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SIATKÓWKA

Wielkie mecze 
w wielkiej
sprawie

WYDARZENIE

Premier Morawiecki 
na otwarciu Milickiego Centrum Wsparcia!
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Aktualności2 WTOREK, 28 WRZEŚNIA 2021

18 wrze śnia kro śnic ki żło bek „Sło necz -
ko” zor ga ni zo wał szko le nie z pierw szej
po mo cy przed me dycz nej. Kurs pro wa -
dzi li wy kwa li fi ko wa ni ra tow ni cy z Ole -
śni cy, prze ka zu jąc cen ne wska zów ki
ro dzi com i per so ne lo wi pla ców ki.

Kil ku go dzin ne szko le nie obej mo wa ło
te ma ty kę sche ma tu udzie la nia pierw szej
po mo cy, re su scy ta cji do ro słych, dzie ci
i nie mow ląt, za dła wień oraz za krztu szeń,
ura zów wśród naj młod szych, opa rzeń i po -
zy cji bez piecz nej. Ze bra ni do wie dzie li się,

jak po win na wy glą dać ap tecz ka pierw szej
po mo cy, kie dy trze ba wzy wać po go to wie
ra tun ko we, ja kich pro ce dur bez pie czeń -
stwa na le ży prze strze gać. Tę cen ną wie dzę
prze ka zy wa li człon ko wie Sto wa rzy sze nia
„Służ by Ra tow ni cze” z Ole śni cy.

Oprócz teo rii by ła tak że prak ty ka.
Każ dy z uczest ni ków ćwi czył re su scy ta -
cję na fan to mach, co wy ma ga ło tro chę
wy sił ku, jed nak wszy scy mie li świa do -
mość, że staw ką mo że być ludz kie ży cie.
Na stęp nie kur san ci uczy li się ukła da nia
dziec ka w po zy cji bocz nej bez piecz nej
i czyn no ści ko niecz nych w przy pad ku za -
dła wie nia.

Na le ży pa mię tać, że pierw sza po moc
przed me dycz na to praw nie uwa run ko wa -
ny obo wią zek, bę dą cy jed no cze śnie za sa dą
mo ral ną. Kwe stia ta okre ślo na zo sta ła w ar -
ty ku le 162 Ko dek su kar ne go § 1 i § 2, we -
dle któ re go każ da oso ba, któ ra za nie cha
te go ty pu czyn no ści, na ra ża się na ka rę po -
zba wie nia wol no ści do 3 lat. 

(MS)

KROŚNICE

Wiedza ratująca życie

Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Gmi -
ny Kro śni ce wójt An drzej Bia ły po ru -
szył pro blem bra ku trans por tu mło -
dzie ży do szkół po nad pod sta wo -
wych. Jak przy znał, w tej kwe stii pro -
wa dzo ne są roz mo wy z po ten cjal ny -
mi prze woź ni ka mi.

– 26 sierp nia wzią łem udział w spo -
tka niu ze sta ro stą oraz przed sta wi cie lem
PKS Wo łów. Po ru szy li śmy kwe stię bra ku
do jaz dów mło dzie ży do szkół po nad pod -
sta wo wych w Mi li czu. Pra gnę wska zać, że
gmi na, ja ko or gan pro wa dzą cy, ma obo wią -
zek zapewnić transport uczniom szkół
pod sta wo wych. Wszyst ko jest też uza leż -
nio ne od od le gło ści czy miej sca za miesz ka -
nia. Nie ma my ta kie go obo wiąz ku, je śli
cho dzi o uczniów szkół po nad pod sta wo -
wych. Do strze gam oczy wi ście ten pro -
blem. Wy stę pu je on głów nie na ob sza rze
Bu ko wic i Kuź ni cy – oznaj mił wójt A. Bia -
ły (na zdję ciu). 

Jed no cze śnie za zna czył, że pod czas
wie lu roz mów sta ro stę za pew nia no o chę -
ci po mo cy w tym za kre sie. We dle wie dzy

wój ta sta ro stwo kon tak to wa ło się rów nież
z in ny mi prze woź ni ka mi i pro blem uda ło
się roz wią zać, ale tyl ko czę ścio wo.

– Przy wró co no kur sy w re jo nie Bu ko -
wic. Jeż dżą tam dwa au to bu sy – je den
przez Lę dzi nę, a dru gi przez Pierst ni ce.

Nie ste ty, nie uda ło się roz wią zać ca łe go
pro ble mu, mam na my śli ob szar Kuź ni cy.
Sta ra my się po móc w tej spra wie, mi mo że
nie na le ży to do na szych obo wiąz -
ków – spu en to wał A. Bia ły.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROŚNICE

Uczniowie mają problem z dojazdami do szkół

Go spo dar stwo Ry bac kie Ka szo wo po raz ko lej ny
w trze cią nie dzie lę wrze śnia sku pi ło pa sjo na tów
zma gań z „gru by mi” ry ba mi. Węd ka rze spę dzi li
kil ka go dzin na ło nie na tu ry, sta ra jąc się zło wić
jak naj wię cej i jak naj cięż szych oka zów.

Aby zwy cię żyć, na le ża ło przy nieść na wa gę ry by
o naj więk szym łącz nym cię ża rze. Na wy ko na nie za da -
nia były czte ry go dzi ny. Nie któ rym ry ba „nie bra ła”, in -
ni wy peł nia li ca łe wia dro. Li czy ły się tech ni ka,
cier pli wość i oczy wi ście szczę ście. 

Zwy cię żył Da riusz Pią tek, któ ry zde kla so wał
wszyst kich, uzy sku jąc wy nik 16,66 kg. Dru gą lo ka tę
za jął Da wid Pię koś ze zbio rem ryb o wa dze 10,02 kg.
Trze ci zaś był An drzej Ła ci na z re zul ta tem 9,02 kg. 

Po za wo dach ry by po zo sta ły na te re nie go spo dar -
stwa. Uczest ni kom wrę czo no dy plo my, a naj lep si
otrzy ma li pu cha ry. (MS)

WĘDKARSTWO

Ryby na wagę złota

Wy pad ki przy pra cy to po waż ny te -
mat. Każ de ta kie nie for tun ne zda rze -
nie wią że się z ko niecz no ścią pod ję -
cia sze re gu dzia łań przez pra co daw -
cę. Obo wiąz ki te są uwa run ko wa ne
praw nie, a ich za nie cha nie mo że
skut ko wać wy so ki mi ka ra mi.

Roz róż nia się czte ry ro dza je wy pad -
ków przy pra cy – śmier tel ny, cięż ki, lek ki
i zbio ro wy. Śmier tel ny do ty czy na stą pie nia
zgo nu w okre sie 6 mie się cy od da ty wy pad -
ku. Cięż ki po wo du je po waż ne uszko dze nia
cia ła, w tym np. utra tę wzro ku, słu chu, mo -
wy, zdol no ści roz rod czej, uszko dze nia za -
gra ża ją ce ży ciu, nie ule czal ną cho ro bę czy
cho ro bę psy chicz ną. Lek kim na zy wa się
każ dy in ny wy pa dek zwią za ny z wy ko ny -
wa ną pra cą, lecz nie ma ją cy zna mion śmier -
tel ne go ani cięż kie go. Mia nem zbio ro we go
zaś okre śla się zda rze nie, w któ rym po szko -
do wa ne są co naj mniej dwie oso by.

