia nie trzeź wy męż czy zna

od zy skał świa do mość, lecz nie mógł sa mo -
dziel nie ustać na no gach. Nie stwier dzo no
ko niecz no ści ho spi ta li za cji, ale dla pew no -
ści po li cjan ci od wieź li go do do mu 

– Po upły wie po nad go dzi ny żo na
męż czy zny za te le fo no wa ła do po li cji
z proś bą o po moc, gdyż ten wsz czął awan -
tu rę do mo wą, w trak cie któ rej wy zy wał ko -
bie tę i szar pał ją za odzież. Wo bec
in ter we niu ją cych po li cjan tów rów nież za -
cho wy wał się agre syw nie. Stwier dzo no
w je go or ga ni zmie po nad 2 pro mi le al ko -
ho lu. Zo stał obez wład nio ny i do wy trzeź -
wie nia osa dzo ny w aresz cie – mó wi
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi -
li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Zgubne skutki spożycia
nadmiernej ilości alkoholu

F
O

T
. 
G

m
in

a
 K

ro
ś
n
ic

e
F

O
T
. 
P

o
w

ia
t 
M

ili
c
k
i

INWESTYCJE

Porozumienie w sprawie remontu drogi
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Uli cą Kro to szyń ską w Ciesz ko wie sa -
mo chód mar ki BMW pę dził z pręd -
ko ścią 133 km/h. Po jaz dem kie ro -
wał 19-let ni męż czy zna. Pi rat dro go -
wy zo stał su ro wo uka ra ny.

Mi lic cy po li cjan ci zOgni wa Ru chu Dro -
go we go, pro wa dząc dzia ła nia pod ha słem
„Pręd kość”, za trzy ma li do kon tro li dro go -
wej 19-let nie go miesz kań ca jed nej z oko licz -
nych wio sek, ja dą ce go poza śnie żo nej dro dze,

wte re nie za bu do wa nym, sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki BMW zszyb ko ścią133 km/h,
czy li o 83 km/h za du żo. 

Mło dy kie row ca zo stał uka ra ny man -
da tem w kwo cie 2500 zło tych oraz 15
punk ta mi kar ny mi. – Po nad to po li cjan ci
za trzy ma li męż czyź nie pra wo jaz dy, po nie -
waż w te re nie za bu do wa nym prze kro czył
do zwo lo ną pręd kość o wię cej niż 50 km/h.
Nie od po wie dzial ny kie row ca po sia dał pra -
wo jaz dy do pie ro od dzie się ciu mie się -
cy – 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

Surowa kara za znaczne przekroczenie prędkości

 
 

13 grud nia w miej sco wo ści Ba ra no wi -
ce (gmi na Mi licz) do szło do po ża ru bu -
dyn ku go spo dar cze go. Na szczę ście
ni ko mu nic się nie sta ło. Stra ża cy wal -
czy li z ogniem po nad sześć go dzin.

Do zda rze nia za dys po no wa no po dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
PSP w Mi li czu, z OSP Mi licz i OSP Su łów
oraz po jed nym z OSP Piotr ko si ce i OSP
Ol sza. Gdy stra ża cy do tar li na miej sce, po -
ża rem ob ję ta by ła ca ła sto do ła. 

– Stra ża cy po da li czte ry prą dy wo dy
na pa lą cą się sto do łę oraz je den w obro nie

sto ją ce go w po bli żu bu dyn ku miesz kal ne -
go. Sko rzy sta li śmy z oko licz nych hy dran -
tów. Na stęp nie przy stą pio no do ro ze bra nia
czę ści sto do ły w ce lu do ga sze nia za rze wi
ognia i ba lo tów sło my. W po ża rze spło nę ły
ma szy ny rol ni cze, sil ni ki, ba lo ty i drew no.
Na ko niec spraw dzo no obiekt ka me rą ter -
mo wi zyj ną w ce lu usta le nia, czy nie ma już
za gro że nia. Nie stwier dzo no osób po szko -
do wa nych – in for mu je mł. bryg. mgr inż.
Grze gorz Zma czyń ski, za stęp ca ko men -
dan ta po wia to we go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Mi li czu.

