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6 stycz nia tra dy cyj nie uli ca mi Mi li -
cza prze szedł Or szak Trzech Kró li.
Mi mo desz czo wej po go dy uczest ni -
czy ło w nim spo ro osób. Od by ły się
rów nież ja seł ka oraz kon cert Mi lic -
kiej Or kie stry Dę tej. Or ga ni za to ra mi
i part ne ra mi wy da rze nia by ły Pa ra fia
pw. Św. An drze ja Bo bo li, Ośro dek
Kul tu ry w Mi li czu, Ochot ni cza Straż
Po żar na w Mi li czu, Mi lic ka Gru pa Re -
kon struk cyj na, Ry ce rze Ko lum ba,
UKS Dwój ka Mi licz i Szko ła Pod sta -
wo wa nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka.

Naj pierw w Ko ście le pw. Św. An drze -
ja Bo bo li od pra wio na zo sta ła Msza świę ta.
Po niej utwo rzo no or szak, któ ry prze szedł
uli ca mi 1 Ma ja, Wro cław ską i wo kół mi lic -
kie go ryn ku, śpie wa jąc ko lę dy. Każ dy
z uczest ni ków or sza ku otrzy mał pa pie ro -
wą ko ro nę. 

Ucznio wie mi lic kich szkół, prze bra ni
za anioł ki i dia beł ki, w trak cie przy stan ków
natra sie od gry wa li scen ki zwią za ne zBo żym
Na ro dze niem. Na fi nał uro czy sto ści uczest -
ni cy po cho du wró ci li do ko ścio ła. Tam kró -
lo wie Kac per, Mel chior i Bal ta zar po kło ni li
się Dzie ciąt ku, Ma ryi i Jó ze fo wi, skła da jąc
da ry w po sta ci zło ta, mir ry i ka dzi dła. 

Na stęp nie od był się kon cert Mi lic kiej
Or kie stry Dę tej pod ba tu tą Prze my sła wa
Wa sie lew skie go. Moż na by ło usły szeć zna -
ne wszyst kim ko lę dy czy pa sto rał ki. Na ko -
niec na uczest ni ków uro czy sto ści cze ka ły
dar mo wa gro chów ka, cia sta i her ba ta.

(FE NIX)

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Królewski orszak w Miliczu
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Noc leg z da la od zgieł ku mia sta,
spa cer z al pa ka mi, spływ ka ja -
kiem, prze wod nik po na szej baj ko -
wej kra inie, ga dże ty, gry, puz zle,
ka len da rze – to wszyst ko moż -
na by ło zdo być, bio rąc udział w te -
go rocz nym kon kur sie na Ko lo ro -
wym Szla ku Kar pia – „Za kar piem
po Do li nie Ba ry czy”.

Kar pio wa Do li na Ba ry czy sły nie z se -
tek ki lo me trów szla ków tu ry stycz nych. To
ide al ne miej sce na re laks bli sko przy ro dy,
któ re go szu ka ją tu ry ści w pę dzą cym świe -
cie. W tym ce lu zo stał stwo rzo ny Ko lo ro -
wy Szlak Kar pia – z 30 du żych fi gur
KAR PI. Od wie dza jąc punk ty ozna czo ne
na szla ku, od kry wasz atrak cyj ne miej sca
przy rod ni cze, kul tu ro we, ku li nar ne. 

Szlak jest kom po zy to wą struk tu rą,
na któ rą skła da się kil ka ofert: ro dzin ne
zwie dza nie, kon takt z przy ro dą, ak tyw ny
wy po czy nek, no i to, co dzie ci lu bią naj bar -
dziej – zbie ra nie pie czą tek oraz kon kur sy
z na gro da mi. Tak jak na szla kach gór skich,
tak i w Do li nie Ba ry czy moż na pod bić pie -
cząt kę na map ce, „zdo by wa jąc” ko lo ro we -
go kar pia. Wy star czy wziąć udział
w co rocz nym kon kur sie, któ ry trwa nie -
prze rwa nie od 2017 ro ku.

Te go rocz ny kon kurs „Za kar piem
po Do li nie Ba ry czy”, jak wie my, zo stał roz -
strzy gnię ty. Za pra sza li na nie go rów nież lo -
kal ni pro du cen ci i usłu go daw cy,
po słu gu ją cy się zna kiem Do li na Ba ry czy
Po le ca. To fe no men – szlak sca la lo kal ne
pod mio ty wo kół wspól nej idei. Ta kich fe -
no me nów jest wię cej – ro sną ca fre kwen -
cja uczest ni ków i wspól na za ba wa,
zwień czo na atrak cyj ny mi na gro da mi. Tak

stwo rzo no kom plek so wy ro dzin ny pro -
dukt tu ry stycz ny.

Za pra sza my na na stęp ną edy cję kon -
kur su – w ro ku 2023! Do zo ba cze nia na Ko -
lo ro wym Szla ku Kar pia!  Ko or dy na to rem
Ko lo ro we go Szla ku Kar pia jest Sto wa rzy sze -
nie „PART NER STWO dla Do li ny Ba ry czy”. 

Wię cej in for ma cji znaj dzie cie
na www.fa ce bo ok.com/szlak kar pia.

OPRAC. (RED)

5 stycz nia mia ło miej sce ofi cjal ne
otwar cie wy re mon to wa nej dro gi
w miej sco wo ści Świę to szyn (gmi na
Mi licz). In we sty cja kosz to wa ła po -
nad mi lion zło tych.

Na od cin ku li czą cym 800 me trów,
o sze ro ko ści 3,5 me tra, wy ko na no ko ry to -
wa nie i wy rów na nie, pod bu do wę pod na -
wierzch nię as fal to wą i zjaz dy na po se sje,
po głę bio no ro wy przy droż ne, wy ko na no
ele men ty brze go we, kra węż ni ki, obrze ża,
prze pu sty dro go we pod zjaz da mi i dro gą
oraz dre naż, re gu la cję pio no wą stu dzie nek

i za wo rów, umoc nio no skar py ro wu,
a na ca łym od cin ku jezd ni zo sta ło za mon -
to wa ne no wo cze sne oświe tle nie LED – 23

lam py. Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy -
niósł 1 039 026,44 zł. 

(FE NIX)

DOLINA BARYCZY

Jak stworzyć dobry, rodzinny produkt turystyczny?

ŚWIĘTOSZYN

Mieszkańcy mogą się cieszyć z nowej drogi

29 grud nia kro śnic cy rad ni jed no gło -
śnie za ak cep to wa li pro jekt bu dże tu
na 2023 rok, za pro po no wa ny przez
wła dze gmi ny. Pra wie 15 mln zł za -
pla no wa no na za da nia in we sty cyj ne.