Obo wiąz ki pra co daw cy w sy tu acji, kie -
dy uzy ska on in for ma cję o za ist nie niu wy -
pad ku, okre śla roz po rzą dze nie Ra dy
Mi ni strów z dnia 1 lip ca 2009 ro ku w spra -
wie usta le nia oko licz no ści i przy czyn wy pad -
ków przy pra cy. Otóż wśród czyn no ści
ko niecz nych wy róż nia się udzie le nie po -
szko do wa ne mu pierw szej po mo cy, za bez -
pie cze nie miej sca wy pad ku, w ra zie
wy pad ków śmier tel nych, cięż kich i zbio ro -
wych za wia do mie nie wła ści we go in spek to -

ra pra cy, jak rów nież pro ku ra to ra, po wo ła nie
ze spo łu po wy pad ko we go, usta le nie oko licz -
no ści i przy czyn zda rze nia oraz okre śle nie
wnio sków i dzia łań pro fi lak tycz nych. 

Na le ży też spo rzą dzić i za twier dzić
pro to kół po wy pad ko wy, zgod nie z roz po -
rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki i pra cy
z 16 wrze śnia 2004 ro ku w spra wie wzo ru
pro to ko łu usta le nia oko licz no ści i przy czyn
wy pad ku przy pra cy. Obo wiąz kiem pra co -
daw cy do dat ko wo jest do rę cze nie pro to ko -
łu po wy pad ko we go po szko do wa ne mu,
a je śli cho dzi o wy pad ki śmier tel ne, cięż kie
i zbio ro we – rów nież wła ści we mu in spek -
to ro wi pra cy i za re je stro wa nie wy pad ku
w re je strze wy pad ków lub kar cie wy pad ku.
Na le ży też spo rzą dzić sta ty stycz ną kar tę
wy pad ku GUS, w zgo dzie z roz po rzą dze -
niem mi ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej
z dnia 7 stycz nia 2009 ro ku w spra wie sta -
ty stycz nej kar ty wy pad ku przy pra cy. 

Nie sto so wa nie się dotych że wy tycz nych
mo że wią zać się z wie lo ma kom pli ka cja mi,
dla te go pra wo prze wi du je wy so kie ka ry. Za -
nie cha nie obo wiąz ku po wia do mie nia o wy -
pad ku przy pra cy wła ści wych or ga nów jest
wy kro cze niem z art. 238 § 2 pkt. 6 Kp. Gro -
zi za nie grzyw na w wy so ko ści od 1000
do na wet 30000 zł. Jed nak nie tyl ko ewen -
tu al ne ka ry po win ny skła niać do prze strze -
ga nia obo wiąz ku, a przede wszyst kim
świa do mość, że na sza li mo że być ludz kie
zdro wie bądź ży cie. MA TE USZ BA BIARZ 

EKSPERT RADZI 

Co robić, gdy zdarzy się wypadek?
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Aktualności 3

Na se sji Ra dy Po wia tu An drzej
Oćwie ja, pre zes Za rzą du Mi lic kie go
Cen trum Me dycz ne go, przed sta wił
in for ma cję na te mat bie żą cej sy tu -
acji spół ki. W 2020 ro ku pla ców ka
zna la zła się na mi nu sie w kwo -
cie 7,8 mln zł. Roz wią za niem pro ble -
mu ma być do ka pi ta li zo wa nie przez
je go wła ści cie li – gmi nę Mi licz (4,05
pro cent udzia łów) i po wiat mi lic ki
(95,95 pro cent udzia łów).

Pre zes An drzej Oćwie ja wska zał,
że 2020 był ro kiem trud nym dla
wszyst kich pla có wek me dycz nych
w kra ju, bio rąc pod uwa gę wy buch
pan de mii ko ro na wi ru sa. Zwró cił uwa -
gę na róż ni ce bi lan sów fi nan so wych
szpi ta li pod czas epi de mii. Pla ców ki,
któ re zo sta ły zmie nio ne na jed no -
imien ne (le czą ce tyl ko pa cjen tów cho -
rych na CO VID -19), mia ły lep szą
sy tu ację fi nan so wą. MCM w Mi li czu
przez więk szość cza su funk cjo no wa ło
ja ko zwy kły szpi tal. Nie mo gło jed nak
świad czyć usług me dycz nych na nor -
mal nych za sa dach. Więk szość za bie -
gów i ope ra cji od wo ła no z po wo du
za gro że nia ko ro na wi ru sem. Dla te go
kon trakt z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia wy ko na no na bar dzo ni skim
po zio mie. Nie zre ali zo wa no świad -

czeń me dycz nych na po zio mie bli -
sko 8 mln zł. 

– Drżę przed tym, co mo że się po -
ja wić la da mo ment – stwier dził A.
Oćwie ja. – Na dzień dzi siej szy wszyst -
kie od dzia ły szpi tal ne dzia ła ją. Nie któ -
re nad ra bia ją i re ali zu ją na bie żą co
kon trakt z NFZ -em. Ma my sprzęt, do -
sta je my pie nią dze, ale wszyst ko to za -
le ży od lu dzi. Ja ka jest sy tu acja le ka rzy
i pie lę gnia rek – każ dy wie, ile to kosz -
tu je. Ubie ga my się o akre dy ta cję
do pro wa dze nia szko leń spe cja li stycz -
nych. Mam roz ma wiać w tej spra wie
z mi ni strem, w kwe stii ane ste zjo lo gii
i in ten syw nej te ra pii oraz me dy cy ny
ro dzin nej. Zna leźć le ka rza me dy cy ny
ro dzin nej gra ni czy dzi siaj z cu dem.
Ma my bar dzo opty mi stycz ną ten den -
cję, je śli cho dzi o psy chia trię, bo jest
aż 12 re zy den tów. Na le ży wska zać, że
w tym przy pad ku pła ci Mi ni ster stwo
Zdro wia, więc koszt dla szpi ta la jest
mi ni mal ny. Ma my bar dzo du żo pa -
cjen tów na od dzia le psy chia trii, któ rzy
przy jeż dża ją do nas z trzech wo je -
wództw. 

Obec nie MCM ma akre dy ta cje
na pro wa dze nie spe cja li za cji w na stę -
pu ją cych dzie dzi nach – chi rur gia
ogól na (4), cho ro by we wnętrz ne (6),
or to pe dia (4), pe dia tria (3), psy chia -

tria (12), psy chia tria dzie ci i mło dzie -
ży (6) i re ha bi li ta cja (2). Na ko niec
sierp nia pla ców ka mia ła nie wy ko na ne
usłu gi me dycz ne w kwo cie 2,5 mln zł,
np. na od dzia łach re ha bi li ta cji, pe dia -
trii i psy chia trii ogól nej. Nad wyż kę za -
no to wa no na po zio mie ok. 895 tys. zł,
choć by na od dzia łach or to pe dycz nym,
de tok sy ka cji i AOS.