(FE NIX)

POŻAR

Walczyli z żywiołem 
ponad sześć godzin

13 grud nia w miej sco wo ści Po li ce
(gmi na Kro śni ce) 31-let ni kie row ca
nie za trzy mał się do kon tro li dro go -
wej i pró bo wał ucie kać przed po li -
cjan ta mi. Oka za ło się, że był
pod wpły wem al ko ho lu.

Po li cjan ci po sta no wi li za trzy mać
do kon tro li dro go wej sa mo chód oso bo wy
mar ki Re nault La gu na, któ ry prze kro czył
do zwo lo ną pręd kość jaz dy. 31-let ni kie row -
ca z po wia tu ostrow skie go za trzy mał po -
jazd kil ka na ście me trów da lej, po czym
za wró cił i za czął od jeż dżać. Funk cjo na riu -
sze ru szy li w po ścig. 31-la tek jed nak nie re -
ago wał na sy gna ły świetl ne i po le ce nia, by
się za trzy mał. Zje chał z głów nej dro gi

w bocz ną i po prze je cha niu oko ło ki lo me -
tra za trzy mał sa mo chód. Mun du ro wi na -
tych miast pod bie gli i wy cią gnę li
męż czy znę z au ta. 

Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w or ga ni zmie kie row cy 1,2 pro mi la al ko -
ho lu. W związ ku z tym do pro wa dzo no go
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu,
gdzie zo stał prze słu cha ny, a na stęp nie
zwol nio ny. Sa mo chód od ho lo wa no na par -
king strze żo ny. 

– Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic -
kim są dzie, gdzie męż czy zna od po wie
za dwa prze stęp stwa oraz jed no wy kro cze -
nie dro go we – 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

Nietrzeźwy kierowca 
chciał uciec policjantom
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10 grud nia w Sta rej Rzeź ni w Mi li czu
od był się wer ni saż wy sta wy Ta de -
usza Szo ci ka – po cho dzą ce go z Su -
ło wa mi ło śni ka fo to gra fii. Uczest ni cy
mie li oka zję zo ba czyć uwiecz nio ne
przez nie go kra jo bra zy Ame ry ki Pół -
noc nej.

Ta de usz Szo cik uro dził się w Su ło -
wie w 1948 ro ku. Swo ją przy go dę z fo to -
gra fią za czął w wie ku dwu na stu lat. Już
wte dy po sia dał wła sny apa rat fo to gra -
ficz ny. W la tach sześć dzie sią tych, miesz -
ka jąc we Wro cła wiu, uczęsz czał przez
pięć lat na warsz ta ty fo to gra ficz no -fil -

mo we. Zdo by wał do świad cze nie, ro biąc
zdję cia lu dziom w waż nych dla nich mo -
men tach. Kie dy w 1992 ro ku wy le ciał
do Ka li for nii, jak sam stwier dził, za ko -
chał się w tam tej szym słoń cu, swo bod -
nym sty lu ży cia, a przede wszyst kim
w kra jo bra zach. 

Przez 30 lat prze mie rzał róż ne sta ny
Ame ry ki w ce lu uchwy ce nia pięk na tam -
tej szej przy ro dy. In spi ro wa ła go przede
wszyst kim gra świa teł przy za cho dach
i wscho dach słoń ca w naj cie kaw szych oraz
trud no do stęp nych miej scach.

Na wy sta wie moż na by ło zo ba czyć
wy ci nek je go bo ga tej ko lek cji zdjęć, m. in.
Park Na ro do wy Yose mi te w Ka li for nii,
wpi sa ny na li stę świa to we go dzie dzic twa
UNE SCO, Wal ker Ca ny on w gó rach Te -
me scal w Ka li for nii, na tu ral ną pla żę sta no -
wą Brid ges w San ta Cruz w Ka li for nii czy
Ka nion An ty lo py w sta nie Ari zo na. 