W ro ku 2023 do cho dy gmi ny ma ją
wy nieść 54 466 452 zł, a wy dat -
ki 59 276 157 zł. De fi cyt w wy so ko -
ści 4 809 705 zł zo sta nie po kry ty
przy cho da mi po cho dzą cy mi z wpły wów
ze sprze da ży pa pie rów war to ścio wych oraz
z nie wy ko rzy sta nych środ ków.

– Bu dżet na 2023 rok jest kom pro mi -
sem po mię dzy po trze ba mi miesz kań ców
a moż li wo ścia mi gmi ny, z uwzględ nie -
niem jej bez pie czeń stwa fi nan so we go.
Na in we sty cje prze zna czo na bę dzie kwo -

ta 14 826 020 zł. Naj więk szym wy zwa -
niem bę dzie przed się wzię cie pod na zwą
„Ter mo mo der ni za cja wraz z prze bu do wą
i nad bu do wą Szko ły Pod sta wo wej w Kuź -
ni cy Cze szyc kiej wraz z in fra struk tu rą to -
wa rzy szą cą i za go spo da ro wa niem te re nu”,
na któ re za pla no wa no 2,5 mln zł. Kon ty -
nu owa na bę dzie tak że bu do wa ka na li za cji
przy ul. Sa na to ryj nej, Kwia to wej i Spor to -
wej w Kro śni cach. Bio rąc pod uwa gę opi -
nię RIO, Ko mi sja Bu dże tu, Fi nan sów
i Pla no wa nia po zy tyw nie opi niu je przed -
ło żo ny przez wój ta pro jekt – za ko mu ni ko -
wał Zdzi sław Ja się ga, prze wod ni czą cy
ko mi sji.

Rad ni jed no gło śnie przy ję li uchwa łę
w spra wie bu dże tu gmi ny Kro śni ce
na 2023 rok. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROŚNICE

Kompromis potrzeb i możliwości

3 stycz nia w Urzę dzie Miej skim w Mi -
li czu do szło do pod pi sa nia dwóch
umów na realizację za dań z za kre su
roz wo ju in fra struk tu ry dro go wej
i sie cio wej na te re nie gmi ny. 

Jed na z umów do ty czy bu do wy dróg
we Wsze wil kach wraz z oświe tle niem i ka -
na li za cją desz czo wą o łącz nej dłu go ści
ok. 1000 me trów. W ra mach tej in we sty -
cji zmo der ni zo wa ne bę dą uli ca Ró ża na
oraz od cin ki ulic Ma li no wej, Wrzo so wej,
La wen do wej i Ja śmi no wej. Za da nie kosz -
to wać bę dzie 5 134 832,89 zł. Fir ma wy -
ko naw cza roz pocz nie pra ce w lu tym,
a za koń czy w mar cu przy szłe go ro ku.

Dru gie przed się wzię cie to uzbro je nie
dzie wię ciu dzia łek przy ul. Le śnej w Mi -
li czu na kwo tę 584 926 zł. Po wsta nie sieć
wo do cią go wa o dłu go ści ok. 400 m wraz
z ko niecz nym uzbro je niem oraz sieć ka -
na li za cyj na o dłu go ści ok. 500 m z przy -
łą cza mi i sie cio wą prze pom pow nią.
In we sty cja ma być re ali zo wa na od czerw -
ca do koń ca ro ku. 

– Na re ali za cję in we sty cji, w ra -
mach któ rej prze bu do wa na bę dzie tak -
że uli ca Dą brow skie go w Mi li czu,
gmi na po zy ska ła z Pol skie go Ła du kwo -
tę 5 mi lio nów zło tych – po in for mo wa -
ły wła dze gmi ny.

(FE NIX)

MILICZ

Podpisano umowy na dwie inwestycje
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Aktualności 3

Od dział Re jo no wy PCK w Mi li czu
zwra ca się do lu dzi do brych serc
o udzie le nie wspar cia fi nan so we go
na od bu do wę do mu po po ża rze.
Dzień przed Wi gi lią spło nął bo wiem
dom przy ul. Gro ta Ro wec kie go
w Mi li czu. Bu dy nek nie na da je się
do za miesz ka nia.

Pło mie nie do szczęt nie stra wi ły dach,
pod da sze i ca łe pię tro ze stro pem. Wpraw -
dzie par ter nie był ob ję ty ogniem, ale zo -
stał ca ły za la ny pod czas ak cji ga sze nia
po ża ru. A w tym ro ku był wy re mon to wa -
ny, co po chło nę ło ca łe oszczęd no ści miesz -
ka ją cej tam ro dzi ny. 

Nie wia do mo jesz cze, ile do kład nie
bę dzie kosz to wał re mont. Jest to sta ry
bu dy nek po nie miec ki z drew nia ny mi
stro pa mi, któ re mu szą zo stać wy mie -
nio ne. W za sa dzie do zro bie nia jest nie -
mal wszyst ko. Pó ki co trwa zbiór ka
na od bu do wę da chu wraz ze stro pa mi.
Dzię ki te mu miesz ka ją cy tam lu dzie
otrzy ma ją po zwo le nie na ko rzy sta nie
z bu dyn ku i roz po czę cie prac re mon to -
wych w środ ku

– Wie my, że dziś każ de mu jest cięż ko,
ale stra cić dach nad gło wą w środ ku zi my,
tuż przed świę ta mi, jest dra ma tem ca łej ro -
dzi ny. Ape lu je my więc do Pań stwa o po -
moc. Po go rzel cy do sta li już dach
nad gło wą, jed nak naj trud niej sze do po zy -
ska nia bę dą środ ki na od bu do wę do -
mu – czy ta my w ko mu ni ka cie Od dzia łu
re jo no we go PCK w Mi li czu, któ ry uru cho -
mił sub kon to do wpłat.

(AN KA)

MILICZ

Pomóżmy w odbudowie domu po pożarze!

28 grud nia ra no mi lic cy po li cjan ci
za trzy ma li mo to ro we rzy stę, któ -
ry – jak się oka za ło – był pod wpły -
wem al ko ho lu. Cze ka ją go po waż ne
kon se kwen cje.