Je śli cho dzi o ak cję szcze pień prze -
ciw ko CO VID -19, to naj więk sze za in -
te re so wa nie jest wśród se nio rów,
a naj mniej sze u osób mło dych (20-25
lat). Do tych czas za szcze pio no 384
oso by nie peł no let nie, zor ga ni zo wa no
sie dem ak cji ple ne ro wych i wy da -
no 120 unij nych cer ty fi ka tów CO -
VID -19. Oko ło 85 pro cent per so ne lu
mi lic kie go szpi ta la pod da ło się szcze -
pie niu. W gmi nie Mi licz 50,5 pro cent
miesz kań ców jest za szcze pio nych
dwo ma daw ka mi, w gmi nie Ciesz -
ków – 46,2 pro cent, a w gmi nie Kro -
śni ce – 45 pro cent. 

Pre zes MCM oświad czył, że ca ła
ak cja jest bar dzo sła bo do fi nan so wa -
na przez Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia. Wsparł się da ny mi po ka zu ją cy mi,
ile pła ci się za jed ną oso bę za szcze pio -
ną, tj. 61,24 zł (szcze pie nie na miej -
scu), 73,19 zł (w DPS -ie) i 141 zł
(wy jaz do we). – Z uwa gi na ni ski po -

ziom fi nan so wa nia ob ser wu je się brak
za in te re so wa nia per so ne lu szpi ta la
udzie la niem świad czeń po za sie dzi bą
spół ki – do pre cy zo wał A. Oćwie ja.

Po nad to zwró cił uwa gę na po zy -
tyw ne ten den cje w re struk tu ry za cji
i zmia nach ka dro wych. Od dzia łem
Re ha bi li ta cji od dru giej po ło wy czerw -
ca kie ru je spe cja list ka re ha bi li ta cji, lek.
Iza be la La ber -Na po ra, wcze śniej kie -
row nik Od dzia łu Re ha bi li ta cyj ne go
z Pod od dzia łem Re ha bi li ta cji Neu ro -
lo gicz nej w Koź mi nie Wiel ko pol skim.
Ze spół le ka rzy za si lił spe cja li sta me dy -
cy ny spor to wej – Se ba stian Na po ra.
Od dział spe cja li zu je się obec nie w re -
ha bi li ta cji scho rzeń na rzą du ru chu,
zwłasz cza po za bie gach or to pe dycz -
nych i ura zach spor to wych. 

Zmia ny do tknę ły rów nież przy chod -
nię POZ. 17 sierp nia funk cję kie row ni -
ka ob ję ła An na Pa le czek -Ró że wicz,
spe cja list ka me dy cy ny ro dzin nej.1 wrze -
śnia Aga ta Da row ska zo sta ła za trud nio -
na na sta no wi sku se kre tar ki ds.
ko or dy na cji i nad zo ru po rad ni ogól nej
i spe cja li stycz nej. 

Je śli cho dzi o in we sty cje, to w tym
ro ku MCM po zy ska ło po nad 7 mln zł
w po sta ci gran tów i sprzę tu me dycz -
ne go. Do koń ca ro ku ma zo stać uru -
cho mio ny cy fro wy apa rat RTG,
któ re go koszt wy no si 1,2 mln zł. Za -
wią za na zo sta nie współ pra ca z fir mą
ochro niar ską, któ ra za dba o bez pie -
czeń stwo obiek tów szpi ta la, a tak że te -
re nu ze wnętrz ne go.

– Zgła sza no nam wie lo krot nie,
że – zwłasz cza wie czo ra mi – po ja wia
się w po bli żu szpi ta la wie le nie po wo -
ła nych osób. Na par kin gu zlo ka li zo wa -
nym od stro ny ko tłow ni gro ma dzi się
mło dzież. Za nie czysz cza ją to miej sce,
spo ży wa ją al ko hol i bra wu ro wo jeż dżą
sa mo cho da mi. W szpi ta lu za mon to -
wa no sys tem, dzię ki któ re mu por tier
mo że we zwać wspar cie pa tro lu in ter -
wen cyj ne go. Cał ko wi ty koszt usług
ochro ny wy nie sie 800 zł net to co mie -
siąc – po in for mo wał pre zes MCM.

Pod su mo wu jąc swo je wy stą pie nie,
A. Oćwie ja za ko mu ni ko wał, że spół ka
dą ży do zmi ni ma li zo wa nia kosz tów
dzia łal no ści oraz zmak sy ma li zo wa nia
po zio mu przy cho dów. Że by do te go
do szło, za rząd za mie rza do pro wa dzić
do po now ne go uru cho mie nia Od -
dzia łu Te ra pii Uza leż nień i Po rad ni
Dia be to lo gicz nej, stwo rzyć atrak cyj ną
ofer tę za bie gów i usług ko mer cyj nych
oraz szu kać ze wnętrz nych źró deł fi -
nan so wa nia. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SŁUŻBA ZDROWIA

Szpital w cieniu pandemii

23 wrze śnia roz po czę ła się prze bu -
do wa dro gi po wia to wej, krzy żu ją cej
się z dro gą wo je wódz ką nr 439. Re -
mon to wa ny bę dzie od ci nek od miej -
sco wo ści Su łów do gra ni cy po wia tu
w Gru szecz kach. Cał ko wi ty koszt in -
we sty cji wy nie sie po nad 1,2 mi lio na
zło tych. Do cza su za koń cze nia prac
ruch w tym miej scu bę dzie od by wał
się wa ha dło wo.

Po wiat mi lic ki po zy skał na tę in we sty -
cję środ ki z Rzą do we go Fun du szu Roz wo -
ju Dróg w wy so ko ści 50 pro cent kosz tów.
Na mo cy po ro zu mie nia włą czy ły się w to

przed się wzię cie tak że gmi na Mi licz, któ ra
do ło ży po nad 151 tys. zł, oraz fir ma Tar -
czyń ski S.A. – 300 tys. zł. 

Mo der ni za cja dro gi ma na ce lu przy -
wró ce nie jej na wierzch ni pier wot nych pa -
ra me trów, w tym rów no ści po dłuż nej,
po przecz nej i szorst ko ści. No wa na -
wierzch nia wpły nie na ob ni że nie po zio mu
ha ła su oraz emi sji za nie czysz czeń do śro -
do wi ska. 

Pra ce re mon to we ma ją być zre ali zo -
wa ne do koń ca paź dzier ni ka. Kie row cy
pro sze ni są o za cho wa nie ostroż no ści oraz
do sto so wa nie pręd ko ści do pa nu ją cych wa -
run ków. (FE NIX)

INWESTYCJE

Ruszyła przebudowa drogi
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Na bieżąco4 WTOREK, 28 WRZEŚNIA 2021

Na wrze śnio wej se sji Ra dy Gmi ny
Kro śni ce jed no gło śnie od rzu co na zo -
sta ła pe ty cja zło żo na przez Wspól no -
tę Miesz ka nio wą nr 2. Pi smo do ty -
czy ło udzie la nia do fi nan so wa nia
do wy mia ny źró deł cie pła w ra mach
pro gra mu „Czy ste po wie trze”. Rad ni
uzna li wnio sek za bez za sad ny.

