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MILICZ

Zakład Usług
Komunalnych 
do likwidacji
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Czytaj na str. 4



Aktualności2 WTOREK, 21 WRZEŚNIA 2021

Gru pa se nio rów z gmi ny Kro śni ce
przez ty dzień wy po czy wa ła nad mo -
rzem. Wszy scy wró ci li za do wo le ni
i peł ni po zy tyw nych wra żeń.

– By ło re we la cyj nie! Po go da do pi sa ła,
pla żo wa nie wy cho dzi ło nam świet nie. Ale
oprócz te go du żo zwie dza li śmy – przy zna -
ją zgod nie uczest ni cy wy jaz du. Se nio rom
uda ło się zwie dzić mu zeum bursz ty nu,
pięk ne za kąt ki Gdań ska (Sta re Mia sto, dłu -
gi targ z fon tan ną Nep tu na, Ko ściół Ma riac -
ki Wnie bo wzię cia NMP, dłu gie po brze że
z żu ra wiem, ulicz kę Ma riac ką i wie le in -

nych), ka te drę w Gdań sku -Oli wie, Mu -
zeum Obo zu Stut thof, From bork (Mu -
zeum Mi ko ła ja Ko per ni ka, ar chi ka te drę,
pla ne ta rium, wie żę wod ną, Mu zeum Szpi -
ta la Św. Du cha) oraz mu zeum zam ko we
w Mal bor ku. Po nad to uda li się w rejs stat -
kiem z Gdań ska do So po tu, gdzie mie li
oka zję prze spa ce ro wać się po mo lo czy tzw.
Mon cia ku. 

Nie za bra kło też wie czor ku ta necz ne -
go, na któ rym wszy scy świet nie się ba wi li.
Zmę cze ni, ale peł ni wspa nia łych wspo -
mnień, se nio rzy szczę śli wie wró ci li do do -
mów. (AN KA)

PODRÓŻE

Seniorzy wypoczywali nad morzem
Ucznio wie klas pią tych ciesz kow skiej
szko ły pod sta wo wej spo tka li się
z nie ba nal nym czło wie kiem. W ra -
mach cy klu „Wa liz ka peł na ksią żek”
w miej sco wej bi blio te ce go ścił pi sarz
i ry sow nik – Pa weł Wa ku ła.

P. Wa ku ła przed sta wił się ja ko wy ko -
naw ca ni szo we go za wo du, któ ry żar to bli -
wie spro wa dził do „za ba wy kred ka mi”.
Na stęp nie zwró cił uwa gę na to, jak waż ny
jest do bór od po wied nie go – do czy tel ni -
ka – słow nic twa. W ten spo sób na kre ślił
swój punkt wi dze nia w kwe stii prze ka zy -
wa nia tre ści hi sto rycz nych dla dzie ci i mło -
dzie ży. Jak wy ja wił, w swo ich dzie łach
ope ru je pro stym, zro zu mia łym ję zy kiem,
a do wszyst kich trud niej szych słów i zwro -
tów, któ re cza sem są ko niecz ne, po ja wia ją
się wy ja śnie nia w słow nicz ku. Z ko lei bo -
ha te ra mi bo ga to ilu stro wa nych ksią żek są
dzie ci. Wszyst ko po to, by po zwo lić czy ta -
ją ce mu utoż sa mić się z wy stę pu ją cy mi po -
sta cia mi, że by z za cie ka wie niem
prze czy tał książ kę o waż nych mo men tach
w dzie jach na sze go pań stwa. 

Pi sarz za pre zen to wał swo je be st sel le -
ro we dzie ło – „Ja gieł ło pod... prysz ni cem”.
Nie co ab sur dal ny ty tuł od no si się do róż -
nic w hi gie nie z cza sów śre dnio wie cza
i współ cze snej. – Być mo że to nie jest naj -
waż niej sza in for ma cja o tym kró lu, ale

mó wi nam, ja kim był czło wie kiem,
zwłasz cza na tle epo ki – opo wia dał P. Wa -
ku ła. Za da jąc dzie ciom py ta nie, czy
w swo im pa mięt ni ku pi sa ły by o ką pie li,
zwró cił uwa gę, że sko ro po waż ny kro ni -
karz i bi skup, Jan Dłu gosz, za warł ta kie
tre ści, to w śre dnio wie czu czę ste my cie
cia ła na le ża ło do rzad ko ści. Tym sa mym
na kre ślił cha rak ter i cel książ ki – po ka za -
nie wład ców ja ko lu dzi. W po czet wład -
ców Pol ski wpi sa li się bo wiem za rów no
le gen dar ni bo ha te ro wie czy wiel cy my śli -
cie le, jak i utra cju sze czy zwy czaj ni tchó -
rze. Wszak sam fakt by cia kró lem nie
ozna cza nad zwy czaj nych zdol no ści. 

Po in te re su ją cym prze mó wie niu ry -
sow nik za pre zen to wał na przy go to wa nej
ta bli cy por tret Wła dy sła wa Ja gieł ły za ży -
wa ją ce go ką pie li. Na stęp nie dzie ci po pro -

szo no o wy ko na nie wła snych szki ców
wład ców hi sto rycz nych lub fik cyj nych,
z do dat kiem cie ka wych przy dom ków
i atry bu tów. Za ba wa po ru szy ła wy obraź -
nię uczest ni ków spo tka nia i po wsta ło wie -
le cie ka wych prac, któ re po ja wią się
na wy sta wie or ga ni zo wa nej przez Gmin ne
Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie. 

Gdy ucznio wie two rzy li swo je dzie ła,
pi sarz za pra szał ich po ko lei do sto li ka,
przy któ rym lo so wa li książ ki je go au tor -
stwa ja ko na gro dy i pa miąt ki. Naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy ła się
oczy wi ście hu mo ry stycz na opo wieść o pol -
skich wład cach, ale – jak pod kre ślał twór -
ca – wszyst kie by ły god ne uwa gi.
Do każ dej książ ki P. Wa ku ła do łą czał de dy -
ka cję i ry su nek na ży cze nie. 

(MS) 

CIESZKÓW

Opowiadanie o historii z humorem
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Aktualności 3

W ra mach Dni Kar pia zor ga ni zo wa -
no wy ciecz kę me lek sem po Do li nie
Ba ry czy. Dzię ki tej nie co dzien nej wy -
pra wie jej uczest ni cy mie li oka zję zo -
ba czyć naj pięk niej sze i naj waż niej -
sze miej sca oko lic Kro śnic. 

Zwie dza nie w eko lo gicz nym, elek -
trycz nym sa mo cho dzie to zna ko mi ty po -
mysł, dzię ki któ re mu moż na by ło
po dzi wiać cu dow ne wi do ki Do li ny Ba ry -
czy w kom for to wych wa run kach. Każ da
wy ciecz ka trwa ła oko ło 1,5 go dzi ny. Na ko -
niec po dró ży od by ło się ogni sko z kieł ba -
ska mi na te re nie Kro śnic kiej Ko lei
Wą sko to ro wej. 

(AN KA)

KROŚNICE

Meleksem po Dolinie Baryczy

17 wrze śnia przy alei Spa ce ro wej
w Mi li czu mia ło miej sce uro czy ste
od sło nię cie i po świę ce nie po mni ka
Sy bi ra ka. Przed sta wi cie le sa mo rzą -
du, sto wa rzy szeń i szkół, przy asy -
ście woj sko wej i pocz tów sztan da ro -
wych, upa mięt ni li tra gicz ny los Po la -
ków wy wie zio nych na Sy bir w wy ni ku
agre sji Związ ku So wiec kie go 17
wrze śnia 1939 ro ku.

Uro czy stość po prze dzi ła Msza świę ta
w Ko ście le pw. Św. An drze ja Bo bo li, któ rą
od pra wił ks. pro boszcz Zbi gniew Sło bo -
dec ki. Na stęp nie wszy scy prze szli na ale ję
Spa ce ro wą, gdzie przy woj sko wej asy ście
ho no ro wej i z to wa rzy sze niem Milickiej
Orkiestry Dętej zło żo no wią zan ki kwia tów

i ofi cjal nie od sło nię to miej sce pa mię ci Po -
la ków wywiezionych na Sy be rię. 