Po li cjan ci pa tro lu ją cy oko li ce miej sco -
wo ści Wro cła wi ce (gmi na Mi licz) za trzy -
ma li do kon tro li 45-let nie go
mo to ro we rzy stę. Ba da nie sta nu trzeź wo -
ści wy ka za ło w je go or ga ni zmie 1,2 pro mi -
la al ko ho lu. Oka za ło się, że w po ło wie
li sto pa da tak że zo stał przy ła pa ny na jeź -
dzie w sta nie nie trzeź wym. Wte dy miał

w or ga ni zmie 1,5 pro mi la al ko ho lu.
– Funk cjo na riu sze unie moż li wi li nie -

trzeź we mu kie row cy dal szą jaz dę mo to ro -
we rem i prze ka za li po jazd oso bie przez
nie go wska za nej. Po za koń cze niu czyn no -
ści służ bo wych zo stał zwol nio ny. Po stę po -
wa nie jest w to ku. Ta spra wa, po dob nie jak
po przed nia, 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 w sta nie
nie trzeź wo ści – 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)

NA DRODZE

Po raz drugi przyłapany 
na jeździe po alkoholu

W trak cie świę to wa nia przyj ścia no -
we go ro ku o bez pie czeń stwo miesz -
kań ców po wia tu dba ło kil ku na stu
po li cjan tów. Na szczę ście nie od no -
to wa no zbio ro wych za kłó ceń po rząd -
ku w miej scach pu blicz nych i po waż -
niej szych zda rzeń dro go wych. 

W syl we stra i w No wy Rok funk cjo -
na riu sze po li cji 41 ra zy in ter we nio wa li
w do mach i miej scach pu blicz nych.
Na spraw ców róż nych wy kro czeń na ło -
żo no sześć man da tów kar nych na łącz -
ną kwo tę 2400 zło tych. Za trzy ma no
jed ne go nie trzeź we go ro we rzy stę oraz

męż czy znę po sia da ją ce go przy so bie
nar ko ty ki. 

Dwie oso by noc syl we stro wą spę dzi ły
w po li cyj nym aresz cie w ce lu wy trzeź wie -
nia. 35-let ni miesz ka niec gmi ny Kro śni ce
zo stał za trzy ma ny 1 stycz nia o go dzi -
nie 1.25 w związ ku z wy wo ła ną przez nie -
go awan tu rą do mo wą. Z ko lei 24-let nie go
oby wa te la Ukra iny, miesz ka ją ce go na te re -
nie po wia tu mi lic kie go, za trzy ma no tej sa -
mej no cy o go dzi nie 1.40 za to, że – bę dąc
pod wpły wem al ko ho lu – wy wo łał awan -
tu rę przy jed nym z mi lic kich lo ka li ga stro -
no micz nych.

(FE NIX)

Z POLICJI

Sylwestrowo-noworoczne statystyki
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Da ro wi zny moż na wpła cać na kon to ban ko we: Od dział Re jo no wy Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża w Mi li czu /
Bank Spół dziel czy Mi licz / nr 76 9582 0000 2000 0034 4915 0009 / z do pi skiem: Da ro wi zna – Po moc dla po go -
rzel ców.
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Uli ca w Kro śni cach obej mu ją ca te ren
pod za bu do wę miesz ka nio wą otrzy ma ła
na zwę Brzo zo wa. Krzy żu je się ona z uli cą
Kasz ta no wą na wy so ko ści nu me ru po rząd -
ko we go 17, od cho dzą cą od skrzy żo wa nia
w kie run ku po łu dnio wym. Jest to dro ga
o sze ro ko ści mi ni mal nej 6,5 m i dłu go -
ści 87 m. 

Na to miast w Bu ko wi cach uli cę krzy -
żu ją cą się z ul. Wro cław ską na wy so ko ści
nu me ru po rząd ko we go 77, od cho dzą cą
od skrzy żo wa nia w kie run ku po łu dnio -
wym, na zwa no Księ ży co wą. To dro ga
o sze ro ko ści mi ni mal nej 10 m i dłu go -
ści 150 m. W chwi li obec nej sta no wi do -
jazd do no wo po wsta ją cych wzdłuż niej
bu dyn ków miesz kal nych. 

(FE NIX)

Z SESJI

Ulice zostały nazwane

Ro dzi ce 4-let niej Mał go si Chu dej
zwra ca ją się o po moc w zbiór ce
środ ków na le cze nie, re ha bi li ta cję
i za opa trze nie or to pe dycz ne swo jej
cór ki. Jest ona pod opiecz ną Mi lic kie -
go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych.

W wy ni ku wa dy ser ca w 7. ty go -
dniu ży cia u dziew czyn ki do szło
do na głe go za trzy ma nia krą że nia.
Przy stą pio no więc do re ani ma cji, któ -
ra trwa ła 28 mi nut. Zo sta ła pod łą czo -
na pod tzw. płu co -ser ce, po czym
wy ko na no za bieg abla cji ser ca, dzię ki
cze mu czę sto skurcz ustą pił.

– Nie da wa no jej na wet 10 pro -
cent szans na prze ży cie, a jed nak wró -
ci ła! Jed nak że za cho wa nie Mał go si
po tym, co prze szła, zmie ni ło się
znacz nie: za nikł od ruch ssa nia, nie pa -
trzy ła na nas, na pię cie mię śnio we by -
ło wzmo żo ne. Po kon sul ta cji
z neu ro lo giem i re zo nan sie ma gne -
tycz nym już wie dzie li śmy, dla cze go.
Do szło do en ce fa lo pa tii nie do krwien -
no -nie do tle nio wej or ga ni zmu i nie wy -
dol no ści wie lo na rzą do wej, wsku tek
cze go roz po zna no mó zgo we po ra że -
nie dzie cię ce, nie do wład spa stycz ny 4-
koń czy no wy, nie peł no spraw ność
in te lek tu al ną w stop niu głę bo kim,
ma ło gło wie, pa dacz kę, utra tę wzro ku,
nie wy dol ność le wej ner ki i brak jej
przy ro stu – opo wia da ją ro dzi ce Mał -
go si. 

Przez trzy mie sią ce dziew czyn ka
by ła od ży wia na przez son dę no so wo -
-żo łąd ko wą, co przy czy ni ło się do na -
si le nia re fluk su. Prze cho dzi ła ko lej ne
ope ra cje, któ re wią za ły się z licz ny mi
kom pli ka cja mi. Le ka rze nie da wa li ro -
dzi com na dziei na po pra wę i pro si li,
aby przy go to wać się na naj gor sze. 