Do ku ment zo stał prze sła ny
do władz gmi ny Kro śni ce 10 sierp -
nia. – W związ ku z moż li wo ścią otrzy -
ma nia do fi nan so wa nia do wy mia ny
źró deł cie pła w ra mach pro gra mu
„Czy ste po wie trze”, re ali zo wa nych
przez gmi nę Kro śni ce, pro si my
o uwzględ nie nie nas, miesz kań ców
Wspól no ty nr 2 przy ul. Spor to wej 1,3
w Kro śni cach w re gu la mi nie przy dzie -
la nia do ta cji – czy ta my w pe ty cji.
Wspól no ta obej mu je 20 lo ka li. 

Miesz kań cy wska za li, że w tym ro -
ku pod ję li uchwa łę o li kwi da cji wspól -
nej ko tłow ni wę glo wo -mia ło wej
i zde cy do wa li o przej ściu na in dy wi -
du al ne ogrze wa nia ga zo we. – Obec nie
je ste śmy w trak cie wy mia ny jun ker -
sów na dwu funk cyj ne pie ce ga zo we.
Wia do mo nam, że w ościen nej gmi nie
Twar do gó ra człon ko wie wspól no ty,
w ana lo gicz nej sy tu acji jak my, mie li
moż li wość sko rzy sta nia z do pła ty
do in dy wi du al nych ogrze wań ga zo -
wych – na pi sa li miesz kań cy.

Pi smo roz pa trzy ła Ko mi sja skarg,
wnio sków i pe ty cji na po sie dze niu 7
wrze śnia. Stwier dzo no, że wnio sek
miesz kań ców trze ba uznać za bez za -
sad ny, al bo wiem gmi na nie ma wpły -
wu na za sa dy przy zna wa nia
do fi nan so wa nia, a tym bar dziej sa ma

nie usta la żad nych re gu la mi nów w ra -
mach pro gra mu „Czy ste po wie trze”.

– Ogól no pol ski pro gram „Czy ste
po wie trze” to kom plek so wy pro gram
Mi ni ster stwa Kli ma tu i Śro do wi ska,
któ re go ce lem jest po pra wa ja ko ści po -
wie trza oraz zmniej sze nie emi sji ga -
zów cie plar nia nych po przez wy mia nę
źró deł cie pła i po pra wę efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ków miesz kal -
nych jed no ro dzin nych. Do fi nan so wa -
nie obej mu je wy mia nę sta rych
i nie efek tyw nych źró deł cie pła na pa -
li wo sta łe na no wo cze sne źró dła cie pła,
speł nia ją ce naj wyż sze nor my, oraz
prze pro wa dze nie nie zbęd nych prac
ter mo mo der ni za cyj nych bu dyn ku.
Pro gram skie ro wa ny jest do osób fi -
zycz nych, któ re są wła ści cie la -
mi/współ wła ści cie la mi bu dyn ku
miesz kal ne go jed no ro dzin ne go lub
wy dzie lo ne go w ta kim bu dyn ku lo ka -
lu miesz kal ne go z wy od ręb nio ną księ -
gą wie czy stą. Wnio ski są
przyj mo wa ne i roz pa try wa ne przez
wła ści we te ry to rial nie Wo je wódz kie
Fun du sze Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej oraz przez gmi ny,

któ re przy stą pi ły do pro gra mu. (…)
W ra mach ob słu gi be ne fi cjen tów
w Urzę dzie Gmi ny w Kro śni cach
utwo rzo ny zo stał punkt kon sul ta cyj -
no -in for ma cyj ny, w któ rym pra cow ni -
cy Re fe ra tu Fun du szy Eu ro pej skich
udzie la ją oso bom za in te re so wa nym
in for ma cji o pro gra mie „Czy ste po wie -
trze”, wspie ra ją wnio sko daw ców w za -
kre sie przy go to wa nia wnio sku
o do fi nan so wa nie, za pew nia ją sta no -
wi sko kom pu te ro we z do stę pem
do In ter ne tu, umoż li wia ją ce zło że nie
wnio sku oraz je go wy druk, za pew nia -
ją do stęp ność ma te ria łów in for ma cyj -
nych i pro mo cyj nych o pro gra mie,
umoż li wia ją zło że nie wnio sku
do WFO ŚiGW za po śred nic twem
gmi ny, udzie la ją wnio sko daw com po -
mo cy przy roz li cze niu przy zna ne go
do fi nan so wa nia, w tym przy po praw -
nym wy peł nia niu wnio sku o płat ność
oraz kom ple to wa niu wy ma ga nych za -
łącz ni ków – czy ta my w sta no wi sku
Ra dy Gmi ny Kro śni ce. W związ ku
z po wyż szym rad ni uzna li pe ty cję
za bez za sad ną.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Petycja uznana za bezzasadną

Dwaj do świad cze ni fo to gra fo wie i fil -
mow cy opro wa dzi li mi ło śni ków sztu -
ki two rze nia zdjęć po te re nie Sta -
wów Mi lic kich. W ra mach „Fo to spa -
ce ru” moż na by ło za po mo cą pro fe -
sjo nal ne go sprzę tu uwiecz nić uro ki
oko licz nej przy ro dy.

Fir my Olym pus oraz No top stryk. pl
wy ko rzy sta ły wa lo ry Do li ny Ba ry czy ja ko
cie ka we te ma ty fo to gra ficz ne. Warsz ta to we
taj ni ki zdra dza li Łu kasz Bo życ ki i Pa tryk Er -
be tow ski. Zgro ma dzo nym to wa rzy szył też
spe cja li sta tech nicz ny – Prze my sław Ja kub -
czyk. Udział w spa ce rze kosz to wał 50 zł,
a ca ły do chód prze zna czo no na ce le eko lo -
gicz ne. Na czas wy da rze nia do dys po zy cji
by ły świet ne apa ra ty Olym pus oraz obiek -
ty wy M. Zu iko, w tym do sko na łe M. Zu -
iko 150-400 f4,5 TC x1,25 IS PRO oraz
naj now sze M. Zu iko 8-25f4 PRO. Dzię ki
tym urzą dze niom pra ca sta wa ła się przy -
jem na, mi mo nie ko rzyst nej po go dy.

Ł. Bo życ ki to dr na uk bio lo gicz -
nych, au tor pro gra mów przy rod ni czych,
dzien ni karz, fo to graf i sce na rzy sta.
Uzna nie zdo był na kon kur sach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych. Jest też
współ au to rem książ ki „Ani mal Ra tio na -
le. Jak zwie rzę ta mo gą nas in spi ro wać.
Ro dzi na, edu ka cja, biz nes”. Dzie ło
otrzy ma ło na gro dę Teo fra sta za naj lep -
szą po pu lar no nau ko wą książ kę psy cho -
lo gicz ną 2015 r. 

P. Er be tow ski to fo to graf i twór ca wi -
deo, a je go spe cjal ność sta no wi fo to gra fia
kra jo bra zo wa. Pro wa dzi dwa ka na ły na ser -
wi sie YouTu be i chęt nie dzie li się wie dzą
w wi deo -po rad ni kach. Je go zdję cia po ja wi -
ły się na du żych wy da rze niach, m. in.
w Ło dzi, War sza wie czy Wro cła wiu. 

Pro fe sjo na li ści za wi ta li do Ru dy Su -
łow skiej w so bo tę, 18 wrze śnia, uka zu jąc
do dat ko wy punkt wi dze nia na ma low ni -
czy re gion – okiem obiek ty wu. (MS)
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30 wrze śnia roz pocz nie się na bór
pro jek tów do Bu dże tu Oby wa tel skie -
go Gmi ny Mi licz na rok 2022. W pu -
li do dys po zy cji miesz kań ców zna la -
zło się aż 350 000 zł.