Sło wa po dzię ko wa nia za tę ini cja ty wę
wy gło sił Cze sław Her ba – miesz ka ją cy

w Kro to szy nie przed sta wi ciel Sy bi ra ków.
Mi lic ka Gru pa Re kon struk cyj na, w ce lu
przy bli że nia tra gi zmu wy da rzeń sprzed
wie lu lat, przy go to wa ła scen kę hi sto rycz -
ną. Po uro czy sto ści po świę ce nia po mni ka
Sy bi ra ka w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka
Kul tu ry prof. Sta ni sław Sro kow ski wy gło -
sił pre lek cję „Dra mat Kre sów i wy wóz ki
na Sy bir”. Wy kład po prze dzi ła pieśń w wy -
ko na niu Kry stia na Ka ro lew skie go. 

Fun da to rem po mni ka Sy bi ra ka jest
pre zes Związ ku Sy bi ra ków w Mi li -
czu – Ali cja Her but z mę żem. Idea po -
wsta nia po mni ka zro dzi ła się w jej gło wie
tuż po śmier ci oj ca, któ ry przez bli sko 30
lat stał na cze le Związ ku Sy bi ra ków w Mi -
li czu. Pra gnął on, aby w mie ście po zo stał
ja kiś znak pa mię ci po Sy bi ra kach. Po mysł

ów spo tkał się z uzna niem bur mi strza Pio -
tra Le cha, któ ry wska zał miej sce usy tu owa -
nia ka mien nej rzeź by, a kosz ty
przy go to wa nia fun da men tu oraz mon ta -
żu po nio sła w ca ło ści gmi na Mi licz. Po -
mnik sta nął 23 paź dzier ni ka 2020, jed nak
pa nu ją ca wów czas pan de mia i re stryk cyj -
ne ob ostrze nia unie moż li wi ły uro czy stą
ce le bra cję je go od sło nię cia i po świę ce nia. 

17 wrze śnia 1939 r. wal czą cą z hi tle -
row ski mi Niem ca mi Pol skę za ata ko wa ła
od wscho du Ar mia Czer wo na. Na jeźdź cy
po dzie li li mię dzy sie bie stre fy oku pa cyj ne.
Po la cy za miesz ku ją cy wschod nie wo je -
wódz twa Rzecz po spo li tej zna leź li się
pod oku pa cją so wiec ką i bar dzo szyb ko sta -
li się ofia ra mi ter ro ru. Żoł nie rze pol scy
uzna ni zo sta li za więź niów i za mknię ci
w obo zach. Na po nad 21 ty sią cach ofi ce -
rów do ko na no zbrod ni wo jen nej. Eg ze ku -
cje te no szą wspól ną na zwę Zbrod ni
Ka tyń skiej.

Pol ska lud ność cy wil na w znacz nej ilo -
ści zo sta ła ze sła na na wschód ZSRR. Wiel -

kie de por ta cje ca łych ro dzin, a głów nie ko -
biet i dzie ci, po prze dzo ne by ły licz ny mi
aresz to wa nia mi męż czyzn, oj ców ro dzin.
Re pre sje moż na by ło po dzie lić na dwie
gru py – obej mu ją ce woj sko wych oraz obej -
mu ją ce lud ność cy wil ną. De por to wa nych
prze wo żo no w wa go nach to wa ro wych
z za kra to wa ny mi okna mi, do któ rych ła do -
wa no po 50 osób, a cza sa mi wię cej. Po dróż
na miej sce zsył ki trwa ła nie kie dy na wet kil -
ka ty go dni. Wa run ki pa nu ją ce w cza sie
trans por tu by ły prze ra ża ją ce, lu dzie umie -
ra li z zim na, gło du i wy czer pa nia. Ci, któ -
rym uda ło się do trzeć na miej sce zsył ki,
zo sta li pod da ni nie wol ni czej pra cy, w nę -
dzy, cho ro bie i gło dzie. Zwią zek Sy bi ra ków
przyj mu je, że wy wie zio no w su mie 1,35
mln Po la ków. Ce lem by ła eks ter mi na cja
elit oraz ogó łu świa do mej na ro do wo pol -
skiej lud no ści, re pre sje mia ły roz bić spo -
łecz ną struk tu rę, do star cza jąc
jed no cze śnie to ta li tar ne mu so wiec kie mu
im pe rium si łę ro bo czą. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Sybiracy zostali upamiętnieni

W Sta rej Rzeź ni od by ła się uro czy stość
wrę cze nia sty pen diów uczniom szkół
pod sta wo wych z te re nu gmi ny Mi licz.
Uho no ro wa no 15 zdol nych osób.

Sty pen dia przy zna no uczniom,
któ rzy mie li śred nią ocen nie niż szą
niż 5,5, za cho wa nie mi ni mum do bre
lub za ję li miej sca na po dium w kon -
kur sach po wia to wych, wo je wódz kich
i ogól no kra jo wych. Środ ki bę dą wy pła -
ca ne w kwo cie 200 zło tych mie sięcz -
nie przez ca ły rok szkol ny.

– To naj przy jem niej wy da ne pie -
nią dze, po nie waż są in we sty cją w mło -
dych, zdol nych lu dzi – pod kre ślił

Piotr Lech, bur mistrz Mi li cza. Do dał
też, że po przed ni rok szkol ny był pe -
łen wy zwań dla uczniów, na uczy cie li
i ro dzi ców, któ rzy ode gra li ogrom ną
ro lę w pro ce sie na uki zdal nej. 

Sty pen dia bur mi strza otrzy ma ło
pię cio ro uczniów Szko ły Pod sta wo wej
nr 2 i Szko ły Mu zycz nej I stop nia w Mi -
li czu, pię cio ro ze Szko ły Pod sta wo wej we
Wró bliń cu, dwo je ze Spo łecz nej Szko ły
Pod sta wo wej im. Astrid Lind gren wMi -
li czu oraz po jed nym ze 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 im. Ju -
liu sza Sło wac kie go w Su ło wie i Szko ły
Pod sta wo wej w Dun ko wej. (FE NIX)

MILICZ

Nagrodzono najzdolniejszych uczniów
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Na bieżąco4 WTOREK, 21 WRZEŚNIA 2021

17 wrze śnia przy Urzę dzie Miej skim
w Mi li czu sta nął Mo bil ny Punkt Po bo ru
Krwi. Chęt nych do od da nia ży cio daj ne -
go pły nu nie bra ko wa ło.

Od da jąc krew i oso cze, ra tu jesz za gro -
żo ne ży cie. Krew to płyn na tkan ka ustro jo -
wa, któ rej nie da się za stą pić in ną
sub stan cją. War tość krwi do ce nia my naj -
czę ściej do pie ro w ob li czu tra ge dii swo ich
bli skich lub gdy dzię ki niej sa mi wra ca my
do zdro wia. Ho no ro wym krwio daw cą mo -
żesz zo stać, je śli ukoń czy łeś 18. rok ży cia,

a nie prze kro czy łeś 65 lat, a tak że je że li je -
steś zdro wy, bo tyl ko wte dy od da na krew
nie spo wo du je uszczerb ku na two jej kon dy -
cji zdro wot nej, a po mo że bior cy. 

Je śli je steś go tów od dać krew, zgłoś się
do Re gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa
i Krwio lecz nic twa lub do je go od dzia łu te re -
no we go, po lek kim po sił ku i spo ży ciu mi ni -
mum 1,5 l pły nów. W re je stra cji otrzy masz
kwe stio na riusz, któ ry na le ży wy peł nić.
Wszyst kie wąt pli wo ści moż na wy ja śnić
na miej scu z oso ba mi przyj mu ją cy mi do ku -
men ta cję i z le ka rzem. (FE NIX)

Do 30 wrze śnia po trwa Na ro do wy
Spis Po wszech ny Lud no ści
i Miesz kań 2021. Wła dze sa mo -
rzą do we za chę ca ją, aby nie cze -
kać z tym do ostat niej chwi li.