– Pierw szy rok ży cia, za miast cie -
szyć się w do mu z roz wo ju dziec ka,
spę dzi li śmy w więk szo ści w szpi ta -
lach, przy cór ce le żą cej pod apa ra tu rą.
Mał go sia prze me blo wa ła, prze war to -
ścio wa ła ca łe na sze ży cie. Na uczy ła
bez gra nicz nie ko chać oraz po no sić cał -

ko wi tą od po wie dzial ność za dru gą
oso bę. Na uczy ła cie szyć się z drob nych
rze czy, ge stów, uśmie chu, na któ ry
cze ka li śmy 1,5 ro ku. Ona na uczy ła
nas wal czyć. Mał go sia mi mo pro ble -
mów neu ro lo gicz nych jest bar dzo
wraż li wą dziew czyn ką. Z po wo du
utra ty wzro ku ma bar dzo wy ostrzo ny
zmysł słu chu i do ty ku. Bar dzo lu bi
spa ce ry, przy tu la nie, ma saż, hy dro ma -
saż, ćwi cze nia na pił ce – po bu dza ją ce
jej czu cie głę bo kie i po wierz chow ne.
Każ de go dnia wal czy my z pa dacz ką,
z przy kur cza mi mię śni, z za le ga ją cą
wy dzie li ną dróg od de cho wych, bro -
niąc się przed tra che osto mią. Wszyst -
ko, że by oszczę dzić bó lu cór ce
i po pra wić ja kość jej ży cia. Ni gdy nie
wia do mo, co przy nie sie ko lej ny dzień,
a każ dy z nich jest wal ką – pod kre śla -
ją jej naj bliż si. 

4-lat ka po trze bu je na co dzień sys -
te ma tycz nej, zrów no wa żo nej re ha bi li -
ta cji w wa run kach do mo wych i sta łej
ob ser wa cji u wie lu le ka rzy spe cja li -
stów. Dłu go trwa ły po byt po za do mem
na si la ata ki pa dacz ki. Brak wzro ku po -
wo du je, że jest bar dzo wraż li wa
na bodź ce ze wnętrz ne. Wi zy ta u kar -
dio lo ga wią że się z 4-go dzin ną tra są. 

Ro dzi ce pró bo wa li skon sul to wać
się w spra wie ko mó rek ma cie rzy stych

i prze szcze pu al lo plan tów ner wu
wzro ko we go. Jed nak po roz mo wie
z spe cja li sta mi usta lo no, że jej stan
zdro wia wy klu cza prze szczep i sam
wy jazd na za bieg do Ro sji. Je śli cho dzi
o ko mór ki ma cie rzy ste, to nie ma gwa -
ran cji, że nie wy two rzą się ko mór ki
gu za mó zgu. Nie uda ło się rów nież za -
kwa li fi ko wać jej do le cze nia za po mo -
cą lo ko ma tu.

– Zna leź li śmy al ter na ty wę le cze -
nia ade kwat ną do sta nu zdro wia Mał -
go si. Przy mie rzy li śmy się
do cer ty fi ko wa ne go sprzę tu re ha bi li -
ta cyj ne go fir my La wi ca re. Urzą dze nie
umoż li wia sty mu la cję wzor ca cho du,
przy sia dów, ru chy koń czyn dol nych,
imi tu ją ce jaz dę na ro we rze, wy ma -
chów na prze mien nych nóg o za kre sie
i pręd ko ści in dy wi du al nie do bie ra nej
do po szcze gól nych seg men tów koń -
czyn dol nych, uela stycz nia ją cych mię -
śnie koń czyn dol nych Mał go si.
Umoż li wia tre ning każ dej no gi in dy -
wi du al nie w tym sa mym cza sie. Re gu -
la cja wy so ko ści pod par cia ple ców
i roz sta wu bio der, sta bi li za cja gło wy
za głów kiem po zwo li na pio ni za cję
i ini cja cję ru chu Mał go si, prze ciw sta -
wia jąc się spa stycz no ści mię śni,
wzmac nia jąc gru py osła bio ne. Pa trzy -
my na zdro we dziew czyn ki w jej wie -
ku, któ re ba wią się za baw ka mi,
ksią żecz ka mi, są ak tyw ne, jeż dżą
na ro we rze; my na to miast ota cza my
się ssa ka mi, cew ni ka mi, pam per sa mi,
strzy kaw ka mi do ga stro sto mii i ca łą
ma są sprzę tu… Cze ka nas za kup spe -
cja li stycz ne go gor se tu ko rek cyj ne go
wa dy krę go słu pa, or tez ko rek cyj nych
stóp oraz wią że my na dzie ję z le kiem
spro wa dza nym z za gra ni cy – pod su -
mo wu ją ro dzi ce. 

Zbiór ka zo sta ła utwo rzo na napor ta -
lu sie po ma ga. pl (https://www. sie po ma -
ga. pl/en/mal go sia -chu da). Za chę ca my
rów nież do od wie dze nia gru py na Fa ce -
bo oku: „Li cy ta cje dla Mał go si Chu dej”,
gdzie za oka za ną po moc moż na otrzy -
mać cie ka we ga dże ty.

(FE NIX) 

CHARYTATYWNIE

Każdy dzień jest dla niej walką 31 grud nia mi lic cy po li cjan ci za trzy -
ma li w Kro śni cach 46-let nie go męż -
czy znę, któ ry miał przy so bie nar ko -
ty ki. Gro zi mu ka ra do trzech lat po -
zba wie nia wol no ści.

Je den z dziel ni co wych zgło sił, że
miesz ka niec ob słu gi wa nej przez nie go
gmi ny Kro śni ce mo że po sia dać nar ko ty ki.
W związ ku z tym na ul. Szkol nej za trzy -
ma no do kon tro li dro go wej sa mo chód oso -
bo wy mar ki Su zu ki, któ rym
je chał 46-let ni męż czy zna. Kie row ca był
wy raź nie zde ner wo wa ny. W trak cie prze -
szu ka nia zna le zio no ma ły wo re czek z za -
war to ścią bia łe go prosz ku. Te ster

nar ko ty ko wy wy ka zał, że by ła to am fe ta -
mi na w ilo ści kil ku na stu por cji. Męż czy -
znę prze wie zio no do mi lic kiej ko men dy,
a po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. Nar -
ko ty ki tra fi ły do po li cyj ne go de po zy tu. 

– 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 am fe ta mi ny. Przy po mi na my, że za po -
sia da nie na wet naj mniej szej ilo ści środ ków
odu rza ją cych lub sub stan cji psy cho tro po -
wych, zgod nie z usta wą o prze ciw dzia ła -
niu nar ko ma nii, gro zi ka ra po zba wie nia
wol no ści do lat trzech. Po stę po wa nie jest
w to ku – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie amfetaminy
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W so bo tę, 24 grud nia, na ul. Su łow -
skiej w Mi li czu do szło do zde rze nia
dwóch po jaz dów. Na szczę ście ni ko -
mu nic po waż ne go się nie sta ło.