Bu dżet oby wa tel ski jest ideą wpro wa -
dzo ną przez nie któ re sa mo rzą dy, da ją cą
moż li wość miesz kań com w spo sób bez po -
śred ni współ de cy do wać o roz dy spo no wa -
niu środ ków na okre ślo ne in we sty cje.
W pro ce du rze zgło sze nia pro po zy cji
do bu dże tu oby wa tel skie go mo że wziąć
udział każ dy miesz ka niec gmi ny Mi licz,
któ ry ukoń czył 16 lat. Moż na zgło sić tyl -
ko je den pro jekt i mu si on być po par ty
pod pi sa mi mi ni mum 20 osób. 

Zgło szeń na le ży do ko ny wać na for -
mu la rzu we dług wzo ru opu bli ko wa ne go
na stro nie in ter ne to wej mi licz. bu dzet -
-oby wa tel ski. org. Pro po zy cję moż na
prze słać bez po śred nio do Punk tu Ob słu -
gi Miesz kań ców, mieszczącego się w po -
ko ju nr 15 Urzę du Miej skie go w Mi li czu,
lub za po śred nic twem wy żej wspo mnia -
nej stro ny in ter ne to wej. Do for mu la rza
zgło sze nio we go trze ba do łą czyć wy kaz
miesz kań ców po pie ra ją cych pro jekt, spo -
rzą dzo ny we dług okre ślo ne go wzo ru.
W przy pad ku zło że nia pro jek tu w for mie

elek tro nicz nej do pusz cza się do łą cze nie
ska nu li sty.

Na bór po trwa do 20 paź dzier ni ka. Po -
tem do koń ca mie sią ca bę dą one we ry fi ko -
wa ne. Od po ło wy li sto pa da do 10 grud nia
za pla no wa no gło so wa nie miesz kań ców
gmi ny nad przy ję ciem pro jek tu bu dże tu
oby wa tel skie go.

– Co ro ku przy go to wu ję bu dżet, któ -
ry – uchwa lo ny przez Wa szych re pre zen -
tan tów w Ra dzie Miej skiej – re ali zu ję,
bio rąc pod uwa gę Wa sze po trze by, ale też
fi nan so we moż li wo ści gmi ny. Bu du je my
dro gi, obiek ty spor to we i uży tecz no ści pu -
blicz nej, re mon tu je my szko ły, utrzy mu je -
my oświa tę, ba sen, wspo ma ga my
sto wa rzy sze nia i klu by, za pew nia my po rzą -
dek i bez pie czeń stwo, wie le by wy mie niać.
Ro bi my to dla Was, ale chce my też z Wa -
mi. Czas to zmie nić. Stąd Bu dżet Oby wa -
tel ski – szer sza for mu ła re ali zo wa nej
w na szej gmi nie od lat Ini cja ty wy Lo kal nej.
To bę dzie wasz wy bór. De mo kra cja bez po -
śred nia. Wa sza świa do ma obec ność w ży -
ciu spo łecz nym na szej Ma łej Oj czy zny,
wszak sło wo „być” za wie ra się w oby wa tel -
sko ści. Za tem Oby wa te le, wy bie ra my i de -
cy du je my – czy ta my w oświad cze niu
bur mi strza Pio tra Le cha.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Zgłoś projekt 
do obywatelskiego budżetu

W ra mach ak cji „Bez piecz na dro ga
do szko ły” oko ło 80 dzie ci wraz z wy -
cho waw czy nia mi i dy rek cją Przed -
szko la Pu blicz ne go w Ciesz ko wie
uczest ni czy ło w spo tka niu z asp.
sztab. Ma riu szem Mi cha łow -
skim – dziel ni co wym z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu. 

Przed szko la ki otrzy ma ły du żą por cję
in for ma cji na te mat waż nych za gad nień
do ty czą cych ich bez pie czeń stwa. Do wie -
dzia ły się m. in. jak pra wi dło wo i bez piecz -
nie po ru szać się po dro gach, jak
prze cho dzić przez uli cę, jak istot ne jest
uży wa nie ele men tów od bla sko wych, któ -

re są wi docz ne z da le ka, przez co znacz nie
zwięk sza ją bez pie czeń stwo osób po ru sza -
ją cych się po zmro ku. 

Po nad to dziel ni co wy mó wił dzie ciom,
jak na le ży za cho wy wać się w kon tak tach
z ob cy mi, nie zna ny mi oso ba mi, a tak że co
zro bić w przy pad ku nie spo dzie wa ne go
ata ku agre syw ne go psa. Przed szko la ki za -
da wa ły po li cjan to wi wie le py tań, rów nież
od no śnie co dzien nej pra cy mun du ro -
wych. Przy oka zji funk cjo na riusz po in for -
mo wał dzie ci, co trze ba zro bić by zo stać
po li cjan tem. Na ko niec spo tka nia przed -
szko la ki za de kla ro wa ły, że bę dą sto so wać
się do wszyst kich prze ka za nych im po rad.

OPRAC. (FE NIX)

CIESZKÓW

Dzielnicowy spotkał 
się z przedszkolakami
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Mi licz po czy nił wiel ki krok w kie run -
ku nie sie nia po mo cy i za pew nia nia
roz wo ju oso bom nie peł no spraw -
nym. W pią tek do ko na no bo wiem
uro czy ste go otwar cia no wej pla ców -
ki te ra peu tycz nej – Mi lic kie go Cen -
trum Wspar cia CA PI TOL. Na to wy -
da rze nie przy był pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki!

Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych to
or ga ni za cja, któ ra od lat pręż nie dzia -
ła, sku pia jąc w swych sze re gach wie lu
wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów. Ich
za ło że niem jest, by nie peł no spraw -
nym ży ło się lżej, w szcze gól no ści ma -
ją na uwa dze los naj młod szych.
Wie lo let nia pra ca człon ków sto wa rzy -
sze nia przy czy ni ła się do zmia ny po -
strze ga nia osób nie peł no spraw nych
w lo kal nej spo łecz no ści i in sty tu cjach,
dzię ki cze mu Mi licz stał się im bar -
dziej przy ja zny. 

Dzia ła nia MSP DiON nie ogra ni -
cza ją się jed nak tyl ko do gmi ny czy po -
wia tu. Opie ką obej mo wa ni są dzie ci,
mło dzież i do ro śli z pół noc no -wschod -
niej czę ści Dol ne go Ślą ska oraz ościen -
nych po wia tów z wo je wódz twa
wiel ko pol skie go. Or ga ni za cja pro wa dzi
Dzien ny Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Wy -
cho waw czy, Warsz tat Te ra pii Za ję cio -
wej, Po wia to wy Ośro dek Wspar cia,
miesz ka nie tre nin go we oraz Nie pu -
blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej,
w skład któ re go wcho dzą Ośro dek
Wcze snej In ter wen cji i Po rad nia Re ha -
bi li ta cyj na. Od piąt ku do tej bo ga tej li -
sty moż na do pi sać tak że Mi lic kie
Cen trum Wspar cia CA PI TOL, któ re
roz sze rzy dzia ła nia ad re so wa ne szcze -
gól nie do dzie ci, po zwa la jąc na wcze -
śniej sze dia gno zy i te ra pie,
uspraw nia jąc cho ciaż by pro ces roz po -
zna nia au ty zmu. War to za zna czyć, że
sto wa rzy sze nie nie sie po moc już dla
dzie ci w trze cim ty go dniu ży cia.