Obo wiąz ko wą for mą jest sa mo spis
in ter ne to wy. Me to da uzu peł nia ją ca to
spis przez te le fon, na in fo li nii spi so wej
lub wy wiad z rach mi strzem. Rach -
mistrz mo że dzwo nić z nu me -
ru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Zgod nie z usta wą o sta ty sty ce pu blicz -
nej udział w Na ro do wym Spi sie Po -

wszech nym Lud no ści i Miesz kań 2021
jest obo wiąz ko wy. 

Spis lud no ści to pod sta wo we ba da -
nie i źró dło da nych z za kre su sta ty sty ki
lud no ści, któ re ma na ce lu ze bra nie in -
for ma cji o jej sta nie i struk tu rze wg
usta lo nych cech de mo gra ficz nych i spo -
łecz no -za wo do wych, w ozna czo nym
mo men cie, na okre ślo nym te ry to rium. 

UWA GA! Od mo wa udzia łu w spi -
sie po wszech nym wią że się z moż li wo -
ścią na ło że nia ka ry grzyw ny, co jest uję te
w art. 57 usta wy o sta ty sty ce pu blicz -
nej. (AN KA)

KRWIODAWSTWO

Oddając krew, pomagasz innym!

13 wrze śnia na nad zwy czaj nej se sji
Ra dy Miej skiej w Mi li czu przy ję to
uchwa łę w spra wie li kwi da cji Za kła -
du Usług Ko mu nal nych. Ozna czać to
bę dzie prze ję cie pod mio tu przez
spół kę PGK „Do li na Ba ry czy”. Część
rad nych mia ła wie le py tań i wąt pli -
wo ści od no śnie ta kiej de cy zji.

– Dys ku sja na ten te mat by ła już
pro wa dzo na w po przed niej ka den cji.
Spra wa po le ga na tym, że je śli dwie in -
sty tu cje wy ko nu ją toż sa me za da nia, to
ni gdy nie jest to efek tyw ne w dą że niu
do opty ma li za cji. Nor mal nym dzia ła -
niem jest tu taj łą cze nie dwóch pod -
mio tów. Nie wy stę pu je w ta kim
przy pad ku po dwój ne na li cza nie i du -
blo wa nie kadr. W tej spra wie cho dzi
przede wszyst kim o po łą cze nie dwóch
dzia łal no ści, któ re bę dą nad zo ro wa ne
przez je den pod miot i dy rek cję. Mó wi -
my głów nie o wo dzie i ka na li za cji.
W 99 pro cen tach przy pad ków dzia łal -
no ści sa mo rzą do wej za wsze znaj du ją
się w jed nych rę kach. Jest to oczy wi ste
i tak po win no być. Ta kon so li da cja nie
nie sie za so bą żad nych ne ga tyw nych
efek tów or ga ni za cyj nych, ludz kich
i pra cow ni czych – wy ja śniał Piotr
Lech, bur mistrz Mi li cza.

Jak za zna czył, w pi smach kie ro wa -
nych do związ ków za wo do wych za -
war to gwa ran cję cią gło ści
za trud nie nia i płac wszyst kim pra cow -
ni kom Za kła du Usług Ko mu nal nych.
Za pew nił, że pod ję cie uchwa ły nie
spo wo du je strat w wy na gro dze niach.
Pod kre ślił tak że wiel ki po ten cjał i do -
świad cze nie ka dry za kła du przy wy ko -
ny wa niu wie lu in we sty cji
dro go wych. – Da ję gwa ran cję i bio rę
peł ną od po wie dzial ność za bez pie -
czeń stwo pła cy i pra cy, bez wzglę du
na sy tu ację na ryn ku za trud nie nia.

Nie za cho dzi tu taj nie bez pie czeń stwo
zwol nień, a ra czej bra ku lu dzi do pra -
cy – stwier dził wło darz Mi li cza. 

Mie nie za kła du zo sta nie prze ję te
przez gmi nę Mi licz, a na stęp nie wy -
dzier ża wio ne Przed się bior stwu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej „Do li na
Ba ry czy” Sp. z o. o. na pod sta wie sto -
sow nych umów cy wil no -praw nych.
We dług władz gmi ny kon so li da cja
dwóch za kła dów spo wo du je m. in
pod nie sie nie ja ko ści świad czo nych
usług, kom plek so wość usług ko mu -
nal nych, świad czo nych na rzecz
miesz kań ców, uszczel nie nie sys te mu
wod no -ka na li za cyj ne go. Z ko lei in we -
sto rzy bę dą mo gli li czyć na więk szą
sku tecz ność ko or dy na cji in we sty cji.
Zwięk szyć ma się tak że po ten cjał
świad cze nia usług przez PGK „Do li na
Ba ry czy”. Po nad to usta bi li zu je się sy -
tu acja spół ki po przez re ali za cję no -
wych in we sty cji, bez ob cią ża nia
bu dże tu gmi ny. 

An drzej Ne sto ruk za py tał au to ra
opra co wa nia li kwi da cji ZUK -u, Mar -
ci na Wierz biń skie go, ja kie ko rzy ści
przy nie sie po łą cze nie dwóch za kła -
dów. – Ca ły czas ope ro wał pan po ję -
ciem, że te zmia ny spo wo du ją

oszczęd no ści. W trak cie po sie dze nia
uzy skał pan in for ma cję, iż efekt sy ner -
gicz ny nie wy stą pi, je śli cho dzi o wy -
na gro dze nia i wy dat ki rze czo we.
Cze go mo że my się spo dzie wać, je śli te -
go plu sa, któ ry pan wska zał, nie bę -
dzie? – za py tał rad ny.

W od po wie dzi usły szał, że o efek -
cie sy ner gicz nym de cy du ją dwa aspek -
ty – oszczęd no ści z re duk cji
okre ślo nej licz by eta tów, głów nie pio -
nu ad mi ni stra cyj ne go i ob słu gi klien -
ta, a tak że gwa ran cje bur mi strza w tej
kwe stii. – Nie mó wi łem, że efekt sy -
ner gicz ny nie na stą pi. Jak za pew nił
pan bur mistrz, żad nych zwol nień nie
bę dzie. W PGK i ZUK -u są oso by, któ -
re suk ce syw nie bę dą prze cho dzić
na eme ry tu ry. Spół ka po kon so li da cji
bę dzie mu sia ła za trud nić no we oso by,
że by uzu peł nić wa ka ty. W wy ni ku po -
łą cze nia i po wsta nia sied miu wol nych
eta tów oso by z do tych cza so wej ad mi -
ni stra cji bę dą prze su nię te do wy ko ny -
wa nia in nych dzia łań. Jest też kwe stia
oszczęd no ści przy za twier dza niu ta ryf
przez Wo dy Pol skie. Tu taj po ja wia się
za gro że nie, że Wo dy Pol skie mo gą
przy znać nie co niż sze ta ry fy na wo dę
i od biór ście ków. Jest to ko rzyst ne dla

miesz kań ców, ale mi lion zło tych
oszczęd no ści zwięk szy wy nik fi nan so -
wy kon so li do wa nej spół ki. To nie mu -
si się wy da rzyć. Wszyst ko za le ży
od te go, jak PGK po dej dzie do roz li -
cza nia kosz tów po śred nich. Nie ma
tu taj sprzecz no ści mię dzy tym, co po -
wie dział bur mistrz, a afek tem sy ner -
gicz nym – tłu ma czył M. Wierz biń ski. 