Uli cą Su łow ską w kie run ku cen trum
mia sta sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Au di je cha ła 25-let nia miesz kan ka gmi ny
Mi licz, a wraz z nią dwie pa sa żer ki oraz
ośmio mie sięcz ne dziec ko. Gdy zwol ni ła,
by skrę cić w le wo, ja dą cy za nią sa mo chód
oso bo wy mar ki Se at Ibi za ude rzył w tył po -
jaz du kie ro wa ne go przez 25-lat kę. Po wo -
dem stłucz ki by ło nie za cho wa nie na le ży tej
ostroż no ści oraz bez piecz nej od le gło ści

przez kie ru ją ce go se atem. Na szczę ście ni -
ko mu nic się nie sta ło. Uszko dzo ny se at nie
nada wał się do dal szej jaz dy, na to miast
dru gi sa mo chód miał tyl ko za ry so wa nia
po wło ki la kier ni czej.

– Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi
i po sia da li sto sow ne upraw nie nia do pro -
wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych.
Za spo wo do wa nie za gro że nia bez pie czeń -
stwa w ru chu dro go wym kie row ca se ata
zo stał uka ra ny man da tem w wy so ko -
ści 1500 zło tych oraz 10 punk ta mi kar ny -
mi  – 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

Nie zachował 
bezpiecznej odległości
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Na po sie dze niu Ra dy Gmi ny w Kro śni cach przy ję to uchwa ły w spra wie 
nada nia na zwy dwóm uli com. 
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Na ostat niej w 2022 ro ku se sji Ra dy
Gmi ny Ciesz ków jed no gło śnie przy -
ję to pro jekt bu dże tu na no wy rok.
Prze gło so wa no tak że uchwa ły do ty -
czą ce Wie lo let niej Pro gno zy Fi nan -
so wej, re gu la mi nu przy zna wa nia do -
dat ków i in nych skład ni ków wy na -
gra dza nia na uczy cie li oraz Gmin ne -
go Pro gra mu Wspie ra nia Ro dzi ny
i Pie czy Za stęp czej.

We dług przed sta wio ne go pro jek tu
bu dże tu w 2023 ro ku do cho dy gmi ny wy -
nio są 29 686 147,63 zł, a wy dat -
ki 31 292 159,69 zł. De fi cyt
w wy so ko ści 1 606 012,06 zł zo sta nie sfi -
nan so wa ny z wol nych środ ków oraz za cią -
gnię te go kre dy tu. 

Człon ko wie ko mi sji bu dże tu, roz wo -
ju go spo dar cze go i spraw spo łecz nych, wy -
da jąc opi nię, wska za li, że kwo ta wy dat ków
ma jąt ko wych jest na bar dzo wy so kim po -
zio mie, tj. 11 468 644 zł. Ma to zwią zek
z re ali za cją in we sty cji, na któ re uda ło się
po zy skać środ ki ze wnętrz ne, m. in. z Pol -
skie go Ła du. 

Gmi na Ciesz ków w ma ju 2022 ro ku,
w ra mach na bo ru pro wa dzo ne go przez
LGD „Do li na Ba ry czy”, zło ży ła wnio sek
o przy zna nie po mo cy w ra mach pod dzia -
ła nia 19.2 „Wspar cie na wdra ża nie ope ra -
cji w ra mach stra te gii roz wo ju lo kal ne go
kie ro wa ne go przez spo łecz ność” na za da -

nie pod na zwą „Bu do wa wie ży wi do ko wej
w miej sco wo ści Gó ry”. Wnio sek otrzy mał
do fi nan so wa nie z PROW na la ta 2014-
2020 w wy so ko ści 70 699 zł. Pod ko niec
grud nia pod pi sa no z Za rzą dem Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go umo wę o do fi -
nan so wa nie te go pro jek tu. 

Pod ko niec ro ku ogło szo no rów nież
prze targ na re ali za cję za mó wie nia zwią za ne -
go z ro bo ta mi ter mo mo der ni za cyj ny mi i in -
sta la cyj ny mi w bu dyn ku Szko ły
Pod sta wo wej im. Ja nu sza Ku so ciń skie go
w Ciesz ko wie. Na ten cel po zy ska no do fi -

nan so wa nie z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w wy so ko ści 2,7 mln zł. 

W tym ro ku bę dę re ali zo wa ne tak że
re mon ty i prze bu do wy dróg gmin nych
w miej sco wo ściach Ciesz ków, Gó ry, Trze -
bic ko, Jan ko wa, Pa ko sław sko, Wę żo wi ce.
Na te przed się wzię cia z Rzą do we go Fun -
du szu „Pol ski Ład”: Pro gram In we sty cji
Stra te gicz nych po zy ska no do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 4 985 000 zł. 

Rad ni jed no gło śnie po par li przed ło żo -
ny pro jekt bu dże tu na 2023 rok.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Ponad 11 milionów złotych na inwestycjeKrót ko przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nie mi lic cy po li cjan ci po now nie
prze pro wa dzi li na dro gach po wia tu
ak cję pre wen cyj ną pod na zwą „Nie -
chro nie ni uczest ni cy ru chu dro go we -
go”. Ujaw nio no 18 róż nych wy kro -
czeń dro go wych. Jed ne go kie row cę
przy ła pa no w sta nie nie trzeź wo ści. 

W trak cie po li cyj nych dzia łań od no to -
wa no sie dem przy pad ków prze kro cze nia
pręd ko ści przez kie row ców w ob rę bie
przejść dla pie szych oraz 11 wy kro czeń po -
le ga ją cych na nie ustą pie niu pierw szeń stwa
pie szym. Ośmiu kie row ców uka ra no man -
da ta mi na łącz ną kwo tę 3650 zło tych, po zo -
sta li zo sta li po ucze ni lub ich spra wy

skie ro wa no do są du zwnio ska mi o uka ra nie.
Na ul. Ci chej w Mi li czu za trzy ma no
do kon tro li dro go wej sa mo chód oso bo wy
mar ki Volks wa gen To uran, któ rym kie ro -
wał 38-let ni męż czy zna. Prze pro wa dzo ne
ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go
or ga ni zmie po nad 0,9 pro mi la al ko ho lu.
W związ ku z tym po li cjan ci za trzy ma li
mu pra wo jaz dy i prze ka za li po jazd 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 sa mo cho dem
w sta nie nie trzeź wo ści – po in for mo wał
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so -
wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego
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5 stycz nia po ste run ko wy Ka mil Ko -
ściu kie wicz wraz z in ny mi mło dy mi
po li cjan ta mi, w obec no ści ka dry kie -
row ni czej po li cji gar ni zo nu dol no ślą -
skie go, zło żył we Wro cła wiu ślu bo -
wa nie ja ko no wy funk cjo na riusz,
przy ję ty 29 grud nia mi nio ne go ro ku
do służ by w Ko men dzie Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu. 