Otwar cie cen trum wspar cia to
prze ło mo we wy da rze nie w hi sto rii

MSP DiON. – 30 lat te mu jeź dzi li śmy
do Nie miec i pa trzy li śmy, jak tam wy -
glą da wcze sna in ter wen cja. Dziś ma my
świa do mość, że to Niem cy, i nie tyl ko,
mo gą przy jeż dżać do nas, by zo ba czyć,
jak pra wi dło wo opie ko wać się nie peł -
no spraw ny mi dzieć mi, któ re do pie ro
przy szły na świat – oznaj mi ła Ali cja
Szat kow ska, pre zes sto wa rzy sze nia. 

Na stęp nie głos za brał pre zes Ra dy
Mi ni strów Ma te usz Mo ra wiec ki, opo -
wia da jąc o sza cun ku i rów no ści
szans. – Ak cep ta cja, sza cu nek, rów ne
szan se. My ślę, że wszy scy chce my, aby
każ dy Po lak do świad czył wła śnie te go.

Że by śmy wszy scy trak to wa li się z sza -
cun kiem i stwa rza li rów ne szan se
do ta kie go stop nia, jak to tyl ko moż li -
we – roz po czął pre mier. Po dzię ko wał
też wszyst kim za an ga żo wa nym w po -
wsta nie pla ców ki i do tych cza so we
dzia ła nia na rzecz osób nie peł no -
spraw nych. – Pra cu je cie nie ty le
nad opie ką, co nad kom plek so wą, ca -
ło ścio wą opie ką. Wcze śniej mia łem
oka zję być wy edu ko wa nym w za kre sie
po trzeb wcze snej in ter wen cji i dia gno -
zy spek trum au ty zmu. To wszyst ko
da je du żo więk sze szan se na bar dziej
pra wi dło wy roz wój, na od na le zie nie
się w ży ciu przez oso by z nie peł no -
spraw no ścia mi – kon ty nu ował M.
Mo ra wiec ki. 

Pre mier pod kre ślił też wa gę
wzmac nia nia wspar cia, przy po mi na -
jąc o przy ję ciu przez Ra dę Mi ni strów
roz wią za nia, któ re za kła da zwięk sze -
nie wy dat ków na Pań stwo wy Fun dusz
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw -
nych o po nad 800 mi lio nów zło -
tych. – Choć odro bi nę mo że my
po móc tym lu dziom, któ rzy czę sto
tak strasz nie są po krzyw dze ni przez
los. Wczuć się choć tro chę, zro zu mieć
le piej, wy ka zać się em pa tią, wy czu -
ciem, do brym sło wem, ge stem. Chy ba
na tym wła śnie po le ga so li dar -
ność – pod su mo wał szef rzą du. 

Waż ną kwestię do po wie dział peł -
no moc nik rzą du ds. osób nie peł no -
spraw nych – Pa weł Wdó wik. – Pań stwo
da ją przy kład no we go po dej ścia, gdzie
nie ma „na si bied ni... po chy la my się”,
tyl ko do strze ga się war tość każ de go
czło wie ka, na wet je śli on mo że tro chę
mniej – stwier dził wi ce mi ni ster. 

Dy rek tor MCW CA PI TOL i se kre -
tarz za rzą du sto wa rzy sze nia – Agniesz -

ka Szat kow ska -Pa te rek – od nio sła się
do hi sto rii dzia łań Ośrod ka Wcze snej
In ter wen cji, przy po mi na jąc, iż w peł -
nym wy mia rze funk cjo nu je on
od 1997 ro ku z ini cja ty wy dr Bar ba ry
Cie resz ko -Ko wal czyk. Od po cząt ku za -
kła da no, że dzie ci bę dą przyj mo wa ne

przez spe cja li stów z róż nych dzie dzin,
dzię ki cze mu jed na wi zy ta da je ro dzi -
com spój ną dia gno zę. Za ło że nie to kon -
ty nu uje się do dziś, jed nak ro sną ca
licz ba pod opiecz nych spo wo do wa ła
pro ble my lo ka lo we i ko niecz ność po -
więk sze nia pla ców ki. 

– W ostat nim cza sie na ca łym
świe cie wzra sta licz ba dzie ci ze spek -
trum au ty zmu, tak jest i u nas. Jak
w każ dym za bu rze niu roz wo jo wym
naj waż niej sze jest tu moż li wie jak naj -
szyb sze roz po czę cie dzia łań te ra peu -
tycz nych. Jed nak aby to by ło moż li we,
nie zbęd na jest szyb ka i sku tecz na dia -
gno za – za zna czy ła dy rek tor MCM.
A. Szat kow ska -Pa te rek po dzię ko wa ła
przy oka zji Edy cie i To ma szo wi De fra -
ty kom za em pa tię i chęć nie sie nia po -
mo cy. Wła ści cie le daw ne go
ki na prze ka za li bo wiem sto wa rzy sze -
niu do użyt ku par ter lo ka lu i za ofe ro -
wa li do sto so wa nie go do po trzeb
dzie ci. Dzię ki te mu po wsta ły ga bi ne -
ty speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy
i umoż li wia ją ce te ra pie dla dzie ci
z wsze la ki mi nie peł no spraw no ścia mi,
od naj młod szych lat. – To szcze gól nie
bli skie me mu ser cu miej sce, któ re cze -

ka ło na no wą hi sto rię. Pa mię taj my, że
każ de dziec ko uśmie cha się w tym sa -
mym ję zy ku, ale w tym sa mym też pła -
cze. Ży czę uśmie chu, do bra
i mi ło ści – pod su mo wa ła E. De fra ty -
ka. 

(MS)

WYDARZENIE

Premier Morawiecki na otwarciu Milickiego Centrum Wsparcia!
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Jak już in for mo wa li śmy, 9 wrze śnia
o godz. 9.09, z oka zji Świa to we go
Dnia FAS (al ko ho lo wy ze spół pło do -
wy), gmi na Mi licz do łą czy ła do co -
rocz nej kam pa nii spo łecz nej FA -
SOFF. Z tej oka zji ogło szo no kon -
kurs, któ re go zwy cięż czy nią zo sta ła
An ge li ka Au gu sty niak.

Kam pa nię „Zrób zdję cie z od wró co -
nym kie lisz kiem i po każ, że je steś #FA -
SOFF!” ko or dy nu je Fun da cja Dom
w Ło dzi, pro wa dzą ca dom dziec ka dla
dzie ci cho rych i nie peł no spraw nych,
w tym wie lu cier pią cych na ze spół FAS.
Na fa ce bo oko wym pro fi lu gmi ny Mi licz
ogło szo no kon kurs pod ta ką na zwą. Bez a -
pe la cyj ną zwy cięż czy nią zo sta ła An ge li ka
Au gu sty niak, któ ra pod po stem pro mu ją -
cym kam pa nię od waż nie umie ści ła swo je
zdję cie z cią żo wym brzusz kiem i ha słem
„Je stem FAS SOFF”. Ta god na na śla do wa -
nia po sta wa zo sta ła na gro dzo ną mi lic ką
wy praw ką dla ma lu cha – ze sta wem ga dże -
tów dla dziec ka, ale rów nież dla ro dzi ców.