Rad ny Ne sto ruk zwró cił uwa gę,
że ta kie dzia ła nie mo że zo stać prze -
pro wa dzo ne eta pa mi i wska zał na róż -
ni ce w wy so ko ści wy na gro dzeń
pra cow ni ków w obu spół kach. – Mam
oba wy, że przy wo ły wa ny mi lion zło -
tych oszczęd no ści to po boż ne ży cze -
nia, któ re ma ją szan sę zi ścić się
do pie ro za rok lub dwa. Nie na le ży za -
po mi nać, że ogól nie wy na gro dze nia
ma ją ten den cje wzro sto wą, więc kosz -
ty z te go ty tu łu w spół kach mo gą rów -
nież wzro snąć. Wzbu dza to mo je
oba wy – do dał A. Ne sto ruk. Zgo dził
się z nim czę ścio wo prze wod ni czą cy
ra dy, wska zu jąc, że wszyst ko bę dzie
za le żeć od te go, jak PGK bę dzie za rzą -
dza ne.

Od nio sła się do te go Sa bi na Mi -
siak – pre zes Za rzą du PGK „Do li na
Ba ry czy”. Jak po in for mo wa ła, w spół -
ce do koń ca ro ku bę dzie sześć wol nych
eta tów w związ ku z prze cho dze niem
lu dzi na eme ry tu rę. – Nie pro wa dzi -
my na bo ru. Uzgad nia my z Za kła dem
Usług Ko mu nal nych no wą struk tu rę.
Więc ten efekt sy ner gicz ny bę dzie
od 1 stycz nia 2022 r. – stwier dzi ła
pre zes. 

Z ko lei rad na Ha li na Smo liń ska
po wie dzia ła, że kon so li da cja dwóch
za kła dów przy nie sie ko rzy ści zwłasz -
cza dla miesz kań ców gmi ny. – Nie po -
dzie lam obaw czę ści rad nych. Są du że
plu sy te go po łą cze nia. Każ dy z pań -
stwa, chcąc za ła twić spra wę ście ków
lub wo dy, bę dzie mógł to zro bić w jed -
nym miej scu. Wszy scy ci, któ rzy się
roz bu do wu ją, w krót szym cza sie za ła -
twią swo je spra wy. Praw do po dob nie
usta bi li zu ją się ta ry fy od bio ru ście ków.

Nie bę dzie gwał tow nych pod wy żek.
Ten te mat cią gnie się przez ko lej ną ka -
den cję i po win ni śmy sko rzy stać z tej
pro po zy cji – wy ja śni ła prze wod ni czą -
ca Ko mi sji bu dże to wej.

Czę ści rad nych nie prze ko na ły po -
wyż sze ar gu men ty. Uzna li, że pro po -
no wa ne roz wią za nie mo że
spo wo do wać utra tę moż li wo ści kon -
tro lo wa nia dzia łal no ści spół -
ki. – Od po cząt ku tej dys ku sji sły szę
sfor mu ło wa nia: „naj praw do po dob -
niej”, „mo że”, „prze wi du je się”. Ja
wiem, co bę dzie na pew no. Ja ko ra da
utra ci my kon tro lę nad ko lej ną spół ką.
Wie my, ja kie by ły cyr ki z opi nią praw -
ną, któ ra za bra nia nam kon tro lo wa nia
spół ek. Nie bę dzie my mo gli de cy do -
wać, jak one funk cjo nu ją. Je że li na wet
za py ta my, to bę dzie ta ka od po wiedź
jak u pre ze sa MCM – „nie bę dę od po -
wia dał na ta kie py ta nia”- oznaj mił Le -
szek Żu ber.

Rów nież Do ro ta Fol mer wy ra zi ła
swo je wąt pli wo ści. Przy po mnia ła ne -
ga tyw ne skut ki po dob ne go roz wią za -
nia. – Je stem prze ciw nicz ką li kwi da cji
te go, co do brze funk cjo nu je. Ta kie
dzia ła nia pro wa dzi ły w prze szło ści
do upa dło ści. Ja ko przy kład po dam li -
kwi da cję Za rzą du Dro go we go w po -
wie cie i prze kształ ce nia go w spół kę
Dro mil, któ ra na stęp nie upa dła. Szpi -
tal na spół ka mia ła też się bi lan so wać,
a obec nie jest za dłu żo na. Dla mnie jest
jed no pew ne – spół ka PGK po trze bu -
je pie nię dzy i to ona jest w fa tal nej sy -
tu acji fi nan so wej. Dla te go potrzebny
jest jej ZUK – oświad czy ła D. Fol mer.

Pre zes PGK nie zgo dzi ła się z rad -
ną, twier dząc, że spół ka jest w do brej
kon dy cji fi nan so wej. Do da ła, że PGK
nie po trze bu je wspar cia fi nan so we go
od gmin, a zo bo wią za nia po dat ko we
zo sta ły spła co ne. 

Uchwa ła o li kwi da cji Za kła du
Usług Ko mu nal nych zo sta ła przy ję ta
przy 13 gło sach na TAK i sied miu
prze ciw nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Zakład Usług Komunalnych do likwidacji

SPIS POWSZECHNY

Nie czekaj - spisz się!



Na bieżąco 5

W nie dzie lę w Mi li czu od by ło się ofi -
cjal ne otwar cie miej sca, któ re mu
nada no mia no skwer Praw Ko biet.
Ma on na wią zy wać do straj ków ko -
biet, któ re ja kiś czas te mu prze to czy -
ły się przez nas kraj. Or ga ni zo wa no
je rów nież w Mi li czu.

Po my sło daw ca mi nada nia wspo mnia -
nej na zwy miej scu po mię dzy uli cą Trzeb -
nic ką a uli cą Dwor co wą by li człon ko wie
oraz sym pa ty cy Sto wa rzy sze nia „Myśl my”,
któ rzy zło ży li do bur mi strza Pio tra Le cha
proś bę o przed ło że nie Ra dzie Miej skiej
w Mi li czu uchwa ły w spra wie nada nia na -
zwy skwe ru Praw Ko biet. 

Pod czas se sji Ra dy Miej skiej 27 ma ja
uchwa ła ta ka uzy ska ła po par cie 13 rad nych.
Trzy oso by wstrzy ma ły się od gło su, a 5 nie
uczest ni czy ło w ob ra dach. Ini cja ty wa Sto -
wa rzy sze nia „Myśl my” spo tka ła się z po par -
ciem bli sko 300 miesz kań ców gmi ny,
któ rzy pod pi sa li pe ty cję do ty czą cą nada nia
za pro po no wa nej na zwy do tąd nie na zwa ne -
mu miej scu przy mi lic kim urzę dzie.

Na ofi cjal nym otwar ciu skwe ru po ja -
wi li się przed sta wi cie le sto wa rzy sze nia
„Myśl my”, ak ty wi ści Zie lo nych i Le wi cy
oraz par la men ta rzy ści, m. in. Jo an na
Scheu ring -Wiel gus, Krzysz tof Śmi szek czy
Mał go rza ta Tracz. Po od sło nię ciu na zwy
skwe ru wszy scy uczest ni cy prze ma sze ro -

wa li, przy akom pa nia men cie Mi lic kiej Or -
kie stry Dę tej, do sa li ka me ral nej Ośrod ka
Kul tu ry. Tam przy go to wa na by ła wy sta wa
fo to gra ficz na ze straj ku ko biet w Mi li czu,
któ ry – we dług or ga ni za to rów – zgro ma -
dził nie mal 800 osób. Od two rzo no tak -
że 10-mi nu to wy film przed sta wia ją cy
za ry sy tam tych wy da rzeń, wraz z wy po -
wie dzia mi uczest ni ków. Ko lej nym punk -
tem spo tka nia był krót ki re ci tal He le ny
Su jec kiej – ak tor ki te le wi zyj nej, fil mo wej
i te atral nej. Prze czy ta ła zgro ma dzo nym „li -
sty re dak cyj ne” ko biet wy ra ża ją cych swo je
zda nie na te mat po li ty ki władz i wal ki
o pra wa ko biet.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Otwarcie skweru Praw Kobiet

10 wrze śnia na ul. Kro to szyń skiej
w Mi li czu prze wró ci ła się ma szy na
rol ni cza, cią gną ca dwie du że przy -
cze py z ba lo ta mi. W na stęp stwie te -
go zda rze nia na dro dze kra jo wej
nr 15 by ły spo re utrud nie nia w ru -
chu. Na szczę ście nikt nie ucier piał. 