Akt ślu bo wa nia no wo przy ję te mu po -
li cjan to wi wrę czył ko men dant wo je wódz -
ki po li cji we Wro cła wiu, nad in spek tor
Da riusz We so łow ski, w obec no ści m. in.
ko men dan ta po wia to we go po li cji w Mi li -
czu, in spek to ra Ma riu sza Tań skie go. Po za -
koń cze niu szko le nia pod sta wo we go no wo
przy ję ty po li cjant roz pocz nie służ bę pa tro -
lo wo -in ter wen cyj ną na uli cach po wia tu
mi lic kie go.

– Służ ba w Po li cji to atrak cyj ny i cie ka -
wy za wód, któ ry da je moż li wość nie usta ją -
ce go roz wo ju, na uki oraz re ali za cji wła snych
za in te re so wań. Po li cja jest no wo cze sną in -
sty tu cją, do sto so wu ją cą się do zmian eko no -
micz nych, spo łecz nych i cy wi li za cyj nych.
Peł niąc służ bę w róż no rod nych ko mór kach
or ga ni za cyj nych Po li cji funk cjo na riu sze pra -
cu ją z wy ko rzy sta niem naj now szych tech -
no lo gii i sprzę tu. Po li cja współ pra cu je
rów nież z toż sa my mi in sty tu cja mi z za gra -
ni cy, a pol scy po li cjan ci bio rą udział w mi -
sjach po ko jo wych. Wraz ze zmie nia ją cą się
rze czy wi sto ścią przed funk cjo na riu sza mi
po ja wia ją się no we wy zwa nia, któ re mo gą
po dej mo wać dzię ki wie lu szko le niom
i moż li wo ściom roz wi ja nia wła snych kom -
pe ten cji. Jed nak przede wszyst kim służ ba
w Po li cji to dzia ła nie na rzecz bez pie czeń -
stwa in nych, po moc bez bron nym i po -
krzyw dzo nym, któ re sta no wi źró dło

ogrom nej sa tys fak cji – in for mu je Ko men -
da Po wia to wa Po li cji w Mi li czu.

Służ bę w po li cji mo że peł nić oby wa tel
Pol ski o nie po szla ko wa nej opi nii, któ ry nie
był ska za ny pra wo moc nym wy ro kiem są -
du za prze stęp stwo lub prze stęp stwo skar -
bo we; ko rzy sta ją cy z peł ni praw
pu blicz nych; po sia da ją cy co naj mniej śred -
nie wy kształ ce nie oraz zdol ność fi zycz ną
i psy chicz ną do służ by w for ma cjach
uzbro jo nych, pod le głych  szcze gól nej  dys -
cy pli nie służ bo wej, któ rej go tów jest się
pod po rząd ko wać; da ją cy rę koj mię za cho -
wa nia ta jem ni cy, sto sow nie do wy mo gów
okre ślo nych w prze pi sach o ochro nie  in -
for ma cji nie jaw nych. 

Oso by za in te re so wa ne pod ję ciem
służ by w po li cji po win ny oso bi ście zło żyć
do ku men ty w Wy dzia le Do bo ru i Szko le -
nia Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji we
Wro cła wiu przy ul. Po łbi na 1 lub w sie dzi -
bach ko mend miej skich bądź  po wia to -
wych wo je wódz twa dol no ślą skie go
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach 8.00-15.00.

Re kru ta cja do służ by w po li cji od by -
wa się w spo sób cią gły. Do ku men ty moż -
na skła dać w do wol nym  ter mi nie.
Nie bę dą od sy ła ne.

Wię cej szcze gó łów zna leźć moż na
na stro nach in ter ne to wych po li cji.

OPRAC. (AN KA)

Re ali zo wa ny przez Mi lic kie Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych pro jekt „Ak cja -
-Fo to Edu ka cja” do biegł koń ca.
Wszyst kie warsz ta ty fo to gra ficz ne
zo sta ły zre ali zo wa ne, a ich uczest ni -
cy za koń czy li rok bo gat si o no wą
wie dzę i umie jęt no ści zwią za ne z wy -
ko ny wa niem po praw nych tech nicz -
nie zdjęć. 

Na ko niec MSP DiON przy go to wa ło
jesz cze jed ną nie spo dzian kę dla wszyst -
kich, któ rzy wzię li udział w dzia ła niach
w ra mach pro jek tu. – Dzię ki wspar ciu na -
szych gran to daw ców mie li śmy moż li wość
stwo rze nia ka len da rzy na 2023 rok. Za -
wie ra ją one naj pięk niej sze zdję cia, wy ko -
na ne przez uczest ni ków pro jek tu pod czas
wszyst kich te go rocz nych wy jaz do wych
warsz ta tów fo to gra ficz nych, ade kwat nie
do każ de go mie sią ca. Pro jekt był bar dzo
owoc ny, a je go efek tem jest pod nie sie nie

umie jęt no ści fo to gra ficz nych wśród dzie -
ci i mło dzie ży z gmi ny Mi licz i Do li ny Ba -
ry czy – czy ta my na fa ce bo oko wym pro fi lu
sto wa rzy sze nia. 

Uczest ni cy pro jek tu, któ rzy jesz cze nie
ode bra li ka len da rza, mo gą to uczy nić w sie -
dzi bie dzia łu ad mi ni stra cji MSP DiON
(Mi licz, ul. Ko per ni ka), w ga bi ne cie nr 12,
w go dzi nach 8.00-16.00. – Ma my na dzie -

ję, że pięk ne ka len da rze bę dą zdo bić wa sze
ścia ny przez ca ły rok i po zwo lą wró cić pa -
mię cią do tych wy jaz dów, co ra no na stra ja -
jąc opty mi stycz nie na każ dy z 365
dni – za ko mu ni ko wa ło MSP DiON.

Za da nie do fi nan so wa no w ra mach
pro jek tu „Ak cja -Fo to Edu ka cja” ze środ ków
bu dże tu wo je wódz twa dol no ślą skie go
i gmi ny Mi licz (AN KA)

MSPDiON

Kalendarze dla uczestników projektu

W nie dzie lę w Gmin nym Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie od by ły się dwa
świą tecz ne kon kur sy – „Ko lę dy i pa -
sto rał ki” oraz „Naj ład niej sza szop ka
bo żo na ro dze nio wa”. 