Świa to wy Dzień FAS ob cho dzo ny
jest 9 wrze śnia i roz po czy na się punk tu al -
nie o go dzi nie 9.09 od 1999 ro ku, kie dy to
w Auc kland w No wej Ze lan dii za brzmia -
ły dzwo ny w Ko ście le Me to dy stów. Po wta -
rza ją ce się dzie wiąt ki w da cie i go dzi nie
ma ją sym bo licz ną wy mo wę – 9 mie się cy

cią ży bez al ko ho lu. Kam pa nia pro wa dzo -
na na tę oko licz ność ma na ce lu uświa do -
mie nie (nie tyl ko przy szłym mat kom)
skut ków pi cia al ko ho lu w trak cie cią ży, je -
go wpły wu na roz wój pło du, a w przy szło -
ści – na moż li wy, nie pra wi dło wy roz wój
dziec ka. Ma ona rów nież uczu lić ca łe spo -
łe czeń stwo na pro blem FAS. Jest to ze spół
umy sło wych i fi zycz nych za bu rzeń, spo -
wo do wa nych dzia ła niem al ko ho lu na płód

w okre sie pre na tal nym. Mo że wy wo ły wać
opóź nie nia umy sło we, wie le dys funk cji
mó zgu oraz ano ma lia roz wo jo we.

Spo ży wa ny przez ko bie tę w cią ży al -
ko hol bar dzo ła two prze ni ka przez ło ży -
sko, do sta jąc się do krwio bie gu dziec ka.
Al ko hol po wo du je przede wszyst kim ob -
umie ra nie ko mó rek ner wo wych, dla te go
też dzie ci z FAS przy cho dzą na świat z du -
żo mniej szą ilo ścią neu ro nów niż in ne.
Dziec ko, któ re go mat ka w cza sie cią ży spo -
ży wa ła al ko hol, na ra żo ne jest nie tyl ko
na ni ski po ziom IQ, ale rów nież na licz ne
za bu rze nia fi zycz ne i neu ro lo gicz ne.

Choć wy da je się to nie praw do po dob -
ne, co trze cia ko bie ta w cią ży się ga po al ko -
hol. Wy ni ka to z bra ku świa do mo ści te go,
ja kie ry zy ko nie sie ze so bą spo ży wa nie al -
ko ho lu w cza sie cią ży. Wrze sień jest cza -
sem roz mów o FAS, lecz o tej kam pa nii
po win no być gło śno przez ca ły rok. Dla te -
go za chę ca my do zgłę bia nia te ma tu FAS
i wspie ra nia kam pa nii FA SOFF. Wię cej in -
for ma cji moż na zna leźć na stro nie
www.fa soff.pl.

Part ne ra mi kam pa nii pro wa dzo nej
przez gmi nę Mi licz by ły Fun da cja Dom
w Ło dzi, Mi lic kie Cen trum Me dycz ne,
Od dział Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz -
ny MCM, Szko ła Ro dze nia Fi lan de rek, Sto -
wa rzy sze nie Abs ty nenc kie Abs ty nent,
Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo wych w Mi li czu oraz Ga ze -
ta Lo kal na MI LICZ, któ ra by ła pa tro nem
me dial nym.

OPRAC. (AN KA)

POD NASZYM PATRONATEM

W ciąży nie piję alkoholu!

Mi lic cy cy kli ści po now nie ze bra li się
po zmro ku, by wspól nie prze mie rzać
gmin ne ścież ki i le śne duk ty.
Na II Noc ny Ro we ro wy Rajd po Do li -
nie Ba ry czy wy ru szy li w so bo tę, 18
wrze śnia, o go dzi nie 21.00.

Start i me ta zlo ka li zo wa ne by ły na te -
re nie Ką pie li ska Kar łów. 27-ki lo me tro wa
tra sa wio dła przez miej sco wo ści Ka szo wo
i Pod sto lin. Obo wiąz ko wo każ dy cy kli sta
mu siał mieć spraw ne oświe tle nie ro we ro -
we. Więk szość osób za opa trzy ła się też

w ka mi zel ki od bla sko we.  Ro we rzy ści po -
ru sza li się po ścież kach i utwar dzo nych
dro gach le śnych oraz krót kim od cin ku
z lek kim pia skiem, któ ry jed nak nie spra -
wił im więk sze go kło po tu. Bar dziej wy ma -
ga ją cy mo gli na chwi lę odłą czyć się
od gru py, by prze mie rzyć frag ment tra sy
z pod jaz da mi i zjaz da mi. Zwień cze niem
raj du by ło wspól ne bie sia do wa nie z ka wą,
her ba tą i kieł ba ska mi przy ogni sku. Każ dy
z 65 uczest ni ków otrzy mał pa miąt ko wą
przy pin kę. 

(MS)

REKREACJA

Rowerzyści nocą
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Kie ru ją cy mo to ro we rem 13-la tek nie
za trzy mał się do kon tro li dro go wej
i pró bo wał uciec po li cjan tom. Chło -
pa ka szyb ko za trzy ma no. Oka za ło
się, że nie miał upraw nień do kie ro -
wa nia mo to ro we ra mi. O je go dal -
szym lo sie za de cy du je te raz sąd dla
nie let nich 

22 wrze śnia pa trol po li cji po sta no wił
za trzy mać do kon tro li dro go wej mo to ro -
we rzy stę ja dą ce go dro gą po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Ko lę da i Bart ni ki w gmi nie
Mi licz. Funk cjo na riu sze w ozna ko wa nym
ra dio wo zie włą czy li sy gna ły świetl ne
i dźwię ko we, wy da li po le ce nie za trzy ma -
nia się. Mo to ro we rzy sta na to nie za re ago -
wał i kon ty nu ował jaz dę, pró bu jąc uciec.

– Po li cjan ci na tych miast ru szy li w po -
ścig. Po chwi li na sto la tek zo stał za trzy ma -
ny. Szyb ko oka za ło się, dla cze go tak bar dzo
chciał unik nąć kon tak tu z po li cjan ta mi.
Otóż, jed no śla dem kie ro wał 13-let ni
miesz ka niec jed nej z oko licz nych wio sek,

któ ry nie miał wy ma ga nych upraw nień
do kie ro wa nia mo to ro we ra mi. Usta lo no,
że chło piec za brał mo to ro wer bez zgo dy
ro dzi ców, a wi dząc po li cjan tów po sta no wił
uciec w oba wie przez kon se kwen cja mi
praw ny mi swo je go za cho wa nia. Po wy ko -
na niu przez funk cjo na riu szy ru ty no wych

czyn no ści służ bo wych 13-la tek wraz z mo -
to ro we rem zo stał prze ka za ny opie ku no wi
praw ne mu. O dal szym je go lo sie zde cy du -
je sąd dla nie let nich – mó wi pod insp. Sła -
wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy mi lic kiej
ko men dy.

