
WIDZIMY SIĘ CO WTOREK! e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 1  WTOREK 7 WRZEŚNIA 2021

Pierw szy wto rek wrze śnia2021 – pokil -
ku ty go dniach przy go to wań JE STE ŚMY
w po wie cie mi lic kim! Dziś wi ta my się z Czy -
tel ni ka mi z te go te re nu pierw szym wy da -
niem Ga ze ty Lo kal nej MI LICZ, któ re wła śnie
trzy ma cie w dło niach.

Jak wi dzi cie, wcho dząc na no wy ry nek,
przy bra li śmy nie ty po wą for mę, nie ja ko po -
dwój ną. Zjed nej stro ny jest to bo wiem GLM,
a z dru giej GLK, czy li Ga ze ta Lo kal na KRO -
TO SZYN, któ ra ist nie je od 2012 ro ku. Po -
sta no wi li śmy bo wiem, że – przy naj mniej
na ra zie – bę dzie my się dru ko wać wła śnie
w ta kiej for mie. Dzię ki te mu Czy tel ni cy mi -
lic cy co wto rek prze czy ta ją nie tyl ko o wy da -
rze niach ze swo je go re gio nu, ale też do wie dzą
się, co dzie je się w po wie cie są sied nim, czy li
kro to szyń skim. Ten sam „pa kiet” otrzy ma li
Czy tel ni cy kro to szyń scy. Czy tak bę dzie za -
wsze? Czas po ka że. Ży cie na uczy ło nas, że ra -
czej nie na le ży gło sić cze goś z uży ciem słów
„za wsze” bądź „ni gdy”. Tak więc ni cze go nie
wy klu cza my. Wszak jesz cze pół ro ku te mu
na wet nie kieł ko wa ło nam w gło wach, że pu -
ści my w obieg ta ki pro dukt jak Ga ze ta Lo kal -
na MI LICZ, a tu pro szę – OTO JEST!
Oczy wi ście, da je my so bie nie co cza su, by
prze ko nać się, czy przy ję li śmy do brą for mę
i traf ną stra te gię. A po tem, gdy stwier dzi my,
że jest ta ka czy in na ko niecz ność, bę dzie my
się zmie niać. W za mie rze niach: na lep sze.

Dla cze go Mi licz? To splot kil ku czyn ni -
ków i nie spo dzie wa nych zda rzeń. Już
po pierw szym ro ze zna niu stwier dzi li śmy, że
war to pod jąć wy zwa nie.Ichoć Kro to szyn iMi -
licz są po wia to wy mi są sia da mi, to jed nak po -
wiat mi lic ki to już wo je wódz two dol no ślą skie
(a nie wiel ko pol skie). Mi ło za tem bę dzie nam
gło sić, iż uka zu je my się w dwóch... wo je wódz -

twach. Oileż to le piej brzmi niż „wdwóch po -
wia tach”, praw da?:) Po zatym to zu peł nie in ny
te ren odpo wia tu kro to szyń skie go. Nie gor szy,
nie lep szy, po pro stu IN NY. Na pew no znacz -
nie bar dziej tu ry stycz ny, a to spo ry atut. 

Dziś za tem de biu tu je my naryn ku mi lic -
kim. Ale de biu tu je my „ga ze to wo”, gdyż in ter -
ne to wo je ste śmy tam już od dwóch ty go dni
(przyoka zji: za pra sza my napro fil fa ce bo oko -
wy Ga ze ta Lo kal na MI LICZ oraz na por tal
glo kal na. pl). Ów de biut jed nak nie ozna cza,
że racz ku je my nani wie dzien ni kar skiej, al bo -
wiem – ja ko się rze kło – naryn ku kro to szyń -
skim dzia ła my z po wo dze niem już pra wie
dzie sięć lat. W pierw szym kwar ta le przy szłe -
go ro ku bę dzie my świę to wać na sze 10-le cie.

Co ozna cza ów okrą gły ju bi le usz? Cał -
kiem spo ro. Przede wszyst kim to, iż nie je ste -
śmy żół to dzio ba mi w tym, co ro bi my. I mam
tu taj na my śli nie tyl ko ma te rię dzien ni kar -
ską, ale tak że mar ke tin go wą. Wie my bo -
wiem, jak uszyć ela stycz ną kam pa nię
re kla mo wą namia rę Klien ta. Wprze ciw nym
ra zie nie za ufa ło by nam kil ka set firm, z któ -
ry mi re gu lar nie współ pra cu je my. W dzien -
ni kar stwie zaś sta wia my przede wszyst kim
na rze tel ność prze ka zów. To fun da ment,
na któ rym bu du je my na szą mar kę. Po nad to
zor ga ni zo wa li śmy wie le ak cji cha ry ta tyw -
nych bądź im pa tro no wa li śmy. Nie je ste śmy
bo wiem obo jęt ni na ludz ką krzyw dę. 

Dłu go by wy mie niać aspek ty, któ re są
dla nas waż ne, za sa dy, któ ry mi się kie ru je my,
war to ści, któ rym hoł du je my. Naj le piej bę -
dzie, je śli sa mi, dro dzy Czy tel ni cy, prze ko na -
cie się, ja cy je ste śmy. Po czy taj cie nas tro chę,
a nie ba wem z pew no ścią wy ro bi cie so bie
zda nie o nas. I pa mię taj cie – za nas nie trze -
ba pła cić! Wi dzi my się co wto rek (z ma ły mi
wy jąt ka mi).

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

RE DAK TOR NA CZEL NY GA ZE TY LO KAL NEJ

KRO TO SZYN I GA ZE TY LO KAL NEJ MI LICZ 

28 sierp nia w miej sco wo ści Po tasz -
nia (gmi na Mi licz) zor ga ni zo wa no
Świę to Wsi z oka zji 75-le cia miej sco -
wej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej.
W trak cie te go wy da rze nia po świę -
co no no wy sztan dar jed nost ki. Był
oczy wi ście czas na wspo mnie nia.

Przy oka zji do ko na no tak że uro -
czy ste go od da nia do użyt ku no wo wy -
re mon to wa nej dro gi, pro wa dzą cej
do Jo achi mów ki. – Mi ja 10 lat, od kąd
otwie ra li śmy dro gę do Gąd ko wic.
Dziś otwie ra my dro gę do Jo achi mów -
ki. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy się
do te go przy czy ni li. Chcia łam wy ra zić
wdzięcz ność tak że śp. Ze no no wi Po -
lań skie mu, miesz kań co wi Jo achi -
mów ki. Pa nie Ze no nie, pro si my, aby
tam z nie ba czu wać nad bez pie czeń -
stwem użyt kow ni ków na szej no wej
dro gi – po wie dzia ła rad na Ha li na
Smo liń ska, miesz kan ka Po tasz ni.

Bur mistrz Mi li cza wska zał, że jest
to do pie ro pierw szy etap mo der ni za -
cji dro gi, a ko lej ne przed na mi. Pod kre -
ślił, że dla po wo dze nia wszel kich
in we sty cji ko niecz na jest do bra współ -
pra ca w sa mo rzą dzie i wśród miesz -
kań ców. – Bę dąc nie raz w Po tasz ni,
by łem pod da wa ny trud nej pró bie od -
po wie dzi na py ta nie o dro gę. By ły

wiel kie ocze ki wa nia i po czu cie znie -
cier pli wie nia. To przy kład do brej
współ pra cy z po wia tem mi lic kim,
a tak że z ludź mi we wnątrz gmi ny.
Dzię ku ję rad nym, któ rzy w waż nym
mo men cie po tra fią za gło so -
wać – oznaj mił Piotr Lech. 

Uro czy ste go prze cię cia wstę gi do -
ko na li sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki, H.
Smo liń ska, Łu kasz Ro ki ta – za stęp ca
bur mi strza, Ka ro li na Po lań ska – soł -
tys Po tasz ni. 