W ju ry za sie dli Piotr Ka sprzyc -
ki – prze wod ni czą cy, Mi ro sła wa Ka -
sprzyc ka, Ju liusz Pocz ta, Li dia
Ro ma no wicz, Ro bert Plu ciń ski, Ka rol Kaj,
ks. Piotr Stry kow ski i Je rzy Mu lar czyk.
Na kon kurs na naj ład niej szą szop kę bo żo -
na ro dze nio wą zgło szo no 15 prac. Ko mi -
sja oce nia ła sta ran ność, es te ty kę,
po my sło wość, ory gi nal ność i ogól ne wra -
że nie przy go to wa ne go pro jek tu. Pierw sze
miej sce przy zna no pod opiecz nym Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Zdu nach – Ma cie -
jo wi Bo ba ko wi, Łu ka szo wi Do ra dzie, Pa -
try ko wi Fe ra lo wi i Da wi do wi
Kmie cia ko wi. Ko lej ne lo ka ty przy pa dły
Gmin ne mu Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko -
wie i Da riu szo wi Racz kow skie mu z DPS -
-u w Zdu nach. Wy róż nio no Mag da le nę,

Mar ci na, Ma ry się i An to się Kacz ma rek
z Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu.

W kon kur sie wo kal nym wy słu cha -
no 18 so li stów i ze spo łów. W ka te go rii
‘mło dzież” zwy cię żył chór Izy dor ki ze
Szko ły Pod sta wo wej w Biad kach, wy prze -
dza jąc Szko łę Pod sta wo wą w Ciesz ko wie
i Dom Po mo cy Spo łecz nej w Zdu nach.
Wy róż nie nie tra fi ło do ze spo łu wo kal ne go
z ZSP nr 1 w Kro to szy nie. 

W gro nie do ro słych trium fo wał ze spół
Ja rzę bi na z Ko bie rzyc kie go Ośrod ka Kul tu -
ry, a ko lej ne miej sca za ję ły Via to ri z Pa ko -
sław ska i Dom Po mo cy Spo łecz nej
w Mi li czu. Po śród so li stów naj lep sza oka za -
ła się Zu zan na Pła czek z ZSP nr 1 w Kro to -
szy nie, dru ga by ła Nad ia Ba chórz – rów nież
z ZSP nr 1, a trze cią po zy cję za ję ły Emi lia
Kar bow ska oraz Ro za lia Kin drat ze świe tli -
cy w Pa ko sław sku. Wy róż nie nia przy zna no
Nor ber to wi Życ kie mu z ZSP nr 1 w Kro to -
szy nie, Do ria no wi Bar to si ko wi, Mi cha li nie
Do pie ral skiej z GCK Ciesz ków i Ame lii
Bru czyń skiej z GCK. (FE NIX)

GMINNE CENTRUM KULTURY

Bożonarodzeniowe szopki 
i piękne kolędy 
w Cieszkowie
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Trwa se zon grzew czy. W tym okre sie
wzra sta za gro że nie za tru cia cza -
dem. Po li cja i straż po żar na ostrze -
ga ją przed je go za bój czym dzia ła -
niem. Sil ny wiatr, brak od po wied niej
wen ty la cji po miesz czeń bądź nie -
spraw ne pie ce opa ło we czy pie cy ki
ga zo we czę sto po wo du ją po waż ne
w skut kach za tru cia tlen kiem wę gla. 

Za cza dze nia czę sto wy ni ka ją po pro stu
z nie wie dzy. Do tra ge dii bar dzo ła two mo -
że dojść w nie wie trzo nych po miesz cze -

niach. Za kle ja nie kra tek wen ty la cyj nych,
jak rów nież brak re gu lar nych kon tro li droż -
no ści prze wo dów wen ty la cyj nych i ko mi -
no wych zwięk sza ją ry zy ko za truć. Pro blem
z cza dem na ra sta szcze gól nie w okre sie je -
sien no -zi mo wym, kie dy do grze wa my się,
pa ląc w ko min kach czy pie cach. 

– Przede wszyst kim w do mu lub
miesz ka niu war to za in sta lo wać czuj kę
tlen ku wę gla – przy po mi na mi lic ka po li -
cja. – Pod sta wo wą funk cją ta kiej czuj ki jest
wy kry wa nie cza du i ge ne ro wa nie sy gna -
łów alar mo wych w sy tu acji wy kry cia je go

nad mier ne go stę że nia w po wie trzu. Pod -
no si ona po ziom bez pie czeń stwa w po -
miesz cze niach, zmniej sza ry zy ko
za cza dze nia oraz po zwa la na szyb ką re ak -
cję w sy tu acji za gro że nia ży cia. Pa mię taj -
my, że te go ty pu czuj ki po win ny zna leźć
się w po ko jach z ko min kiem lub pie cem
ka flo wym, w po miesz cze niach z ku chen -
ka mi ga zo wy mi, w ła zien kach z ga zo wy mi
pod grze wa cza mi wo dy, w ko tłow niach, ga -
ra żach oraz warsz ta tach. Czuj ka od po -
wied nio wcze śnie za sy gna li zu je
nie bez pie czeń stwo, wy da jąc bar dzo gło śny
dźwięk. Ma my wte dy szan sę na opusz cze -
nie za gro żo ne go ob sza ru. Błę dem jest in -
sta lo wa nie czu jek przy oknie, krat kach,
prze wo dach wen ty la cyj nych czy w miej -
scach zbyt za wil go co nych. Nie wła ści wie
do bra ne usta wie nie czuj ki mo że ne ga tyw -
nie wpły nąć na jej pra cę i sku tecz ność. Je -
że li nie ma my moż li wo ści za in sta lo wa nia
czuj ki tlen ku wę gla, pa mię taj my o czę stym
wie trze niu po miesz czeń, w któ rych znaj -
du ją się urzą dze nia grzew cze. Rób my to
szcze gól nie przed snem, kie dy ma my
przed so bą per spek ty wę prze by wa nia kil -
ku go dzin w za mknię tym po miesz cze niu
ra zem z urzą dze nia mi grzew czy mi. Pa mię -
taj my o nie bez pie czeń stwie, ja kie nie sie ze
so bą tle nek wę gla i wła ści wie za bez piecz -
my na sze do my czy miesz ka nia. Po zwo li to
ochro nić na sze ży cie oraz na szych bli skich.

OPRAC. (FE NIX)

Gmin ny Punkt In for ma cyj no -Kon sul -
ta cyj ny Pro gra mu Czy ste Po wie trze
w Kro śni cach in for mu je, że od 3
stycz nia wpro wa dzo no zmia ny
w owym pro gra mie. 