(FE NIX)

WYSTAWA

Fotografia to jego pasja

W ostat nich dniach tem pe ra tu ra po -
wie trza znacz nie spa dła, co sprzy ja
wcho dze niu na lód i za chę ca węd ka -
rzy do ło wie nia ryb spod lo du. Za -
mar z nię te sta wy, je zio ra i rze ki za -
wsze nio są za so bą nie bez pie czeń -
stwo. Lek ko myśl ność do ro słych oraz
po zo sta wia nie bez opie ki dzie ci to
prze pis na tra ge dię. Mi mo ostrze żeń
co ro ku gi nie pod lo dem kil ka osób.

Do tra gicz ne go wy pad ku do szło 11
grud nia w Wiel kiej Bry ta nii, gdy czwo ro
dzie ci tra fi ło do szpi ta la po tym, jak ba wi -
ły się na za mar z nię tym je zio rze, znaj du ją -
cym się w par ku, w po bli żu bry tyj skie go
mia sta Bir ming ham. W pew nym mo men -
cie pękł pod ni mi lód. Po mo gli im stra ża -
cy i po li cjan ci. Tro je dzie ci zmar ło
w szpi ta lu. Ofia ry to chłop cy w wie -
ku 8, 10, 11 lat. Czwar ty na dal jest w sta -
nie kry tycz nym.

W bie żą cym se zo nie zi mo wym 2022-
2023 na te re nie na sze go kra ju nie od no to -
wa no uto nięć osób w wy ni ku za ła ma nia
się lo du. Nie za leż nie od te go pa mię taj my,
że nie prze my śla ne, lek ko myśl ne ko rzy sta -
nie z uro ków zi my mo że za koń czyć się tra -
gicz nie. Kon tro luj my, gdzie ba wią się na sze
dzie ci. Uczul my je na nie bez pie czeń stwo,
ja kie nie sie ze so bą za ba wa na za mar z nię -
tych rze kach i je zio rach. Sprawdź my, czy
w ra zie po trze by bę dą po tra fi ły we zwać

po moc. Uczmy prze wi dy wa nia i uni ka nia
sy tu acji za gra ża ją cych ży ciu i zdro wiu.

Pa mię taj my, że każ de wej ście na za -
mar z nię ty zbior nik wod ny jest ry zy kow -
ne, na wet przy bar dzo du żym mro zie.
Lód ule ga cią głym zmia nom, rów nież do -
bo wym, i ni gdy nie ma tej sa mej gru bo -
ści na ca łym zbior ni ku. Po ru sza nie się
po lo dzie bez od po wied niej wie dzy
i sprzę tu ase ku ra cyj ne go mo że za koń -
czyć się tra gicz nie.

Co ro bić, je śli pod kimś za ła mie się
lód? Sta raj my się za cho wać spo kój i pró buj -
my we zwać po moc. Naj le piej po ło żyć się
pła sko na wo dzie, roz ło żyć sze ro ko rę ce
i sta rać się wpeł znąć na lód. Sta raj my się

po ru szać w kie run ku brze gu, le żąc ca ły
czas na lo dzie.

Kie dy za uwa ży my oso bę to ną cą, nie
bie gnij my w jej kie run ku, po nie waż
pod na mi rów nież mo że za ła mać się lód.
Nie wol no też pod cho dzić do prze rę bla
w po sta wie wy pro sto wa nej, po nie waż
zwięk sza my w ten spo sób punk to wy na -
cisk na lód, któ ry mo że za ła mać się pod ra -
tu ją cym. Naj le piej pró bo wać pod czoł gać
się do to ną ce go. Je śli w za się gu rę ki ma my
dłu gi sza lik lub gru bą ga łąź, spró buj my
pod czoł gać się na od le głość rzu tu i sta raj -
my się po dać po szko do wa ne mu dru gi ko -
niec, jed no cze śnie nie wsta jąc.