Głów na część uro czy sto ści od by ła
się na bo isku przy re mi zie OSP. Po -
prze dzi ła ją Msza świę ta, któ rą od pra -
wił ks. pro boszcz Łu kasz Przy by ło
z pięk ną opra wą mu zycz ną Mi lic kiej
Or kie stry Dę tej. Po tem roz po czął się
stra żac ki cap strzyk z po świę ce niem
no we go sztan da ru. Sym bo licz ne

gwoź dzie wbi ja li spon so rzy, któ rzy
w ra mach po dzię ko wań otrzy ma li
przy go to wa ne su we ni ry. Go ście prze -
ka za li stra ża kom ży cze nia i pre zen ty. 

Przy po mnia no hi sto rię Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Po tasz ni. Po -
cząt ki jed nost ki da to wa ne są
na li piec 1945 r. Two rzy ła ją gru pa
miesz kań ców w ce lu wza jem nej po -
mo cy są siedz kiej. Za ło ży cie la mi by li
Wła dy sław Ko wal ski oraz Jó zef Ko -
niecz ny. Pierw szy sztan dar jed nost ka
otrzy ma ła w 1957 ro ku. W tym ro ku
na stą pi ła je go zmia na.

Po uro czy sto ści wszy scy mo gli
spró bo wać prze pysz nej gro chów ki,
a naj młod si wy sza le li się na dmu chań -
cach. By ła tak że oka zja do wspól ne go
bie sia do wa nia przy mu zy ce. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POTASZNIA

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Kil ka dni przed roz po czę ciem ro ku
szkol ne go w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo wej w Mi li -
czu od by ła się VI kon fe ren cja oświa to -
wa dla na uczy cie li i dy rek to rów szkół.
Głów nym te ma tem by ło pod su mo wa -
nie dzia łal no ści oświa ty w ob li czu pan -
de mii ko ro na wi ru sa oraz po czy nio nych
in we sty cji. Roz ma wia no tak że o wy -
zwa niach sto ją cych przed współ cze sną
oświa tą i pla nach na no wy rok szkol ny.

Spo tka nie za in au gu ro wa ła Ha li na
Gó ra, wi ce sta ro sta po wia tu mi lic kie go.
Po dzię ko wa ła wszyst kim pra cow ni kom
oświa ty zaprzy by cie, zwłasz cza tym, któ -
rzy po raz pierw szy wzię li udział w kon -
fe ren cji, czy li roz po czy na ją cy mi swo ją
ścież kę na uczy ciel ską. – Nie bę dzie prze -
sa dą, je śli po wiem, że wi tam ca łą na szą

na uczy ciel ską ro dzi nę, gdyż wszy scy je -
ste śmy na uczy cie la mi. Pa rę mie się cy te -
mu roz po czy na li śmy wa ka cje. Był to
trud ny czas w związ ku z pan de -
mią – pra ca zdal na al bo hy bry do wa. Je -
ste śmy u pro gu no we go ro ku szkol ne go.
Przedpań stwem bar dzo du że wy zwa nia,
je śli cho dzi o zmia ny li sty lek tur, pra wa
oświa to we go czy pod sta wy pro gra mo -
wej. Trud no jest na ten mo ment po wie -

dzieć, jak ten rok bę dzie prze bie gał. Ży -
czę, by ten okres od 1 wrze śnia do 23
czerw ca był spo koj ny, bez zdal ne go na -
ucza nia zucznia mi wkla sach. Przy to czę
wam cy tat Ein ste ina – „Wiel kim kunsz -
tem wy ka zu je się na uczy ciel, któ ry po tra -
fi spra wić, że twór cze wy ra ża nie sie bie
i na by wa nie wie dzy sta je się źró dłem ra -
do ści” – oznaj mi ła H. Gó ra.
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CZAS NA MI LICZ!

Dwie w jed nej
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Aleksandra We ncek, kie row nik Wy -

dzia łu Oświa ty, Pro mo cji i Spraw Spo -
łecz nych Urzę du Miej skie go w Mi li czu,
wswo jej pre zen ta cji po ru szy ła pro ble my,
z ja ki mi bo ry ka się do dzi siaj oświa ta
w związ ku z pan de mią. Mó wi ła tak że
o po czy nio nych in we sty cjach w pla ców -
kach oświa to wych. – Wszy scy za czy na li -
śmy od nie wie dzy. Po szu ki wa li śmy
róż nych me tod na zre ali zo wa nie na uki
zdal nej. Po ja wi ły się pro ble my – ile na le -
ży prze ka zać uczniom wie dzy ijak ich nie
prze cią żyć. Za sta na wia li śmy się, ile cza su
po win na trwać lek cja. Po ja wi ły się pro ble -
my tech nicz ne wpo łą cze niach in ter ne to -
wych czy plat for mach do na ucza nia
w związ ku z ich prze cią że niem – wy li -
cza ła A. We ncek. Jak stwier dzi ła, na dal
bra ku je ja sno okre ślo ne go cza su pra cy
zdal nej na uczy cie la. Za tar ła się gra ni ca
mię dzy pra cą aży ciem do mo wym, co do -
ty czy za rów no na uczy cie li, jak iro dzi ców. 

Sy tu acja zmu sza ła, że pra cow ni cy
oświa ty mu sie li czę sto jed no cze śnie
uczyć wła sne dzie ci i re ali zo wać pra cę
zdal ną. Nie rzad ko bra ko wa ło od po wied -
nich na rzę dzi i szko leń dla na uczy cie li.
Za uwa żo no, że prze dłu ża ją ca się izo la cja
uczniów od kon tak tów z ró wie śni ka mi
po gar sza ich kon dy cję psy chicz ną. Mo del

pra cy zdal nej z cza sem za czął ewo lu -
ować. Na uczy cie le do sto so wa li się dono -
wych wa run ków pra cy i przy ję to
opty mal ny mo del licz by go dzin lek cyj -
nych. Klu czo we by ły in for ma cje od ro -
dzi ców, któ rzy zwra ca li uwa gę
na nad miar lub nie do bór prze ka zy wa -
nych ma te ria łów edu ka cyj nych. W po -
moc szko łom i na uczy cie lom
w or ga ni za cji na ucza nia zdal ne go za an -
ga żo wa ły się wła dze gmi ny. 

W ostat nim ro ku szkol nym w pla -
ców kach oświa to wych z te re nu gmi ny
Mi licz prze pro wa dzo no sze reg in we sty -
cji, m. in. w Przed szko lu Sa mo rzą do -
wym, Szko le Pod sta wo wej nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka, Szko le Pod sta wo wej
im. Ju liu sza Sło wac kie go w Su ło wie czy
Szko le Pod sta wo wej we Wró bliń cu.

Po wy stą pie niu kie row nik oświa ty
bur mistrz Mi li cza wrę czył na uczy cie lom
ak ty nada nia stop nia awan su za wo do we -
go. Po ślubowaniu swo je no mi na cje
otrzy ma ły Do ro ta Ko wal ska, Ka ta rzy na
An drze jew ska, El wi ra Pat kow ska, Alek -
san dra Lo ret, Ka mi la Gra biń ska, Jo lan -
ta Ław ni czak, Da nu ta Żoł dak
i Mał go rza ta Glin ka.

O wy zwa niach współ cze snej oświa -
ty, wko lej nym punk cie kon fe ren cji, opo -
wie dział wło darz gmi ny Mi licz, Piotr

Lech. Wska zał, jak zmie ni ła się rze czy wi -
stość ze wzglę du na epi de mię CO VID -
-19. Zwró cił uwa gę nako lej ne pro ble my,
z ja ki mi oświa ta mu si się mie rzyć, ta kie
jak niż de mo gra ficz ny, kon dy cja sys te mu
pe da go gicz ne go, kwe stia na bo ru na sta -
no wi ska na uczy cie li, po sza no wa nie za -
wo du, wie dzy i na uki.