Jak usta li ła po li cja, ja dą cy cią gni kiem
rol ni czym mar ki Ze tor 35-let ni miesz ka -
niec po wia tu ra wic kie go w mo men cie
zbli ża nia się do przej ścia dla pie szych za -
czął rap tow nie ha mo wać, by nie do szło
do po trą ce nia pie sze go. W efek cie te go

ma new ru po jazd prze wró cił się na jezd -
nię.  Stra ża cy, któ rzy po mo gli po li cjan tom
za bez pie czyć miej sce wy pad ku, wpro wa -
dzi li ruch wa ha dło wy na kra jów ce. – Kie -
row ca cią gni ka rol ni cze go był trzeź wy.
Za spo wo do wa nie za gro że nia w ru chu
dro go wym uka ra no go man da tem w wy -
so ko ści 500 zło tych. Cią gnik wraz z dwo -
ma przy cze pa mi zo stał za bez pie czo ny
przez wła ści cie la we wła snym za kre -
sie – 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)

NA DRODZE

Niebezpieczny manewr 
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We wto rek, 14 wrze śnia, na łu ku dro -
gi po mię dzy Mi li czem a Dziad ko wem
zda rzył się groź ny wy pa dek. Do szło
tam do czo ło we go zde rze nia dwóch
po jaz dów – oso bo we go i cię ża ro we -
go. Jed na oso ba zo sta ła po szko do -
wa na i prze trans por to wa no ją
do szpi ta la. W trak cie dzia łań służb
ra tow ni czych dro ga kra jo wa nr 15
by ła za blo ko wa na, a ruch po jaz dów
skie ro wa no na wy zna czo ne ob jaz dy.

Jak usta li li funk cjo na riu sze po li cji,
w stro nę Mi li cza sa mo cho dem mar ki
Volks wa gen Cad dy je chał 32-let ni miesz -
ka niec po wia tu kro to szyń skie go. Po jazd
z nie usta lo nej przy czy ny zje chał na le wy
pas dro gi i czo ło wo zde rzył się z ja dą cym
z prze ciw ka sa mo cho dem cię ża ro wym
mar ki Man, któ rym kie ro wał 39-let ni
miesz ka niec po wia tu ple szew skie go. Si ła
ude rze nia by ła tak du ża, że volks wa gen od -
bił się od ka bi ny Ma na i za trzy mał się za je -

go na cze pą w ro wie, po le wej stro nie dro gi. 
32-la tek do znał po waż nych ob ra żeń

i zo stał za bra ny ka ret ką po go to wia ra tun -
ko we go, a na stęp nie prze ka za ny za ło dze
Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, któ -
re prze trans por to wa ło go do szpi ta la. Kie -
row ca cię ża rów ki nie zo stał ran ny.

– Kie row ca cię ża ro we go po jaz du był
trzeź wy. Stan trzeź wo ści kie ru ją ce go volks -

wa ge nem bę dzie usta lo ny. Wy ja śnia nie
oko licz no ści wy pad ku jest w to ku. Po li -
cjan ci po now nie ape lu ją do wszyst kich kie -
row ców o zmniej sze nie pręd ko ści
i za cho wa nie ostroż no ści na dro dze – 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)

WYPADEK

Czołowe zderzenie na krajówce

Mi lic cy po li cjan ci za bez pie czy li kil ka -
na ście por cji am fe ta mi ny, któ re
w miej scu swe go za miesz ka nia
prze cho wy wał 24-la tek z gmi ny Kro -
śni ce. To ko lej ne środ ki odu rza ją ce,
któ re nie tra fią do obie gu dzię ki
funk cjo na riu szom zwal cza ją cym
prze stęp czość nar ko ty ko wą. 

10 wrze śnia mi lic cy po li cjan ci po je -
cha li do jed nej z miej sco wo ści w gmi nie
Kro śni ce, gdzie – we dle wcze śniej szych
usta leń – je den z miesz kań ców miał prze -
cho wy wać nar ko ty ki. W miesz ka niu 24-
let nie go męż czy zny zna le zio no wo re czek
z bia łym prosz kiem. Te ster do wy kry wa -
nia nar ko ty ków wy ka zał, że by ła to am fe -
ta mi na. Nar ko tyk po do kład nym
zwa że niu tra fił do po li cyj ne go de po zy tu.

Te go sa me go dnia 24-la tek usły szał za -
rzut po peł nie nia prze stęp stwa nar ko ty ko -
we go. Po prze słu cha niu zo stał
zwol nio ny. – Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz -

no ści spra wy, w tym po cho dze nie za bez -
pie czo nej am fe ta mi ny. Za jej po sia da nie
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 – oznaj mia pod insp. Sła wo mir Wa leń -
ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie amfetaminy

Skon tro lo wa no 102 kie row ców i ro -
we rzy stów, czte rech by ło pod wpły -
wem al ko ho lu – to bi lans dzia łań mi -
lic kiej po li cji w ra mach ak cji „Trzeź -
wy po ra nek”, prze pro wa dzo nej 13
wrze śnia na dro gach po wia tu. 

Dzia ła nia by ły ukie run ko wa ne głów -
nie na to, by eli mi no wać z ru chu dro go we -
go kie ru ją cych pod wpły wem al ko ho lu.
Pod czas wzmo żo nych kon tro li spraw dza -
no rów nież, czy kie row cy i pa sa że ro wie
sto su ją pa sy bez pie czeń stwa oraz urzą dze -
nia do bez piecz ne go prze wo że nia dzie ci.

Funk cjo na riu sze zwra ca li tak że uwa gę
na stan tech nicz ny po jaz dów. Te go dnia za -
trzy ma no trzech kie row ców „na po dwój -
nym ga zie” oraz jed ne go nie trzeź we go
ro we rzy stę.

Tuż przed godz. 6.00 w miej sco wo ści
Gru szecz ka funk cjo na riu sze skon tro lo -
wa li 43-let nie go miesz kań ca gmi ny Mi -
licz, ja dą ce go bu sem mar ki Fiat Du ca to.
Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w or -
ga ni zmie męż czy zny po nad 0,2 pro mi la
al ko ho lu.

Kil ka dzie siąt mi nut póź niej na ryn ku
w Su ło wie za trzy ma no męż czy znę kie ru -
ją ce go sa mo cho dem do staw czym Ford
Con nect. 30-let ni miesz ka niec Mi li cza
pro wa dził, ma jąc w or ga ni zmie 0,3 pro mi -
la al ko ho lu

Kil ka mi nut przed godz. 8.00 w miej -
sco wo ści Dun ko wa 49-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz kie ro wał mo to ro we rem mar -
ki Ju nak, ma jąc w or ga ni zmie 0,6 pro mi la
al ko ho lu. 

– Wszyst kim za trzy ma nym kie ru ją -
cym po li cjan ci unie moż li wi li dal szą jaz dę
po jaz da mi me cha nicz ny mi, któ re prze ka -
za li pod opie kę osób wska za nych. Po nad to
w związ ku z po dej rze niem po peł nie nia
wy kro czeń dro go wych za trzy ma li pra wa
jaz dy. W trak cie ak cji przy ła pa no też jed -
ne go nie trzeź we go ro we rzy stę – 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 Kro to szy nie. Za trzy ma ni w są dzie od po -
wie dzą za kie ro wa nie po jaz da mi w sta nie
nie trzeź wym. (FE NIX)

Z POLICJI 

Kolejni kierowcy „pod wpływem” zatrzymani

Kie row ca jed ne go z po jaz dów zo stał
ran ny w wy ni ku zde rze nia dwóch sa -
mo cho dów na dro dze kra jo wej
nr 15, na od cin ku po mię dzy miej -
sco wo ścia mi La so wi ce i Sko ro szów.
Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści
wy pad ku i po now nie ape lu ją
do uczest ni ków ru chu dro go we go
o roz wa gę i za cho wa nie ostroż no ści.