Je śli sa mi nie ma my moż li wo ści
udzie lić po szko do wa ne mu po mo cy, na -
tych miast po in for muj my o wy pad ku naj -
bliż szą jed nost kę po li cji lub stra ży
po żar nej. Po wy cią gnię ciu oso by po szko do -
wa nej z wo dy na le ży okryć ją czymś su -
chym (płasz czem, kurt ką) i jak naj szyb ciej
prze trans por to wać do za mknię te go, cie -
płe go po miesz cze nia, aby za po biec dal szej
utra cie cie pła. Pa mię taj my, że nie wol no
po szko do wa ne go po le wać cie płą wo dą, po -
nie waż mo że to spo wo do wać u nie go szok
ter micz ny. W mia rę moż li wo ści na le ży po -
dać po szko do wa ne mu słod kie i cie płe (ale
nie go rą ce) pły ny do pi cia. Oso bę po szko -
do wa ną po wi nien tak że zba dać le karz.

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: KPP MI LICZ

BEZPIECZEŃSTWO

Nie wchodźmy na zamarznięte zbiorniki!
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Re pre zen tan ci Black Aqua Kro śnic -
ka Przy stań ry wa li zo wa li w V edy cji
za wo dów Nep tun Świd ni ca Swim -
ming Me eting. W ostat nim te go rocz -
nym star cie na si pły wa cy zdo by li sie -
dem me da li.

Za wo dy przy cią gnę ły 317 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 23 klu bów. Kro śnic -

ki klub re pre zen to wa ło sze ścio ro pły wa -
ków. Naj le piej spi sa li się Mar cin Ma ry jow -
ski i Mi le na Kraw czyk. 

M. Ma ry jow ski wy wal czył zło to
na 50 m sty lem do wol nym oraz na 100 m
sty lem do wol nym, a tak że sre bro na 50 m
sty lem kla sycz nym. M. Kraw czyk rów nież
dwa ra zy sta nę ła na naj wyż szym stop niu
po dium i raz na dru gim. Trium fo wa ła

na 50 m sty lem mo tyl ko wym i na 100 m
sty lem do wol nym, a na 50 m sty lem do -
wol nym upla so wa ła się na dru giej po zy cji.
Z ko lei An na Sa dow ska zdo by ła brą zo wy
krą żek na 50 m sty lem kla sycz nym.
W Świd ni cy star to wa li tak że Mał go rza ta
Ka miń ska, Zo fia Ka miń ska i Na ta lia Do -
niec ka. 

(AN KA)

PŁYWANIE

Siedem medali na pożegnanie roku

Re pre zen tan ci UKS Sho dan Ciesz -
ków wzię li udział w XX Zdu ny Ka ra te
Cup o Pu char Bur mi strza Zdun.
W im pre zie star to wa ło po nad 160
mło dych za wod ni ków i za wod ni czek
z 20 klu bów. 

Dla nie któ rych przed sta wi cie li na sze -
go klu bu był to pierw szy start w ży ciu. Ale
spi sa li się bar dzo do brze i zdo by wa li me -
da le. Ciesz kow ska gru pa roz wi ja się, ro snąc
w si łę i umie jęt no ści, co do brze ro ku je
na ko lej ny rok. 

W ka ta dru ży no wym chłop ców 9 lat
i młod si pierw sze miej sce za ję li Pa weł Ra -
taj czak i Fi lip Zio ło. W ka ta dru ży no wym
dziew cząt 10-13 lat na dru giej lo ka cie upla -
so wa ły się Ania Cho ma, Ele na Muj ta i Mia
Pal mą czyń ska, a na trze ciej Ania Gbior czyk
i Ju lia Ra don. W ka ta dru ży no wym dziew -
cząt 9 lat i młod sze trium fo wa ły Ola
Adam ska, Sa ra Bed na rek i Ni ko la Ja siń ska.
W ka ta dru ży no wym pierw szy krok 10 lat
i star si na dru giej po zy cji zna la zły się Ania
Gbior czyk, Ju lia Ra don i Zo sia Ra taj czak,
a w ka ta dru ży no wym pierw szy krok 9 lat
i młod si trze cie miej sce za ję li Pa weł Ra taj -
czak i Ga bry sia Pa szek.