– Kil ka dni te mu w przy pły wie
rzad kiej szcze ro ści przed sta wi cie le rzą du
po wie dzie li, że Pro gram 500+ nie dzia -
ła – mó wił P. Lech. – Zo stał przy ję ty ja -
ko pro de mo gra ficz ny. Nie bar dzo mnie
to dzi wi. Gdy by ta ki ła twy spo sób do ta -
cji 500 zł miał po pra wić sy tu ację, to jest
wie le kra jów ogar nię tych de po pu la cją,
gdzie da ją nie 500 zł, a 5 lub 50 tys. eu -
ro. Zwią zek przy czy no wo -skut ko wy jest
ża den. Pro ble mom de mo gra ficz nym nie
da się za prze czyć, do tkną one rów nież
szko ły. Ma my w Pol sce, we dług ofi cjal -
nych da nych, nie do bór na uczy cie li. Je śli
cho dzi o eta ty, wa ha ją się po mię dzy 13
a15 ty się cy. Są to da ne zku ra to riów, któ -
rym nie do koń ca wie rzę. To ozna cza, że
w tym sys te mie za czy na bra ko wać lu dzi
dopra cy. Wi dać to tak że wtej gmi nie. Bę -
dzie to mia ło ne ga tyw ne kon se kwen -
cje – dote go za wo du mo gą tra fiać lu dzie
cał ko wi cie przy pad ko wi. Przez 10 lat
śred nia wie ku na uczy cie li wzro sła o 5,5

ro ku. To, co bo li mnie naj bar dziej, to bez -
sen sow ne i że nu ją ce ob ni ża nie pre sti żu
na uczy cie la. Pierw szy po wód to pau pe -
ry za cja, to, co nieuda ło się w cza sie straj -
ku. Był on słusz ny i w peł ni
uza sad nio ny. Nie udał się, po nie waż nie
po tra fi li ście być so li dar ni i rów nież z po -
wo du na gon ki me dial nej. Tak sa mo jak
z le ka rza mi -re zy den ta mi. By ła ta ka ilu -
stra cja le kar ki, któ ra po je cha ła ra to wać
dzie ci w Ke nii. Mia ło to po ka zać świet -
ny sta tus ma jąt ko wy. Słab nie po zy cja na -
uczy cie la wspo łecz no ści szkol nej. Kie dy
ja by łem w szko le, to naj słab szą miał
uczeń, z róż nych wzglę dów. Te raz sy tu -
acja ra dy kal nie się zmie nia. Dzi siaj dy -
rek tor swo im dzia ła niem po wi nien
za wsze stać po stro nie na uczy cie la, kie -
dy ten nie ła mie pra wa.

Bur mistrz zwró cił uwa gę na to, iż
napo pu lar no ści zy sku ją róż ne ru chy czy
ko ła pa ra nau ko we. Ja ko przy kład po dał
ruch an tysz cze pion ko wy, któ ry – je go
zda niem – pod wa ża osią gnię cia na ukow -
ców z dzie dzi ny me dy cy ny. – Przy kła -
dem są tu szcze pie nia. Każ dy dzi siaj jest
go tów pod jąć dys ku sję z pro fe so rem,
dok to rem iwy bit ny mi spe cja li sta mi. Ab -
so lut nie ro zu miem, że szwa gier mo że
mieć w ro dzi nie po zy cję au to ry te tu. Jeź -
dzi po Eu ro pie, wie, ja kie au to ku pić, jak
prze krę cić licz nik. Nie moż na te go szwa -
gra uznać jed no cze śnie za spe cja li stę
w dzie dzi nie wi ru so lo gii, mi kro bio lo gii.
Na gle uzy ska li ran gę wy rocz ni lu dzie,
któ rych daw niej okre śla no mia nem nie -

do uczo nych. I oni z pod nie sio ną gło wą
pro wa dzą agre syw ną po le mi kę zau to ry -
te ta mi. Mó wią, że prof. Si mon to wa riat,
że dok tor Grze siow ski to oszust – za ko -
mu ni ko wał P. Lech.

W dal szej czę ści kon fe ren cji prof.
An drzej Lan ge wy gło sił pre lek cję „Za sad -
ność szcze pień”. Opo wie dział odzia ła niu
wi ru sa na or ga nizm oraz o szcze pion -
kach, któ re za po bie ga ją ne ga tyw nym
skut kom cho ro by CO VID -19. Ob ja śnił,
jak dbać o od por ność or ga ni zmu, wska -
zu jąc naak tyw ność ru cho wą, od po wied -
nią die tę czy od po czy nek. 

Psy cho log Bo że na Ośko z PCE iPP
wy gło si ła wy kład „Zro zu mieć
ucznia – wpływ sy tu acji pan de micz nej
i zwią za nej z nią izo la cji na zdro wie psy -
chicz ne dzie ci i mło dzie ży”.

Na stęp nie uczest ni cy kon fe ren cji
wy słu cha li re la cji wo lon ta riu szy po rząd -
ku ją cych pol skie cmen ta rze naUkra inie
w ra mach ak cji „Mo gi łę pra dzia da ocal
od za po mnie nia”. O wy pra wie opo wie -
dzia ła Kry sty na Pio sik, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Mi li czu oraz ko or -
dy na tor ka ak cji pro wa dzo nej
przywspar ciu Fun da cji Stu dio -Wschód.
Po obej rze niu fil mu z po by tu wo lon ta -
riu szy naUkra inie wrę czo ne zo sta ły po -
dzię ko wa nia. 

Zwień cze niem kon fe ren cji by ło
szko le nie ze zmian w pra wie oświa to -
wym, pro wa dzo ne przez Re na tę Tom -
czyk. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Wyzwania współczesnej oświaty
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Wcze snym ran kiem 28 sierp nia po li -
cjan ci prze pro wa dzi li na dro gach po -
wia tu mi lic kie go ak cję „Trzeź wy po -
ra nek”. W trak cie kil ku go dzin nych
dzia łań spraw dzi li stan trzeź wo ści
aż 204 uczest ni ków ru chu dro go we -
go. Czwo ro kie ru ją cych by ło
pod wpły wem al ko ho lu. 

Po li cyj na ak cja skie ro wa na by ły
głów nie na eli mi no wa nie z ru chu dro -
go we go kie row ców znaj du ją cych się
pod wpły wem al ko ho lu bądź środ ków
odu rza ją cych. Pod czas wzmo żo nych
kon tro li spraw dza no rów nież czy kie -
ru ją cy i pa sa że ro wie za pi na ją pa sy bez -
pie czeń stwa i czy sto su ją sie dzi ska
do bez piecz ne go prze wo że nia dzie ci.
Funk cjo na riu sze kon tro lo wa li tak że
stan tech nicz ny po jaz dów.

– Mi lic cy po li cjan ci skon tro lo wa -
li aż 204 kie row ców sa mo cho dów oso -
bo wych i cię ża ro wych oraz
ro we rzy stów. O go dzi nie 6.00 na ryn -
ku w Su ło wie po li cjan ci za trzy ma -
li 33-let nią miesz kan kę gmi ny Mi licz,
któ ra kie ro wa ła sa mo cho dem oso bo -
wym mar ki Opel Astra, bę dąc w sta -
nie nie trzeź wo ści. Ba da nie sta nu
trzeź wo ści wy ka za ło w or ga ni zmie ko -
bie ty po nad pół pro mi la al ko ho lu. Za -

trzy ma no jej pra wo jaz dy i unie moż li -
wio no dal szą jaz dę, prze ka zu jąc po -
jazd pod opie kę oso by przez nią
wska za nej. Po nad to po li cjan ci za trzy -
ma li trzech męż czyzn, któ rzy kie ro -
wa li ro we ra mi, bę dąc pod wpły wem
al ko ho lu. Te raz po nio są kon se kwen cje
po peł nio nych wy kro czeń dro go -
wych – 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. 