Do wy pad ku do szło 16 wrze śnia. Jak
wstęp nie usta li ła po li cja, w stro nę Trzeb -
ni cy je chał sa mo chód Peu ge ot Part ner, któ -
rym kie ro wał 32-let ni miesz ka niec
po wia tu średz kie go. W pew nym mo men -
cie męż czy zna za czął skrę cać w le wo
w dro gę le śną i wte dy do szło do zde rze nia
w wy prze dza ją cym go sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki Opel Ome ga, któ rym je cha -
li 21-let ni kie row ca z po wia tu
trzeb nic kie go oraz 24-let ni pa sa żer. 

Wszy scy uczest ni cy zda rze nia zo sta li
prze wie zie ni ka ret ka mi do szpi ta li
w Trzeb ni cy i Mi li czu. Kie row cy opla i pa -
sa że ro wi nic po waż ne go się nie sta -

ło – po ba da niach le kar skich te go sa me go
dnia opu ści li szpi tal. Z ko lei kie row ca peu -
ge ota po zo stał na dal szym le cze niu. Po jaz -
dy bio rą ce udział z wy pad ku zo sta ły
po waż nie uszko dzo ne i nie nada wa ły się
do dal szej jaz dy.

– Kie row cy by li trzeź wi i po sia da li wy -
ma ga ne upraw nie nia do pro wa dze nia po -
jaz dów me cha nicz nych. Na czas
pro wa dze nia oglę dzin miej sca wy pad ku
dro ga kra jo wa nu mer 15 by ła za blo ko wa -
na, a po jaz dy zo sta ły skie ro wa ne na ob jaz -
dy wy zna czo ne lo kal ny mi dro ga mi.
Obec nie usta la ne są przy czy ny i oko licz no -
ści te go zda rze nia. to ku. Ape lu je my
do wszyst kich uczest ni ków ru chu dro go -
we go o za cho wa nie za sad bez pie czeń stwa
i bez względ ne sto so wa nie się do obo wią -
zu ją cych prze pi sów. Pa mię taj my, że pod -
czas włą cza nia się do ru chu, zmia ny pa sa
czy kie run ku jaz dy trze ba za cho wać szcze -
gól ną ostroż ność, a tak że za każ dym ra zem
spo glą dać w lu ster ka – oznaj mia pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Kolejny groźny wypadek
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Ucznio wie klas IIa i IIb Tech ni kum
Le śne go w Mi li czu wzię li udział w za -
ję ciach przy rod ni czych w Ogro dzie
Bo ta nicz nym i Mu zeum Przy rod ni -
czym we Wro cła wiu. Za po zna li się
tam z ko lek cją, na któ rą skła da się
po nad 11 500 ga tun ków i od mian
ro ślin grun to wych. 

– Szcze gól ną war tość sta no wią
zbio ry ro ślin z ro dzi ny wrzo so wa tych,
ro ślin wod nych i błot nych oraz su ku -
len tów. Nad sta wem znaj du ją się pa -
gór ki al pi na rium, czy li dział ro ślin
gór skich i skal nych. Wschod nia część
te re nu o cha rak te rze par ku na tu ra li -
stycz ne go to ar bo re tum, w któ rym ro -
sną drze wa i krze wy stre fy
umiar ko wa nej Eu ro py, Azji i Ame ry -
ki. Przy le ga do nie go dział dy dak tycz -
ny z kwa te ra mi ob ra zu ją cy mi
roz ma ite za gad nie nia mor fo lo gicz ne,
eko lo gicz ne i fi zjo lo gicz ne, z eks po zy -
cją ro ślin praw nie chro nio nych oraz
ko lek cja mi pną czy i pol skich od mian
ro ślin ozdob nych. Dział ro ślin wod -
nych i błot nych obej mu je ro ślin ność
pół na tu ral ne go sta wu, ba sen z ko lek -
cją grzy bie ni i kil ka mniej szych zbior -
ni ków na wol nym po wie trzu,
a po nad to 29 tro pi kal nych akwa riów
słod ko wod nych. W od dziel nym ba se -
nie moż na zo ba czyć oko ło 50 ga tun -
ków i od mian ro ślin mię so żer nych,
a wśród nich licz ne ro sicz ki, mek sy -

kań skie tłu sto sze, pół noc no ame ry kań -
skie kap tur ni ce, mu cho łów ki. Pla no -
wa li śmy obej rzeć cie ka wą wy sta wę
Pa no ra ma Na tu ry, ale nie ste ty by ła
w re mon cie – opo wia da Pau li na Szy -
mań ska, na uczy ciel ka Tech ni kum Le -
śne go im. Prof. Wła dy sła wa
Je dliń skie go w Mi li czu. 

Uczest ni cy wy ciecz ki zwie dzi li
rów nież Mu zeum Przy rod ni cze i obej -
rze li trzy wy sta wy two rzą ce naj więk -
szą eks po zy cję przy rod ni czą w Pol sce.
Układ kost ny krę gow ców to wy sta wa
ilu stru ją ca za leż no ści mię dzy bu do wą
i funk cjo no wa niem szkie le tu. Moż na
obej rzeć 66 kom plet nych szkie le tów
róż nych zwie rząt, w tym kro ko dy la,
sło nia i no so roż ca. Do naj cen niej szych
eks po na tów na le żą kom plet ny szkie let
wy mar łe go je le nia ol brzy mie go oraz
czasz ka tu ra. Owa dy i czło wiek to eks -

po zy cja przed sta wia ją ca róż ne aspek -
ty re la cji mię dzy czło wie kiem a owa -
da mi oraz wie le za gad nień i zja wisk
z ży cia owa dów. Obej rzeć moż na m.
in. naj więk sze i naj mniej sze owa dy,
przy kła dy wspa nia łe go ubar wie nia,
naj groź niej sze „szkod ni ki” itp. Świat
zwie rząt ilu stru je róż no rod ność tych -
że, od gą bek i ko ra low ców do na czel -
nych. Szcze gól nie im po nu ją ce są
szkie let płe twa la błę kit ne go, bo ga ta
eks po zy cja pta ków, musz li mię cza ków
oraz bez krę gow ców. Zwra ca ją uwa gę
oka zy wy mar łych zwie rząt, m. in. wil -
ka wor ko wa te go i al ki ol brzy miej.
Na pod sta wie ob ser wa cji ucznio wie
opra co wy wa li za da nia z kar ty pra cy,
do sko na li li też swo je umie jęt no ści
w kwe stii roz po zna wa nia ro ślin
i orien ta cji w te re nie.

OPRAC. (FE NIX)

TECHNIKUM LEŚNE

W ogrodzie pełnym pięknych roślin

13 wrze śnia ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni -
ka w Mi li czu wy bra li się na XXVI Fe -
styn Ar che olo gicz ny „Po wrót do prze -
szło ści” w Bi sku pi nie. By ła to świet -
na oka zja, by mło dzież mo gła bli żej
po znać dłu gą i bo ga tą hi sto rię Pol ski.

W wy ciecz ce wzię li udział ucznio wie
klas Va, Vb i VIa. W Bi sku pi nie mie li oka -
zję zo ba czyć m. in. re kon struk cje star cia
na po lu bi twy wcze sno śre dnio wiecz nych

wo jow ni ków, po kaz so kol ni czy, pre hi sto -
rycz ne obo zo wi sko łow ców i zbie ra czy,
cha tę pa łuc ką z wy two ra mi wi kli niar ski -
mi, rzeź ba mi i eks po zy cją na tu ral nych pro -
duk tów pszcze lar skich. Od wie dzi li tak że
wio skę pia stow ską, w któ rej mo gli przyj -
rzeć się wy sta wom pro duk tów skór ni -
czych, sny cer skich, śre dnio wiecz ne go
ry bo łów stwa, tkac twa, in stru men tów mu -
zycz nych, bi żu te rii, a tak że kuź nię. 