Naj waż niej sze zmia ny to pod wyż sze -
nie pro gów do cho do wych; pod nie sie nie
kwo ty mak sy mal ne go wspar cia fi nan so -
we go w po szcze gól nych czę ściach pro gra -
mu do po zio mu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135
tys. zł bez zwrot nej do ta cji; do fi nan so wa -
nie li czo ne od kwot net to (VAT nie kwa li -
fi ko wal ny); wyż sze do fi nan so wa nia
w przy pad ku prze pro wa dze nia kom plek -
so wej ter mo mo der ni za cji – ko niecz ność
wy ko na nia au dy tu ener ge tycz ne go,
na któ ry przy zna wa ne jest do dat ko we do -

fi nan so wa nie do kwo ty 1 200 zł; moż li -
wość zło że nia dru gie go wnio sku o do fi -
nan so wa nie na ter mo mo der ni za cję dla
be ne fi cjen tów, któ rzy wcze śniej otrzy ma -
li do fi nan so wa nie na wy mia nę ko tła; moż -
li wość uzy ska nia do ta cji na ko cioł
na bio ma sę drzew ną o ob ni żo nej emi syj -
no ści czą stek sta łych ≤ 20 mg/m3, w przy -
pad ku gdy bu dy nek jest pod łą czo ny
do sie ci dys try bu cji ga zu; od 1 lip ca 2023
r. nie bę dzie już do fi nan so wa nia w ra -
mach pro gra mu do ko tłów na bio ma sę
drzew ną, któ rych emi syj ność czą stek sta -
łych prze kra cza 20 mg/m3.

No we war to ści pro gów do cho do wych:
– pod sta wo wy po ziom do fi nan so wa -

nia – do 135 000 zł
– pod wyż szo ny po ziom do fi nan so wa -

nia – do 1894 zł na oso bę w go spo dar stwie
wie lo oso bo wym oraz 2651 zł w go spo dar -
stwie jed no oso bo wym

– naj wyż szy po ziom do fi nan so wa -
nia – do 1090 zł na oso bę w go spo dar stwie
wie lo oso bo wym oraz 1526 zł w go spo dar -
stwie jed no oso bo wym.

Za in te re so wa ni pro gra mem miesz -
kań cy gmi ny mo gą sko rzy stać z po mo cy
Gmin ne go Punk tu In for ma cyj no -Kon sul -
ta cyj ne go Pro gra mu Czy ste Po wie trze, któ -
ry mie ści się w Urzę dzie Gmi ny
w Kro śni cach – po kój 21. Jest czyn ny
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
pra cy urzę du. Te le fo ny kon tak to -
we – 71 38 46 004, 71 38 46 017

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: GMI NA KRO ŚNI CE

BEZPIECZEŃSTWO

Czad to cichy zabójca!

GMINA KROŚNICE

Zmiany w programie Czyste Powietrze
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Ze spół Me to dycz ny In sty tu tu Spor tu
w War sza wie opu bli ko wał co rocz ny
Ran king Sys te mu Spor tu Mło dzie żo -
we go. Je śli cho dzi o za pa sy w sty lu
wol nym, to gmi na Mi licz za ję ła
pierw sze miej sce w Pol sce!

Dzię ki suk ce som re pre zen tan tów
WKS Śląsk i ULKS Bi zon gmi na Mi licz
z do rob kiem 170,16 punk tów wy prze dzi -
ła w ska li ca łe go kra ju ta kie mia sta jak Łódź
(2. miej sce – 167,86 pkt.), War sza wa (3.
miej sce – 167,86 pkt.), Wro cław (10.
miej sce – 101,99 pkt.) czy Po znań (11.
miej sce – 100,44 pkt.). W kla sy fi ka cji klu -
bów za pa śni czych WKS Śląsk Mi licz za jął
siód mą lo ka tę (97,67 pkt.), a ULKS Bi zon
zna lazł się na 14. po zy cji (70,49 pkt.). 

Ze spół Me to dycz ny, opra co wu ją cy

ran king, dzia ła w ra mach struk tur or ga ni -
za cyj nych In sty tu tu Spor tu – Pań stwo we -
go In sty tu tu Ba daw cze go w War sza wie,
któ ry jest jed nost ką wy spe cja li zo wa ną
w pro wa dze niu ba dań na rzecz spor tu,
utrzy mu ją cą dłu go let nią współ pra cę z wie -
lo ma pol ski mi związ ka mi spor to wy mi, m.
in. w kwe stii przy go to wań za wod ni ków
do udzia łu we współ za wod nic twie kra jo -
wym i mię dzy na ro do wym. IS -PIB współ -
pra cu je tak że z wła ści wym mi ni ster stwem
w za kre sie kul tu ry fi zycz nej w re ali za cji
pro gra mów de dy ko wa nych dla za wod ni -
ków w mło dzie żo wych ka te go riach wie ko -
wych, zgod nych z SSM. 

In sty tut Spor tu za trud nia ka drę na -
uko wo -ba daw czą, do świad czo nych tre ne -
rów o wy so kich kwa li fi ka cjach
za wo do wych. Kwa li fi ka cje pra cow ni ków

IS ma ją da wać gwa ran cję wła ści wej re ali za -
cji te go ty pu za dań. Tre ne rzy Ze spo łu Me -
to dycz ne go, po za do tych cza so wy mi
obo wiąz ka mi w kwe stii przy go to wań olim -
pij skich, są rów nież eks per ta mi w dzie dzi -
nie spor tu mło dzie żo we go,
za trud nio ny mi w IS -PIB do nad zo ru me -
ry to rycz ne go oraz kon tro li pro ce su szko le -
nia.

Ran king Sys te mu Spor tu Mło dzie żo -
we go two rzo ny jest co rocz nie i uwzględ nia
wy ni ki głów nych im prez (zwy kle mi -
strzostw Pol ski) dla czte rech grup wie ko -
wych – mło dzi ków, ju nio rów młod szych,
ju nio rów, mło dzie żow ców. Da je to moż li -
wość oce ny i po rów na nia osią gnięć spor to -
wych klu bów, wo je wództw, po wia tów
i gmin. 

(FE NIX) 

RANKING

Gmina Milicz zapasami stoi!

POWIAT

Pierwsze dziecko w 2023 roku
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Mi nu tę przed koń cem pierw sze go
dnia no we go ro ku 2023 w mi lic kim
szpi ta lu po wi ta no pierw sze no wo na -
ro dzo ne dziec ko – dziew czyn kę
o imie niu Va nes sa. 

Szczę śli wiej ma mie Ka ta rzy nie gra -

tu la cje zło żył sta ro sta mi lic ki Sła wo mir
Strze lec ki. Po nad to wrę czył jej bon za ku -
po wy o war to ści 1000 zło tych do re ali za -
cji w mi lic kim skle pie z ar ty ku ła mi
dzie cię cy mi. My rów nież do łą cza my się
do gra tu la cji!

(AN KA)
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