Mun du ro wi za po wia da ją, że po -
dob ne dzia ła nia bę dą sys te ma tycz nie
pro wa dzo ne, by mak sy mal nie po pra -
wić bez pie czeń stwo na dro gach po -
wia tu mi lic kie go. 

Za kie ro wa nie po jaz dem me cha -
nicz nym w sta nie nie trzeź wo ści gro -
zi ka ra na wet do 2 lat po zba wie nia
wol no ści. Do dat ko wo sąd ob li ga to ryj -
nie orze ka za kaz pro wa dze nia wszel -
kich po jaz dów lub okre ślo ne go ich
ro dza ju na okres nie krót szy niż 3 la -
ta oraz świad cze nie pie nięż ne
na rzecz Fun du szu Po mo cy Po krzyw -
dzo nym i Po mo cy Post pe ni ten cjar nej
w wy so ko ści co naj mniej 5 ty się cy
zło tych. Świad cze nie pie nięż ne mo że
być orze czo ne na wet do kwo ty 60 ty -
się cy zło tych.

(FE NIX)

NA DROGACH

Trzeźwy poranek

1 wrze śnia przy obe li sku „W hoł dzie
po le głym za Pol skę” w Ciesz ko wie
od by ła się uro czy stość z oka zji 82.
rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej.
Przed sta wi cie le władz gmi ny, szkół,
in sty tu cji i sto wa rzy szeń złożyli sym -
bo licz ne wią zan ki kwia tów.

Przy obe li sku spo tka li się wójt Igna cy
Miecz ni kow ski i de le ga cje Ra dy Gmi ny
Ciesz ków, Gmin ne go Cen trum Kul tu ry,
Ban ku Spół dziel cze go w Ciesz ko wie, miej -
sco we go Przed szko la Pu blicz ne go, To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Zie mi Ciesz kow skiej
i Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej

oraz Ze spół Wo kal ny Via to ri z Pa ko sław -
ska. Skła da ne kwia ty po świę cił ksiądz pro -
boszcz Piotr Stry kow ski. War tę ho no ro wą
peł ni ły zu chy. 

II woj na świa to wa w la -
tach 1939- 1945 jest uzna wa na za naj bar -
dziej nisz czy ciel ski i krwa wy kon flikt
w hi sto rii ludz ko ści. Sza cun ko wo zgi nę ło
w niej 60 mi lio nów lu dzi, w tym 6 mi lio -
nów Po la ków. Swo im za się giem ob ję ła
nie mal ca ły świat. Pierw szym eta pem
kon flik tu by ła woj na obron na Pol ski, na -
zy wa na rów nież kam pa nią wrze śnio wą. 

1 wrze śnia 1939 r. na zi stow skie
Niem cy, ła miąc pakt o nie agre sji, za ata ko -
wa ły nasz kraj w ra mach ope ra cji „Fall
We iss”. O go dzi nie 4.45 pan cer nik Schle -
swig -Hol ste in od dał pierw sze strzał w kie -
run ku Woj sko wej Skład ni cy Tran zy to wej
na We ster plat te. Kil ka mi nut póź niej
oko ło 4 ty sią ce nie miec kich żoł nie rzy roz -
po czę ło szturm. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Nie zapomnimy!

W ostat ni week end sierp nia w gmi -
nach Ciesz ków i Kro śni ce zor ga ni zo -
wa no do żyn ki. Miesz kań cy licz nie
przy by wa li na uro czy sto ści, by wspól -
nie się ba wić, dzie lić chle bem i po -
dzię ko wać za te go rocz ne plo ny.

W so bo tę miesz kań cy gmi ny
Ciesz ków o go dzi nie 10.00 utwo rzy li
ko ro wód do żyn ko wy, któ ry prze szedł
przez miej sco wo ści Ba dasz ka, Zwie -
rzy niec, Ujazd, by za koń czyć prze -
marsz w Ciesz ko wie. Na sta dio nie
spor to wym od by ła się głów na część
świę ta plo nów. Pod czas mszy świę tej
przy po mnia no o wspól nej tra dy cji,
wspól no cie i waż nej ro li rol ni ka w hi -
sto rii i cza sach współ cze snych. 

Ofi cjal ne go otwar cia do ży nek do -
ko na li wójt Igna cy Miecz ni kow ski
oraz prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Mar cin Kruk. – Na sze świę to ma chy -
ba naj dłuż szą, naj bar dziej cie ka wą tra -
dy cję. Chce my po dzię ko wać rol ni kom
za ich ca ło rocz ny trud. Wie le za wo -
dów mo że w przy szło ści za nik nąć, ale
rol nic two za wsze bę dzie – pod kre -
ślił I. Miecz ni kow ski.

Tra dy cyj nie, przy przy śpiew kach
ze spo łu lu do we go, wrę czo no chle by
do żyn ko we oraz wień ce przed sta wi -

cie lom władz sa mo rzą do wych i za pro -
szo nym go ściom. Pod su mo wa no wy -
sta wę pło dów rol nych
z po szcze gól nych so łectw i wrę czo no
na gro dy au to rom naj bar dziej ory gi nal -
nych eks po zy cji. Roz strzy gnię to tak że
kon kurs pla stycz ny „Ko ro wód do żyn -
ko wy”. Na sce nie wy stą pi ły ze spo ły lu -
do we Boć ki i Via to ri z Pa ko sła wia.
Wie czo rem od by ła się za ba wa ta necz -
na, do któ rej przy gry wał ze spół Ku -
śnie rze z Mi li cza.

W trak cie do ży nek w Ciesz ko wie
uru cho mio ny był punkt Na ro do we go
Spi su Po wszech ne go, w któ rym an kie -
tę wy peł ni ło 70 osób. Wła dze gmi ny
za chę ca ją miesz kań ców do udzia łu
w spi sie, któ ry zgod nie z usta wą o sta -
ty sty ce pu blicz nej jest obo wiąz ko wy. 

Na za jutrz za plo ny dzię ko wa no
w gmi nie Kro śni ce. O go dzi nie 14.00
od pra wio na zo sta ła dzięk czyn na Msza
świę ta w Ko ście le pw. Św. Mak sy mi lia -
na Ma rii Kol be. Po tem uczest ni cy
utwo rzy li ko ro wód do żyn ko wy i prze -
ma sze ro wa li uli ca mi gmi ny na miej sce
im pre zy – przy Ze spo le Szkół Pod sta -
wo wych. Przed sta wi cie le po szcze gól -
nych so łectw zło ży li pod sce ną
przy go to wa ne wień ce. Jak na ka zu je
tra dy cja, przed sta wi cie lom władz sa -
mo rzą do wych, in sty tu cji i służ bom
mun du ro wym wrę czo no sym bo licz -
ne chle by i wią zan ki. Na sce nie wy stą -
pi li Pierst ni cza nie, Ta cy Nie In ni,
ka pe la Twar do gra je, Ha li na Frąc ko -
wiak i 4Ma tion.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW / KROŚNICE

Dożynki to wielopokoleniowa tradycja
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5 sierp nia na nad zwy czaj nej se sji Ra -
dy Miej skiej w Mi li czu prze gło so wa -
no uchwa łę usta na wia ją cą Stre fę
Płat ne go Par ko wa nia. To ko lej ny
etap re wi ta li za cji mia sta i upo rząd -
ko wa nia ru chu na te re nie Sta re go
Mia sta oraz Ryn ku. Wy so kość opłat
abo na men to wych za par kin gi wy wo -
ła ła jed nak kon tro wer sje wśród
miesz kań ców. Stre fa ma obo wią zy -
wać od 1 stycz nia przy szłe go ro ku.
Obej mie uli ce Wro cław ską, Dział ko -
wą, Trzeb nic ką (par king urzę du miej -
skie go), Pił sud skie go (par king ośrod -
ka kul tu ry), Kro to szyń ską i Ry nek.