Mi li cza nie zo ba czy li rów nież osa dę
pierw szych rol ni ków z cza sów re wo lu cji

neo li tycz nej, a w zre kon stru owa nej przez
ar che olo gów i hi sto ry ków śre dnio wie cza
osa dzie obron nej na pół wy spie po dzi wia li
wy two ry rze mieśl ni cze z wcze sne go śre -
dnio wie cza: tkac kie, ce ra micz ne, drew nia -
ne, garn car skie, bursz ty no we czy z brą zu. 

Dzie ci by ły pod ogrom nym wra że -
niem bo gac twa i róż no rod no ści kul tu ry Bi -
sku pi na i przy wieź li do do mu wie le
cie ka wych pa mią tek. Opie kę nad ucznia -
mi spra wo wa li wy cho waw cy klas – Mał go -
rza ta Ma cie jew ska, Ka ta rzy na Jó ze fiak
i Elż bie ta Herl, a or ga ni za to ra mi wy ciecz -
ki edu ka cyj no -kra jo znaw czej by li Jo an -
na Do mań ska i To masz No wa kow ski. 

Gród w Bi sku pi nie jest jed nym z naj -
słyn niej szych pra dzie jo wych sta no wisk ar -
che olo gicz nych w Eu ro pie, a je go ba da nia
wy ko pa li sko we otwo rzy ły no wą kar tę
w dzie jach pol skiej i eu ro pej skiej ar che olo -
gii. Je go od kry cie zna la zło się w gro nie stu
naj waż niej szych ar che olo gicz nych od -
kryć XX wie ku. 

Ze spół ar che olo gów pod prze wod nic -
twem prof. Jó ze fa Ko strzew skie go w la -
tach 30. XX wie ku usta lił, że gród po wstał
mię dzy 770 a 400 ro kiem p. n. e. We dług
Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Bi sku pi nie
więk szość drew na wy ko rzy sta ne go do je -
go bu do wy po cho dzi ła ze ścin ki zi mo -
wej 738/737 ro ku p. n. e. (oko ło 2700 lat
te mu, czy li prze łom epok brą zu i że la za). 

OPRAC. (FE NIX)

SP NR 1 MILICZ

Powrót do przeszłości

Pod czas gdy IV -li go wa Ba rycz nie -
ocze ki wa nie po zwo li ła na wy wóz
kom ple tu punk tów z Su ło wa, wszyst -
kie czte ry ze spo ły z po wia tu, wy stę -
pu ją ce na po zio mie kla sy A, za no to -
wa ły zwy cię stwa na wła snych obiek -
tach. Po nie dziel nych star ciach trzy
eki py z na sze go re gio nu zaj mu ją
miej sca w czo ło wej szó st ce. 

Atut wła sne go bo iska to waż ny ele -
ment fut bo lu. W mi nio ny week end re pre -
zen tan ci po wia tu wy ko rzy sta li go w peł ni.
Więk szość dru żyn wro cław skiej gru -
py II kla sy A ro ze gra ła do tąd po sześć spo -
tkań. Z ra cji wy co fa nia się Bo ru Obor ni ki
Ślą skie i – co za tym idzie – nie pa rzy stej
licz by ze spo łów co ko lej kę pau zu je jed na
dru ży na.

Li de rem roz gry wek po zo sta je Plon
Gąd ko wi ce, któ ry od niósł kom plet zwy -
cięstw. W szó stej se rii spo tkań Plon sto -
czył za cię ty po je dy nek z LKS -em

Krzy ża no wi ce, osta tecz nie wy gry wa -
jąc 3: 2. Go le dla na szej dru ży ny strze li li
To masz Szy ma now ski oraz dwa Ad rian
Raj kie wicz. 

Mi lic ka Ba rycz pla su je się na pią tej po -
zy cji w ta be li z dzie wię cio ma punk ta mi
na kon cie. Czte ry bram ki, któ re pa dły
w zwy cię skim 3: 1 spo tka niu z Zo rzą Pę -
gów, to i tak nie wie le jak na me cze tej eki -
py. Mi li cza nie znaj du ją się bo wiem
w ści słej czo łów ce pod wzglę dem go li strze -
lo nych i stra co nych (21: 17). Szó stą lo ka tę
zaj mu je So kół Ka szo wo, ma jąc jed nak
za so bą jed no spo tka nie mniej od Plo nu
czy Ba ry czy. W ostat niej ko lej ce So kół
ograł 2: 0 Spar tę Skar szyn. 

Pierw sze zwy cię stwo w tym se zo nie
za no to wał Pło mień Kro śni ce, po ko nu jąc
nie spo dzie wa nie Or lę Ko rzeń sko 3: 1. Nie -
spo dzie wa nie, gdyż Or la znaj du je się
w czo łów ce ta be li. Te am z Kro śnic jest
w tej chwi li na 12. po zy cji.

(MS) 

PIŁKA NOŻNA

Wszyscy solidarnie wygrali

Do koń ca stycz nia 2022 ro ku po -
trwa wy mia na po kry cia łu ko we go
da chu ha li spor to wej z ocie ple niem
stro po da chu i ścian w bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej im. Ja nu sza Ku -
so ciń skie go w Ciesz ko wie. 

In we sty cja bę dzie po dzie lo na na dwa
eta py. W pierw szym na stą pi wy mia na po -
kry cia łu ko we go da chu ha li spor to wej
z ocie ple niem stro po da chu. Za kres ro bót

obej mie roz biór kę ist nie ją ce go po kry cia
z bla chy, uzu peł nie nie kon struk cji, ocie ple -
nie stro po da chu weł ną mi ne ral ną, mon taż
no we go po kry cia da chu z bla chy łu ko wej.

Dru gi etap to ocie ple nie ścian szczy to -
wych i pół noc nej sa li. Po kry te zo sta ną sty -
ro pia nem z wy pra wą tyn kar ską, do ko na
się ob rób ki bla char skiej oraz za mon to wa -
na bę dzie in sta la cja od gro mo wa. Koszt in -
we sty cji wy nie sie 657 441,15 zł.

(FE NIX)

CIESZKÓW
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Sport 9

W II run dzie Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski gra ły dwa ze spo ły z po wia tu
mi lic kie go. Plon Gąd ko wi ce mu siał
uznać wyż szość ry wa li, prze gry wa -
jąc 2: 4 z Bły skiem Kuź ni czy sko,
a Ba rycz Su łów po zwy cię stwie 3: 1
wy eli mi no wa ła eki pę Lot ni ka Twar -
do gó ra.

Su ło wia nie oczy wi ście by li fa wo ry ta -
mi po je dyn ku z Lot ni kiem, ale miej sco -
wi nie za mie rza li się pod dać i po ka za li,
że po tra fią się bro nić. Jed nak kon se -
kwent ne ata ki pod opiecz nych Do mi ni ka
Pio trow skie go w koń cu mu sia ły za owo -
co wać. W 27. mi nu cie po świet nym ude -
rze niu Da wi da Bą ka z rzu tu wol ne go
Ba rycz ob ję ła pro wa dze nie. Tuż
przed prze rwą go ście zdo by li tzw. bram -
kę do szat ni, prze pro wa dza jąc za bój czą
kontrę. Da wid Wój cik spryt nym do gra -
niem od na lazł Ma cie ja Bach tę w oko li cy
je de na ste go me tra, a ten huk nął pod po -
przecz kę, nie da jąc szans bram ka rzo wi. 

Na dru gą od sło nę przy jezd ni wy szli
z trze ma świe ży mi gra cza mi. Szko le nio -
wiec przy znał, że mógł dać wię cej mi nut
klu bo wej mło dzie ży, ale też nie chciał
lek ce wa żyć do brze dys po no wa nych ry -
wa li. – Je dy ne, cze go ża łu ję, to fak tu, iż
ju nio rzy nie do sta li wię cej cza su. Mi mo
że by ło 2: 0, to oba wia łem się ewen tu al -
nych błę dów – oce nił D. Pio trow ski. 