W kon ku ren cjach in dy wi du al nych
na po dium sta wa li Fi lip Zio ło (2. miej sce
w ka ta chłop ców 8-9 lat, 3. miej sce w ka ta
pierw szy krok 8 lat, 3. miej sce w ku mi te 8-
9 lat), Ania Cho ma (3. miej sce w ka ta
dziew cząt 10-11 lat), Jo an na Wi cha (3.
miej sce w ka ta dziew cząt 7 lat i młod sze, 2.
miej sce w ka ta pierw szy krok 7 lat i młod -
si), Ania Gbior czyk (3. miej sce w ka ta

pierw szy krok 10 lat i star si), Ju lia Ra don
(2. miej sce w ka ta pierw szy krok 9 lat, 3.
miej sce w ku mi te 8-9 lat -30 kg), Zo sia Ra -
taj czak (3. miej sce w ka ta pierw szy krok 9
lat), Ana sta zja Mu siał (3. miej sce w ka ta

pierw szy krok 9 lat), Pa weł Ra taj czak (2.
miej sce w ku mi te 7 lat i młod si – fan tom),
Mia Pal mą czyń ska (1. miej sce w ku mi -
te 10-11 lat), Sa ra Bed na rek (3. miej sce
w ku mi te 8-9 lat +30 kg). (AN KA)

KARATE

Walczyli o medale w Zdunach
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Re pre zen tan ci Black Aqua Kro śnic -
ka Przy stań star to wa li w Mi strzo -
stwach Pol ski Ju nio rów w Pły wa niu.
W Gli wi cach o me da le wal czy ła Pa -
try cja Gie wia da, a do Olsz ty na udał
się Ma te usz Twa róg.

Na Gór nym Ślą sku prze pro wa dzo no
Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów (15 lat). Pa -
try cja Gie wia da w fi na le A kon ku ren -
cji 100 m sty lem do wol nym za ję ła pią te
miej sce, na to miast na 100 m sty lem
zmien nym by ła ósma. W Olsz ty nie, gdzie
od by ły się Zi mo we Mi strzo stwa Pol ski Ju -
nio rów Młod szych (14 lat) w fi na le A kon -

ku ren cji 200 m sty lem mo tyl ko wym zna -
lazł się Ma te usz Twa róg. Kro śnic ki pły wak
spi sał się bar dzo do brze i ukoń czył wy ścig
na pią tej lo ka cie. 

– Ser decz nie dzię ku je my Gmi nie
Kro śni ce i Wój to wi An drze jo wi Bia łe mu
za do fi nan so wa nie wy jaz du. Dzię ku je my
Kro śnic kiej Przy sta ni i Pa ni Dy rek tor Li lia -
nie Fi rek za moż li wo ści tre nin gów. Nie
uda ło się zdo być me da li na MP, ale bę dzie -
my da lej się sta rać, aby na stęp nym ra zem
sta nąć na po dium. Dzię ku je my wszyst -
kim, któ rzy nam ki bi cu ją – czy ta my w ko -
mu ni ka cie na fa ce bo oko wym pro fi lu
kro śnic kie go klu bu. (AN KA)

PŁYWANIE

Krośniczanie 
na mistrzostwach Polski

Re pre zen tan ci UKS Dwój ka Mi licz wzię li udział w Ogól no pol skim Mi ko łaj ko wym
Tur nie ju Mi ni siat ków ki w Kro to szy nie, zor ga ni zo wa nym przez miej sco wy UKS
Piast. Na sze ze spo ły upla so wa ły się na dru giej i szó stej po zy cji. 

W roz gryw kach ry wa li zo wa ło 18 dru żyn. Mi li cza nie za pre zen to wa li się z bar dzo do -
brej stro ny, zwłasz cza Mar cel Ski ba i Kac per Ro siń ski, któ rzy prze gra li tyl ko je den
mecz – 19: 21 ze zwy cięz ca mi tur nie ju – i zo sta li skla sy fi ko wa ni na dru gim miej scu. Dru -
gi mi lic ki du et, Mi chał Dwo jak i Ni ko dem Eliasz, za jął szó stą lo ka tę. (AN KA)

SIATKÓWKA

Ulegli tylko triumfatorom
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