We dług władz Mi li cza co raz bar -
dziej od czu wal ny jest pro blem nad -
mia ru sa mo cho dów, szcze gól nie
w prze strze ni miej skiej. Z da nych z ra -
por tu Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Sta ro -
stwa Po wia to we go w Mi li czu wy ni ka,
iż na tę że nie ru chu sa mo cho do we go
ro śnie śred nio o 1000 aut oso bo wych.
W 2016 r. ilość ak tyw nych sa mo cho -
dów oso bo wych wy no si ła 23 885,
w 2017 – 24842, w 2018 – 25 976,
w 2019 – 26974, a w 2020 – 27804. 

– Na szym ce lem jest po pra wa ja -
ko ści ży cia w Mi li czu, a co za tym
idzie – osią gnię cie zrów no wa żo nej
mo bil no ści w mie ście. Ta kie roz wią za -
nia sto su je wie le miast nie tyl ko w Pol -
sce, ale i na ca łym świe cie. Nie
po win ny one bu dzić kon tro wer sji,
a ra czej zro zu mie nie. W do bie zwięk -
szo nej ilo ści po jaz dów, ko rzy sta nia
z nich na tak wiel ką ska lę prze pro wa -
dze nie te go pro ce su to ko niecz ność,
przez któ rą mu si my prze brnąć. Je śli

opła ta dla ko goś jest zbyt kło po tli wa,
to war to roz wa żyć, choć by w ob rę bie
mia sta, za mia nę sa mo cho du na ro wer.
Sko rzy sta ją z te go port fel oraz śro do -
wi sko. Od po cząt ku mo im ce lem by ło
upo rząd ko wa nie mia sta, ła du prze -
strze ni pu blicz nej. Wy gląd i wi ze ru -
nek na sze go oto cze nia jest szcze gól nie
waż ny. Wie le osób wi dzi i do ce nia, jak
Mi licz się zmie nia, pięk nie je. Przed na -
mi ko lej ny etap dba ło ści o na sze mia -
sto – po wie dział Piotr Lech, bur mistrz
Mi li cza. 

Więk sza licz ba aut po ru sza ją cych
się po uli cach wpły wa ne ga tyw nie
na ja kość ży cia w mie ście. Ruch sa mo -
cho do wy to spa li ny i za nie czysz cze -
nia, a co raz bar dziej wi dać tak że, jak
chod ni ki i uli ce za mie nia ją się w miej -
sca par kin go we. Po wo du je to dys kom -
fort i nie sprzy ja upo rząd ko wa niu
prze strze ni pu blicz nej. W po bli skich
miej sco wo ściach, ta kich jak Kro to -
szyn, Trzeb ni ca czy Żmi gród, wpro -
wa dzo no stre fy płat ne go par ko wa nia,
do któ rych miesz kań cy i przy jezd ni
się przy zwy cza ili. Ar gu men tem za ta -
kim roz wią za niem jest zwięk sze nie
ro ta cji po jaz dów w miej scach, któ re
słu żą za ła twie niu kon kret nych spraw,
po trzeb czy za ku pów. Na ten pro blem
zwra ca li wie lo krot nie uwa gę mi lic cy
przed się bior cy, któ rzy brak moż li wo -
ści za par ko wa nia przed ich lo ka la mi
trak to wa li ja ko po ten cjal ne zmniej sze -
nie licz by klien tów. Pro jekt wpro wa -
dze nia Strefy Płat ne go Par ko wa nia
wska zu je tak że al ter na tyw ne miej sca
po sto ju bez płat ne go. Gmi na Mi licz
nie po nie sie kosz tów zwią za nych z ad -

mi ni stro wa niem stre fą, gdyż w dro -
dze prze tar gu zo sta nie wy ło nio ny
pod miot ze wnętrz ny, do któ re go bę -
dzie na le ża ło wy po sa że nie stre fy
w par ko ma ty, za pew nie nie ob słu gi
oraz kon tro la.

Część rad nych zwró ci ła uwa gę, że
wy so kie opła ty abo na men to we wzbu -
dzą du że nie za do wo le nie wśród
miesz kań ców. – Żad ne ar gu men ty
nie prze ko na ły rad nych bur mi strza
do przy ję cia pro po zy cji rad nych opo -
zy cyj nych, by wpro wa dzo na uchwa ła
by ła jak naj mniej do tkli wa dla miesz -
kań ców na sze go mia sta – czy ta my
w oświad cze niu rad nej Do ro ty Fol -
mer, opu bli ko wa nym w me diach spo -
łecz no ścio wych. – Rad ni klu bu
„Zie mia Mi lic ka” uwa ża ją, że „stre fy
par ko wa nia to nie są let nie ga ra że dla
miesz kań ców”, „jak my wy bu do wa li -
śmy so bie ga ra że, to niech oni pła cą
abo na ment”, „wszyst kie mia sta ma ją
płat ne par kin gi”, „ni gdzie nie ma
zwol nie nia z opła ty przez pierw sze 15
mi nut” etc. Tak jak pi sa łam wcze śniej,
na to też zwró ci łam uwa gę na se -
sji – miesz kań ców na sze go mia sta
bur mistrz i je go rad ni opo dat ko wa li
wy so ki mi abo na men ta mi w stre fie
płat ne go par ko wa nia w wy so ko -
ści 900,00 zł, 1920,00 zł i 3000,00 zł.
To, że ob ni ży li staw ki opłat i za pierw -
szą go dzi nę par ko wa nia kie row cy za -
pła cą „tyl ko” (w ich prze ko na niu) 2 zł,
w mo jej oce nie wy wo ła wśród wie lu
miesz kań ców nie za do wo le nie. Pro po -
zy cja, któ rą przed sta wi łam na se sji, by
zwol nić z opła ty po sto jo wej z pierw -
szych 15 lub 30 mi nut tych, któ rzy są

klien ta mi skle pów w Ryn ku, aby
w ten spo sób po móc lo kal nym wła ści -
cie lom skle pów, któ rych dzia łal ność
przej mu ją po ma łu mar ke ty, oraz
miesz kań com, któ rzy za trzy mu ją się
tyl ko na chwi lę – spo tka ło się z re ak -
cją, że „jest to po mysł nie do zre ali zo -
wa nia”, „ni gdzie nie ma zwol nień
z opłat”, „na szym za da niem jest sku -
tecz ne eg ze kwo wa nie”. Wnio sek
o zwol nie nie z opłat par ko wa nia
w stre fie obok Urzę du Gmi ny

i Ośrod ka Kul tu ry upadł i nie prze -
szedł gło sa mi rad nych bur mi strza. No
cóż... nie po zo sta je nam nic in ne go,
jak re ali zo wać po my sły lo kal nej wła -
dzy we dług za sa dy „płać cie i płacz -
cie”... Ta ką ma my wła dzę i ta kich
ma my rad nych, ja kich so bie wy bra li -
śmy – za ko mu ni ko wa ła D. Fol mer.