W 50. mi nu cie po szyb kiej ak cji
miej sco wych Do mi nik Wal kus nie prze -
pi so wo za trzy mał na past ni ka w ob rę bie
szes nast ki. Sę dzia wska zał na wap no,
a rzut kar ny pew nie wy ko rzy stał Do mi -
nik Faj kow ski. Na wię cej jed nak go spo da -
rzy stać nie by ło. Z ko lei su ło wia nie
w koń ców ce me czu przy pie czę to wa li
awans po ko lej nym zna ko mi tym strza -
le D. Bą ka z rzu tu wol ne go. 

Z roz gry wek pu cha ro wych od padł
Plon Gąd ko wi ce, ule ga jąc 2: 4 Bły sko wi
Kuź ni czy sko. Go le dla ze spo łu z na sze go
po wia tu strze li li Se ba stian Głow nic ki
i Bar tosz Hę ciak.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Pucharowe zwycięstwo Baryczy

W szó stej ko lej ce IV li gi za koń czy ła
się do bra pas sa Ba ry czy Su łów. Do -
tych cza so wy wi ce li der dość nie ocze -
ki wa nie prze grał 2: 3 na wła snym
bo isku z pla su ją cą się znacz nie ni żej
w ta be li Bie la wian ką Bie la wa. Na -
wet do brze dys po no wa ny gol ki per
nie zdo łał uchro nić swo je go ze spo łu
od po raż ki.

Go spo da rze przy stę po wa li do te go
spo tka nia w ro li fa wo ry ta. Mecz roz po czę -
li na praw dę nie źle, tra dy cyj nie pre zen tu -
jąc ofen syw ne za pę dy. Jed nak już
w pierw szych kil ku mi nu tach do strzec
moż na by ło błę dy w de fen sy wie i kon stru -
owa niu ak cji. W do kład nym roz gry wa niu
pił ki prze szka dzać mo gła iście bry tyj ska
po go da, gdyż nie mal ca ły mecz pa dał
deszcz. Wa run ki po go do we jak by mniej
prze szka dza ły przy jezd nym, któ rzy kon se -
kwent nie czy ha li na po mył ki miej sco wych
i ob le ga li bram kę strze żo ną przez Fi li pa
Ko czo row skie go. 

Po sta wa pił ka rzy Bie la wian ki przy nio -
sła efekt już w 12. mi nu cie. Po do gra niu
z rzu tu roż ne go Ita lo Ro cha gło wą skie ro -
wał pił kę do bram ki. Kil ka mi nut póź niej
go ście pod wyż szy li na 2: 0. Po obro nio nym
przez bram ka rza strza le fut bo lów ka po zo -
sta ła w po lu, bie la wia nie bły ska wicz nie za -
cen tro wa li z le wej stro ny bo iska, po czym
Mar cos Pau li Baum gar ten z naj bliż szej od -
le gło ści wpa ko wał pił kę do siat ki. Pod -
opiecz ni Do mi ni ka Pio trow skie go ru szy li
do od ra bia nia strat. W 26. mi nu cie

po wrzut ce z na roż ni ka bo iska Do mi nik
Wal kus ude rzył gło wą nie do obro ny. Ak -
cje su ło wian na bie ra ły tem pa, wi dać by ło,
że kon tak to wy gol do dał im skrzy deł. Roz -
pę dze ni go spo da rze wy rów na li jesz cze
przed prze rwą. Po strza le z rzu tu wol ne go
gol ki per Bie la wian ki od bił fut bo lów kę,
lecz wo bec do bit ki Da wi da Bą ka był bez -
rad ny. 

Wy da wa ło się, że w dru giej po ło wie
Ba rycz pój dzie za cio sem. Tym cza sem
wró ci ły błę dy z po cząt ku me czu. Go spo -
da rze kiep sko bro ni li i gra li zbyt wą sko.
Bie la wia nie rów nież jak by przy snę li i przez
pierw sze kil ka na ście mi nut po zmia nie
stron cie ka wych ak cji by ło jak na le kar -
stwo. Po tem gra zde cy do wa nie się oży wi -
ła. W 80. mi nu cie po raj dzie pra wą stro ną
i do gra niu w po le kar ne Ma te usz Ku ria ta
pew nym strza łem po ko nał bram ka rza Ba -

ry czy. Tym sa mym nie źle gra ją cy F. Ko czo -
row ski mu siał już trze ci raz wy cią gać pił kę
z siat ki. Bie la wia nie nie da li so bie wy drzeć
zwy cię stwa, a Ba rycz po tej po raż ce spa dła
na trze cią po zy cję w ta be li.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Niespodziewana porażka wicelidera

Za wod ni cy klu bu Pit bull Mi licz za no -
to wa li ko lej ny do bry wy stęp w spor -
tach wal ki, tym ra zem w Pu cha rze
Pol ski w for mu le kick -li ght ka de tów.
Za wo dy od by ły się w War sza wie.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło tro je re pre -
zen tan tów mi lic kie go klu bu. Wszy scy za -
wod ni cy to ka de ci star si. Star tu ją cy
w ka te go rii +69 kg Pa weł Bur da, tre nu ją cy
kick bo xing od ośmiu mie się cy, zdo był brą -
zo wy me dal. Był to je go pierw szy start
w za wo dach. 

Krą żek z ta kie go sa me go krusz cu wy -
wal czy ła Ha nia Gar boś, ry wa li zu ją ca w ka -
te go rii -46 kg, któ ra po wró ci ła do zma gań
po dłuż szej prze rwie. Pół fi na ło we star cie
prze gra ła z wy ma ga ją cą prze ciw nicz ką,
wie lo krot ną me da list ką i re pre zen tant ką
ka dry na ro do wej – Ni ko lą Na su le wicz. 

Naj le piej po ra dzi ła so bie Ka mi la Kry -
szak – te go rocz na mi strzy ni Pol ski, zdo by -
wa jąc sre bro w ka te go rii -65 kg.
W pierw szej wal ce po ko na ła Zu zan nę Ci -
chosz z War sza wy, a na stęp nie Zo fię Ry -
chliń ską z Lesz na. Oba po je dyn ki
za koń czy ła przed cza sem. Fi nał z re pre zen -
tant ką Gło go wa, Ma ją Mo ło dec ką, rów -

nież roz po czął się od prze wa gi na szej za -
wod nicz ki. Nie ste ty, wal kę prze rwał sę dzia
z po wo du po waż ne go ura zu no gi Ka mi li. 

Pu char Pol ski Ka de tów Kick Li ght
w War sza wie moż na za tem uznać za uda -
ny dla za wod ni ków klu bu Pit bull Mi licz,

tre nu ją cych pod okiem Ar ka diu sza Dwo -
ja ka. Każ dy z troj ga za wod ni ków przy -
wiózł ze sto li cy kra ju me dal. 

Dzia ła nia by ły moż li we dzię ki wspar -
ciu gmi ny Mi licz, któ rej klub jest ogrom -
nie wdzięcz ny. (MS)

KICKBOXING

Przywieźli trzy medale z Warszawy

BARYCZ SUŁÓW 
– BIELAWIANKA BIELAWA 

2:3 (2:2)
BRAMKI:
0:1 – Italo Rocha (12)
0:2 – Marcos Pauli Baumgarten (20)
1:2 – Dominik Walkus (26)
2:2 – Dawid Bąk (44)
2:3 – Mateusz Kuriata (80)
BARYCZ: Koczorowski – Możdrzech,
Niedbała (72' Przybylski), Jasiński, Walkus,
Bachta, Wójcik (80' Pasternak), Skórnica,
Puchała, Bąk (68' Kazanecki), Kierat

LOTNIK TWARDOGÓRA 
– BARYCZ SUŁÓW 1:3 (0:2)

BRAMKI:

0:1 – Dawid Bąk (27)

0:2 – Maciej Bachta (45)

1:2 – Dominik Fajkowski (50, karny)

1:3 – Dawid Bąk (86)

BARYCZ: Koczorowski – Przybylski, Niedbała

(85' Wycisk), Walkus, Jasiński

(46' Możdrzech), Bachta (85' Zalanowski),

Wójcik (46' Kierat), Kazanecki

(46' Puchała), Stachowski, Bąk, Pasternak

(78' Milian) 