Za przy ję ciem uchwa ły za gło so wa -
ło 13 rad nych, pię cio ro by ło prze ciw,
a je den wstrzy mał się od gło su.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Będzie strefa – nie wszyscy są zadowoleni

Staw ki opłat za par ko wa nie w stre fie
1) Bi let par kin go wy:
– za pierw szą go dzi nę par ko wa nia – 2,00 zł
– za dru gą go dzi nę par ko wa nia – 2,40 zł
– za trze cią go dzi nę par ko wa nia – 2,80 zł
– za czwar tą i każ dą na stęp ną go dzi nę par ko wa nia – 2,00 zł.
2) Opła ty abo na men to we:
a) dla miesz kań ców ze sta łym lub cza so wym za mel do wa niem

przy uli cy ob ję tej stre fą:
– abo na ment mie sięcz ny – 80,00 zł
– abo na ment 12-mie sięcz ny – 900,00 zł
b) dla po zo sta łych użyt kow ni ków par kin gów:
– abo na ment mie sięcz ny – 160,00 zł
– abo na ment 12-mie sięcz ny – 1920,00 zł
c) za za strze żo ne sta no wi sko po sto jo we na pra wach wy łącz no ści

(tzw. ko per ta):
– abo na ment mie sięcz ny – 300,00 zł
– abo na ment 6-mie sięcz ny – 1500,00 zł
– abo na ment 12- mie sięcz ny 3000,00 zł
d) dla po jaz dów osób nie peł no spraw nych, po sia da ją cych upraw nie nia wy -

ni ka ją ce z od ręb nych prze pi sów, le gi ty mu ją cych się kar ta par kin go wą, po twier -
dza ją cą to upraw nie nie:

– abo na ment mie sięcz ny – 20,00 zł
– abo na ment 12-mie sięcz ny – 200,00 zł.
Na staw kę ze ro wą za par ko wa nie mo gą li czyć:
1) Po jaz dy osób nie peł no spraw nych, po sia da ją cych upraw nie nia wy ni ka -

ją ce z od ręb nych prze pi sów, le gi ty mu ją cych się kar tą par kin go wą, po twier dza -
ją cą to upraw nie nie, na wy zna czo nych miej scach po sto jo wych.

2) Ozna ko wa ne po jaz dy służb miej skich pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz -
ków służ bo wych, w szcze gól no ści po go to wia ga zo we go, ener ge tycz ne go, wod -
no -ka na li za cyj ne go, służ by zdro wia.

3) Po jaz dy wy mie nio ne w art. 13 ust. 3 pkt. 1 i 2 usta wy z dnia 21 mar -
ca 1985 r. o dro gach pu blicz nych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.).

Po stój po jaz dów sa mo cho do wych w stre fie bę dzie płat ny w dni ro bo cze
z wy jąt kiem 2 ma ja, 24 grud nia i 31 grud nia:

– od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 8.00-18.00 z za strze że niem
pkt. 2

– w dni tar go we ro bo cze przy w stre fie przy ul. Dział ko wej w go dzi -
nach 07.00-13.00.

Jak uiści my opła tę za par ko wa nie w stre fie?
Pod sta wo wą for mą bę dzie wy ku pie nie bi le tu par kin go we go w par ko ma -

cie na na stę pu ją cych za sa dach:
a) mi ni mal ny opła co ny czas par ko wa nia w stre fie wy no si 1 go dzi nę
b) wy ku pie nie bi le tu par kin go we go w par ko ma cie na stę pu je przy uży ciu

mo net o no mi na łach 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr.
c) opła ce nie cza su par ko wa nia na stę pu je pro por cjo nal nie do war to ści uży -

tych mo net
d) wy ku pie nie bi le tu par kin go we go na stę pu je przy uży ciu kar ty płat ni czej

lub urzą dze nia mo bil ne go.
Po za tym moż na wy ku pić abo na ment; in dy wi du al ne ze zwo le nie, tj. za za -

strze żo ne sta no wi sko po sto jo we na pra wach wy łącz no ści – tzw. ko per tę; bi let
par kin go wy u ob słu gi stre fy w przy pad ku awa rii par ko ma tu.
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31 sierp nia przy skwe rze Sta ni sła wa
Ja cha w Mi li czu mia ła miej sce uro -
czy stość z oka zji Dnia So li dar no ści
i Wol no ści – 41. rocz ni cy po ro zu mień
sierp nio wych. Wią zan ki kwia tów zło -
ży li przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych, szkół, związ ku za wo do we go
NSZZ „So li dar ność” i miesz kań ców.

Dzień So li dar no ści i Wol no ści to pol -
skie świę to pań stwo we, ob cho dzo ne co ro -
ku 31 sierp nia w rocz ni cę po ro zu mień
sierp nio wych, usta no wio ne w ce lu upa -
mięt nie nia hi sto rycz ne go zry wu Po la ków
do wol no ści i nie pod le gło ści z 1980, któ ry
za po cząt ko wał pro ces upad ku ko mu ni -

zmu i wy zwo le nia na ro dów Eu ro py Środ -
ko wej i Wschod niej. 

31 sierp nia 1980 przed sta wi cie le Mię -
dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go pod -
pi sa li z przed sta wi cie la mi ów cze snej wła dzy
ko mu ni stycz nej po ro zu mie nie koń czą ce ak -
cje straj ko we wza kła dach pra cy, któ re wy bu -
chły na te re nie ca łe go kra ju. W 28
wo je wódz twach straj ko wa ło 700 za kła dów
i po nad 700 ty się cy pra cow ni ków, m. in. ko -
mu ni ka cja miej ska w13 mia stach. Dzię ki za -
war tej umo wie po wstał Nie za leż ny
Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy „So li dar -
ność” – pierw sza te go ty pu le gal na or ga ni za -
cja w ca łym Ukła dzie War szaw skim.

(FE NIX)

MILICZ

W rocznicę 
porozumień sierpniowych Przed roz po czę ciem ro ku szkol ne -

go 2021/2022 po li cjan ci z Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu prze -
pro wa dzi li kon tro lę ozna ko wa nia
pio no we go i po zio me go dróg w po -
bli żu pla có wek oświa to wych na te re -
nie po wia tu. 

Funk cjo na riu sze spi sa li za uwa żo ne
uster ki i bra ki w ozna ko wa niu – in for ma -
cje o uchy bie niach nie zwłocz nie prze ka za -
no za rząd com po szcze gól nych dróg.
Ru ty no we kon tro le sta nu ozna ko wa nia
dróg przy szko łach i przed szko lach bę dą

prze pro wa dza ne przez po li cjan tów przez
ca ły rok szkol ny. 

Oso by, któ re w tych miej scach za uwa -
żą ja kie kol wiek uster ki i bra ki w ozna ko -
wa niu dróg pu blicz nych, pro szo ne są
o prze ka zy wa nie ta kich in for ma cji do za -
rząd ców po szcze gól nych dróg – od po wie -
dzial nych za ich utrzy ma nie w na le ży tym
sta nie, w ce lu szyb kie go wy eli mi no wa nia
za ist nia łych uchy bień. Ewen tu al ne spo -
strze że nia moż na tak że prze ka zy wać te le -
fo nicz nie kie row ni ko wi Ogni wa Ru chu
Dro go we go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu – tel. 47 87 212 18. (FE NIX)

Z POLICJI

Bezpieczeństwo przed pierwszym dzwonkiem

W nie dzie lę, 22 sierp nia, na pla cu Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Ciesz ko wie zor ga ni zo -
wa no pik nik ro dzin ny. Dla dzie ci przy go to -
wa no sze reg atrak cji.

Każ de mu dziec ku przy wej ściu wrę cza no
drob ne upo min ki oraz pącz ki i ta lon na lo dy. Ma -
lu chy mo gły wy sza leć się na dmu cha nym zam ku
czy zjeż dżal ni al bo po ma lo wać so bie twarz. 

Atrak cje dla dzie ci, łą czą ce spryt i po my sło -
wość z do brą za ba wą, za pew nił DJ Ka czo row ski
z Sul mie rzyc. Wszy scy uczest ni cy im pre zy, zwłasz -
cza ci naj młod si, zna ko mi cie się ba wi li. (FE NIX)

CIESZKÓW

Rodzinna zabawa przy dobrej pogodzie
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25 sierp nia nad mi lic kim za le wem
zor ga ni zo wa no tur niej mi ni pił ki noż -
nej i siat ków ki pla żo wej. W zma ga -
niach bra li udział ucznio wie klas IV -
-VIII szkół pod sta wo wych oraz po -
nad pod sta wo wych. Głów ną na gro dą
był Pu char Sta ro sty Mi lic kie go.

W pił kę noż ną gra no w ze spo łach
sze ścio oso bo wych, na to miast ry wa li -
za cja w siat ków ce to czy ła się w pa rach.
W ka te go rii szkół śred nich zma ga nia
przy siat ce wy grał ze spół Co co Jam bo,

a spo śród ekip z pod sta wó wek trium -
fo wał te am FC Ka szan ka. 

Jed nak to nie o zwy cię stwo cho -
dzi ło w tym przed się wzię ciu. Or ga ni -
za to rzy – Fun da cja na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej – re ali zo wa li za da nie pu -
blicz ne po wia tu, na któ re uda ło się po -
zy skać środ ki ze wnętrz ne.
Prio ry te tem by ło za pew nie nie dzie -
ciom i mło dzie ży roz ryw ki i in te gra cji
po tru dach zwią za nych z epi de mią.
Zma ga nia spor to we sta no wi ły za tem
pre tekst do ak tyw ne go spę dze nia cza -

su z ró wie śni ka mi, przy pięk nej, sło -
necz nej po go dzie i obok ma low ni cze -
go kra jo bra zu mi lic kie go za le wu. 

– Ostat nie mie sią ce, ko lej ne lock -
dow ny nie by ły ła ska we dla dzie ci
i mło dzie ży w ca łym kra ju. Chcia łem,
by mia ły one oka zję do in te gra cji z ró -
wie śni ka mi i do spraw dze nia się
pod okiem pro fe sjo nal nych sę dziów.
Gdy do da my do te go fakt, że każ dy
uczest nik miał za pew nio ny smacz ny
po czę stu nek, to za pew ne dru ga edy cja
Tur nie ju o Pu char Sta ro sty Mi lic kie go
bę dzie jesz cze bar dziej uda na – pod -
su mo wu je Da niel Mi siek, głów ny or -
ga ni za tor.

(MS)

MILICZ

Zawody nieopodal wody

W przed ostat ni week end sierp nia
w Ciesz ko wie od był się XXXIII Zlot
Mo to cy kli Cięż kich i We te ra nów, or -
ga ni zo wa ny przez klub mo to cy klo wy
OLD TI MERS. Przez wie le lat im pre za
go ści ła w Kro to szy nie, lecz z po wo -
dów lo gi stycz nych or ga ni za to rzy po -
sta no wi li, że tym ra zem te re nem zlo -
tu bę dzie sta dion miej ski w Ciesz ko -
wie. Tra dy cyj nie zor ga ni zo wa no pa -
ra dę ma szyn po oko licz nych miej -
sco wo ściach i uli cach gmi ny.

Uczest ni cy zlo tu przy by li
do Ciesz ko wa już w piąt ko we po po łu -
dnie. Wie czo rem na sce nie za gra ła dla
nich Pod rób ka – ze spół roc ko wy z Go -
rzo wa Wlkp. Na stęp ne go dnia miesz -
kań cy mo gli po dzi wiać im po nu ją cą
pa ra dę mo to cy kli uli ca mi Ciesz ko wa
i oko licz nych wsi. Po tem sta lo we ma -
szy ny za pre zen to wa no sze ro kiej pu -
blicz no ści na te re nie przed sta dio nem
miej skim. Każ dy mógł obej rzeć z bli -
ska po jaz dy.

Tra dy cyj nie do ko na no wy bo ru
naj ład niej szej ma szy ny zlo tu. W tym
ro ku pa miąt ko wy pu char zgar nął wła -
ści ciel mo to cy kla DKW 125 z 1938
ro ku. Zwy cięz cy gło so wa nia na gro dę
wrę czył oso bi ście Igna cy Miecz ni kow -
ski – wójt gmi ny Ciesz ków. 

Na te re nie zlo tu prze pro wa dzo no
kon ku ren cje spraw no ścio we – sla lom
so lo, ko szem, wol na jaz da, przy cią ga -
nie li ny czy ob ra ca nie opo ny cią gni ko -
wych. Zwień cze niem so bo ty by ła

wspól na za ba wa uczest ni ków na kon -
cer cie. Za gra ły ka pe le In scy dent, Ma -
de in War saw i Dzia dy z La ską.
W nie dzie lę im pre za się za koń czy ła
i mo to cy kli ści uda li się do do mów. 

– Chcie li by śmy bar dzo ser decz nie
po dzię ko wać Urzę do wi Gmi ny

w Ciesz ko wie, wój to wi Igna ce mu
Miecz ni kow skie mu, miesz kań com
za po moc przy or ga ni za cji zlo tu
i udzie le nie go ści ny – pod su mo wał
im pre zę kro to szyń ski klub mo to cy klo -
wy OLD TI MERS.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Zlot miłośników stalowych rumaków



Sport10 WTOREK, 7 WRZEŚNIA 2021

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się im pre za
po świę co na ak tyw ne mu wy po czyn ko -
wi w Do li nie Ba ry czy. Już w nie dzie -
lę, 12 wrze śnia, od bę dzie się IX edy -
cja Bie gu Kar pia. Do udzia łu i ki bi co -
wa nia za pra sza ją or ga ni za to -
rzy – Urząd Miej ski w Mi li czu, Sto wa -
rzy sze nie Part ner stwo dla Do li ny Ba -
ry czy oraz Ośro dek Spor tu i Re kre acji.

Tra sa za wo dów wio dła bę dzie uli ca mi
mia sta. Bie ga cze wy ko na ją dwie pę tle
po 5 km, a na po ko na nie dy stan su wy zna -
czo no li mit 1,5 h. Start i me ta wy ści gu bę dą
zlo ka li zo wa ne przy Ką pie li sku Kar łów, na ul.
Po przecz nej 13b w Mi li czu. Pod tym sa mym
ad re sem znaj dzie się biu ro za wo dów, czyn -
ne w dniu im pre zy od 7.30 do 9.30. 

Ist nie ją dwie for my za pi sów. Pierw -
sza – po przez por tal Ul ti ma Sport – moż li -
wa do 8 wrze śnia włącz nie, z opła tą
star to wą 40 zł na kon to ban ko we. Po tym
ter mi nie za pi sy bę dą do stęp ne – tyl ko

do za peł nie nia wol nych miejsc, któ rych li -
mit okre ślo no na 150 osób (de cy du je ko lej -
ność zgło szeń) – w biu rze za wo dów, w dniu
bie gu, uisz cza jąc opła tę 60 zł go tów ką.

Dla bie ga czy prze wi dzia no atrak cyj ne
na gro dy rze czo we i pie nięż ne. Te bę dą
przy zna wa ne w kla sy fi ka cji open i ka te go -
riach wie ko wych, z po dzia łem na płeć.
Oprócz te go wy róż nie ni zo sta ną naj star szy
uczest nik i uczest nicz ka oraz naj lep szy mi -
li cza nin i mi li czan ka (mi ni mum 5 lat za -
mel do wa nia na te re nie po wia tu).
Wa run kiem ko niecz nym wzię cia udzia łu
w bie gu jest ukoń cze nie 16. ro ku ży cia. Dla
dzie ci młod szych prze wi dzia no wy da rze -
nie do dat ko we – Bieg Kar pi ka, gdzie do po -
ko na nia bę dzie zde cy do wa nie mniej szy
dy stans – 400 m. Wy ścig dla naj młod szych
bę dzie bez płat ny, bez za pi sów on li ne,
a każ dy je go uczest nik otrzy ma upo mi nek.
Ser decz nie za chę ca my do udzia łu w tym
wy da rze niu.

(MS)

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na Bieg Karpia!
W nie dzie lę Ba rycz Su łów od nio sła
waż ne zwy cię stwo na wła snym te re -
nie w me czu der bo wym z Po lo nią
Trzeb ni ca. Nie za bra kło zwro tów ak cji
i ner wów do ostat nich mi nut.

Su ło wia nie ata ko wa li od sa me go po -
cząt ku. Już w pierw szych dzie się ciu mi nu -
tach wy pra co wa li so bie kil ka groź nych
sy tu acji, a jed na z nich za koń czy ła się obi -
ciem po przecz ki. Na pór go spo da rzy rósł,
a ry wa le wy da wa li się lek ko za gu bie ni.

W 29. mi nu cie po ak cji z pra we go skrzy dła
Piotr Moż dżech do grał do nad bie ga ją ce go
Ma cie ja Bach ty, któ ry ką śli wym strza łem
nie dał szans bram ka rzo wi Po lo nii. 

Pięć mi nut póź niej by ła oka zja na bliź -
nia cze tra fie nie po ata ku dru gą stro ną bo -
iska, lecz tym ra zem fut bo lów ka
po szy bo wa ła nad bram ką. Mi mo ko lej nych
ata ków go spo da rzy wy nik przed prze rwą
już się nie zmie nił.

Po zmia nie stron ak cje miej sco wych
jak by stra ci ły na im pe cie. Z ko lei go ście wy -
ko rzy sta li uśpio ną czuj ność de fen so rów Ba -
ry czy. W 68. mi nu cie Grze gorz Ma zu rek
otrzy mał pił kę z le we go skrzy dła i umie ścił
ją w siat ce tuż przy bliż szym słup ku. Tym
sa mym mecz nie ja ko za czął się na no wo. 

Wy nik re mi so wy nie utrzy mał się
dłu go, bo już sześć mi nut póź niej Ba rycz
znów wy szła na pro wa dze nie. Gol ki per
Po lo nii po peł nił ogrom ny błąd, nie opa no -
waw szy pił ki, w efek cie cze go ta zmie rza -
ła pro sto w świa tło bram ki. W po goń
za nią ru szył Ad rian Pu cha ła i – wy gry wa -
jąc po je dy nek bie go wy z bram ka -
rzem – wpi sał się na li stę strzel ców.

Przy jezd ni rzu ci li się do ata ków, by
wy wal czyć choć by punkt. Ro bi li, co mo gli,
lecz osta tecz nie su ło wia nie zdo ła li utrzy -
mać skrom ne pro wa dze nie do koń co we go
gwizd ka, dzię ki cze mu prze su nę li się
na po zy cję wi ce li de ra w ta be li IV li gi.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Twierdza w Sułowie nadal niezdobyta

Ra do sław Hor bik to spe cja li sta sty lu
wol ne go w za pa sach. Do bre wy stę py
za li czał za rów no w ry wa li za cji kra jo -
wej, jak i mię dzy na ro do wej. Choć ka -
rie rę za koń czył la ta te mu, nie roz stał
się z ulu bio nym spor tem. Naj lep -
szym te go do wo dem był wy jazd
na Igrzy ska Olim pij skie w To kio w ro -
li tre ne ra Rok sa ny Za si ny. 

Mi li cza nin przy go dę z za pa sa mi
roz po czął ja ko dzie się cio la tek. Przez ko -
lej nych 21 lat to czył zma ga nia na ma -
cie. W ka rie rze za li czył wie le świet nych
po je dyn ków, zo sta jąc trzy krot nym mi -
strzem Pol ski w ka te go rii do 84 kg w la -
tach 2005-2007, co po prze dził
wi ce mi strzo stwem w 2004 ro ku. Trzy -
krot nie uczest ni czył w mi strzo stwach
świa ta, w tej sa mej ka te go rii, z naj lep -
szym wy ni kiem w 2005, kie dy za jął
pią tą lo ka tę. Na mi strzo stwach Eu ro py
wy stą pił aż sze ścio krot nie, w róż nych
ka te go riach – po czy na jąc od 68 kg, po -
przez 76 oraz 74, a koń cząc na 84.
Rów nież w tym przy pad ku naj lep szy
oka zał się rok 2005, kie dy to był ósmy.
Prócz te go, po now nie w ka te go rii 84 kg
w sty lu wol nym, zdo był sre bro w Haj -
da ra ba dzie na igrzy skach woj sko wych
w 2007 oraz dwu krot nie brąz na mi -
strzo stwach świa ta woj sko -
wych – w 2005 w Wil nie i trzy la ta
póź niej w Spli cie. W po że gnal nym ro -
ku swo jej ka rie ry wy stą pił na naj waż -
niej szej im pre zie, zaj mu jąc 16. miej sce
na igrzy skach w Pe ki nie 2008.

Mi mo do brych osią gnięć mi li cza -
nin od czu wa pe wien nie do syt. – Uwa -
żam, że gdy bym pa rę rze czy zro bił
ina czej, to tro szecz kę da lej bym za -

szedł – pod kre śla R. Hor bik. To po ka -
zu je je go na tu ral ną chęć ry wa li za cji,
ale też świa do mość te go, ile lat cięż kiej
pra cy po świę cił na tre nin gi. – Do ce -
niam każ dy sport. Że by coś osią gnąć
trze ba wło żyć na praw dę wie le pra cy
i pa sji. To nie jest dla każ de go, bo nie
każ dy lu bi ry wa li za cję. Ja lu bi łem ry -
wa li zo wać, wal czyć, spraw dzać
się – do po wia da.

Po za koń cze niu ka rie ry za wod ni -
czej nie mal na tych miast, bo w 2009,
zo stał tre ne rem w Grun wal dzie Po -
znań. Ten etap przy go dy z za pa sa mi
uwa ża za nie co trud niej szy. – W ro li
za wod ni ka by ło w ja kimś sen sie ła -
twiej, gdyż kon cen tro wa łem się tyl ko
na so bie. W tej chwi li trze ba sku pić się
na tre no wa nym za wod ni ku, współ pra -
co wać i umieć się do ga dać – oce nia
mi li cza nin.

Zdol no ści szko le nio we rów nież za -
pro wa dzi ły go na wiel ką im pre zę.
W tym ro ku po je chał na igrzy ska olim -
pij skie do To kio w ro li spa ring part ne ra
Rok sa ny Za si ny. Z re pre zen tant ką Pol -
ski tre nu je od dwóch lat, ja ko tre ner

wspo ma ga ją cy Ma ria na Fi li po wi cza. To
wła śnie Hor bik to wa rzy szył Za si nie
w To kio, ob ser wu jąc wal kę tuż przy ma -
cie i da jąc cen ne wska zów ki. Po wrót
po 13 la tach na igrzy ska za koń czył się
za ję ciem siód mej lo ka ty przez je go pod -
opiecz ną. Po lka prze gra ła w ostat nich
se kun dach nie zwy kle wy rów na ną wal -
kę z Ka me run ką. – Jest siód mą za wod -
nicz ką igrzysk olim pij skich.
Teo re tycz nie pięk ny wy nik. Ja uwa żam,
że by ło ją stać na wię cej, spo koj nie mo -
gła po wal czyć o co naj mniej brą zo wy
me dal. Każ dy wi dział, jak by ło, prze gra -
ła w sa mej koń ców ce, cze go mi bar dzo
szko da – przy zna je R. Hor bik.

Mi li cza nin z pew no ścią chciał by
przy wieźć me dal z naj więk szej im pre -
zy spor to wej, cze go oczy wi ście mu ży -
czy my i trzy ma my kciu ki. Już te raz
jest jed nak nie tu zin ko wą po sta cią,
z któ rej miesz kań cy re gio nu po win ni
być dum ni, a tro fea, do któ rych ak tu -
al nie dą ży w ro li szko le niow ca, mo gą
tyl ko po więk szyć je go oka za ły do ro -
bek spor to wy.

(MS)

ZAPASY

Druga przygoda na igrzyskach

BARYCZ SUŁÓW 
– POLONIA TRZEBNICA 2:1 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Maciej Bachta (29)
1:1 – Grzegorz Mazurek (68)
2:1 – Adrian Puchała (74)
BARYCZ: Koczorowski – Niedbała,
Stachowski, Jasiński (85' Walkus),
Możdżech, Bachta (70' Serweta), Skórnica,
Wójcik, Bąk (60' Pasternak), Puchała
(80' Kazanecki), Kierat 
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