(FE NIX)

Na sygnale 7

21 wrze śnia na te re nie pie kar ni
w Ciesz ko wie wy buchł po żar. Spa li ła
się część ha li pro duk cyj nej.
Na szczę ście ni ko mu z pra cow ni ków
nic po waż ne go się nie sta ło. W ce lu
usta le nia przy czyn po ża ru do cho dze -
nie pro wa dzi Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Mi li czu.

We dług nie ofi cjal nych in for ma cji
przy czy ną po ża ru mo gło być roz sz czel nie -
nie pie ca ole jo we go i za płon ole ju. Spa li ła
się 1/4 ha li do wy pie ku chle ba oraz ma szy -
ny i urzą dze nia. Li nia pro duk cyj na zo sta ła
wstrzy ma na. 

– Oko ło go dzi ny 7.00 otrzy ma li śmy
zgło sze nie o po ża rze na te re nie pie kar ni

w miej sco wo ści Ciesz ków. Na miej sce skie -
ro wa no stra ża ków z jed no stek ra tow ni czo -
-ga śni czych PSP Mi licz i PSP Kro to szyn
oraz z jed no stek OSP Ciesz ków, OSP Gu -
zo wi ce, OSP Gąd ko wi ce, OSP Brze zi na
i OSP Zdu ny. Na szczę ście nie by ło osób
po szko do wa nych. Pra cow ni cy pie kar ni
zdą ży li opu ścić bu dy nek. Stra ża cy dwa
prą dy wo dy skie ro wa li do wnę trza po -
miesz cze nia, a je den na pa lą cy się dach.
Po uga sze niu ognia obiekt prze wie trzo no
i spraw dzo no urzą dze nia mi po mia ro wy -
mi – za gro żeń nie stwier dzo no – in for mu -
je st. kpt. mgr inż. Do mi nik Ku char ski,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu.

(FE NIX)

19 wrze śnia po li cjan ci mi lic kiej dro -
gów ki pro wa dzi li dzia ła nia „Pręd kość”
pod ha słem „Kie row cy – no ga z ga -
zu”. Nad mier na pręd kość jest głów ną
przy czy ną wy pad ków dro go wych. 

Po li cyj na ak cja ukie run ko wa na by ła
na tych kie row ców, któ rzy roz wi ja ją nad -
mier ne pręd ko ści, bar dzo czę sto nie do sto -
so wa ne do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze. – W trak cie kon tro li dro go -

wych po li cjan ci spraw dza ją tak że trzeź -
wość kie row ców oraz stan tech nicz ny po -
jaz dów, a w szcze gól no ści ukła dy
kie row ni czy i ha mul co wy, ogu mie nie,
oświe tle nie, wy po sa że nie do dat ko we i wła -
ści we za bez pie cze nie prze wo żo nych osób
oraz ła dun ku. Ce lem ta kich dzia łań jest
ogra ni cze nie ilo ści zda rzeń dro go wych
oraz zwró ce nie uwa gi kie row ców na fakt,
iż prze strze ga nie prze pi sów ru chu dro go -
we go ma bez po śred ni wpływ na bez pie -
czeń stwo na dro gach – oznaj mia 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)

CIESZKÓW

Pożar w piekarni

NA DROGACH

Noga z gazu!

Po nad 0,6 pro mi la al ko ho lu w or ga ni -
zmie miał kie row ca sa mo cho du mar -
ki Opel, któ ry spo wo do wał ko li zję
i od je chał z miej sca zda rze nia. Po li -
cjan ci szyb ko od na leź li wi no waj cę. 

Do zda rze nia do szło 21 wrze śnia
w Wierz cho wi cach na uli cy Ko ściel nej.
Jak usta li ła po li cja, kie row ca sa mo cho du
oso bo we go mar ki Opel Vec tra na łu ku
dro gi prze kro czył po dwój ną li nię cią głą
i wy prze dził ja dą ce go przed nim bu sa
mar ki Ci tro en Jum per. Bez po śred nio
po wy prze dze niu kie ru ją cy oplem gwał -

tow nie za ha mo wał, do pro wa dza jąc
do zde rze nia obu po jaz dów, po czym..
szyb ko od je chał z miej sca ko li zji.
Na szczę ście 23-let nie mu kie row cy ci tro -
ena nic się nie sta ło.

– Już po kil ku na stu mi nu tach po li -
cjan ci usta li li, że uszko dzo ny opel vec tra
jest za par ko wa ny na jed nej z po se sji
w Wierz cho wi cach, a kie ro wał nim 26-
let ni miesz ka niec Kro śnic. Męż czy zna zo -
stał nie zwłocz nie za trzy ma ny w miej scu
za miesz ka nia. Ba da nie sta nu trzeź wo ści
wy ka za ło w je go or ga ni zmie po nad 0,6
pro mi la al ko ho lu. W związ ku z tym

funk cjo na riu sze za trzy ma li je go pra wo
jaz dy i unie moż li wi li dal szą jaz dę sa mo -
cho dem. Po stę po wa nie jest w to ku – spra -
wa znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie.
Prócz kon se kwen cji, ja kie po nie sie za kie -
ro wa nie w sta nie nie trzeź wo ści, cze ka go
ka ra za spo wo do wa nie za gro że nia w ru -
chu dro go wym. Przy po mi na my, że 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 dwóch lat po zba wie nia wol no ści,
a tak że za kaz pro wa dze nia wszel kich po -
jaz dów al bo po jaz dów okre ślo ne go 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 oraz Po mo -
cy Post pe ni ten cjar nej – 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)
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NA DRODZE

Był nietrzeźwy, spowodował kolizję

Z POLICJI

Nastolatek próbował uciec mundurowym

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne -
go nie trzeź we go kie row cę, któ -
ry – lek ce wa żąc licz ne ape le i ostrze -
że nia – kie ro wał sa mo cho dem oso -
bo wym pod wpły wem al ko ho lu. 

Do za trzy ma nia do szło 20 wrze śnia
na uli cy Spor to wej w miej sco wo ści Su łów
(gmi na Mi licz). Po li cjan ci skon tro lo wa li 58-
let nie go miesz kań ca gmi ny, któ ry je chał sa -
mo cho dem oso bo wym mar ki Da ewoo

Ma tiz. Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w je go or ga ni zmie po nad 1,6 pro mi la al ko -
ho lu. Męż czyź nie za trzy ma no pra wo jaz dy
i unie moż li wio no dal szą jaz dę sa mo cho -
dem, prze ka zu jąc po jazd oso bie przez nie go
wska za nej.

– Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie
męż czy zna po nie sie kon se kwen cje praw ne,
zwią za ne z kie ro wa niem sa mo cho dem oso -
bo wym w sta nie nie trzeź wo ści. Przy po mi -
na my, że za ta ki czyn gro zi ka ra na wet
do dwóch 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 al bo po jaz dów
okre ślo ne go 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
przez sąd na wet do kwo ty 60 tys. zł. Po li cjan -
ci ko lej ny już raz ape lu ją do wszyst kich kie -
row ców o to, aby nie kie ro wa li po spo ży ciu
choć by naj mniej szej ilo ści al ko ho lu! – mó -
wi pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra -
so wy KPP w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Na podwójnym gazie
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W nie dzie lę w Wierz cho wi cach (gmi -
na Kro śni ce) od by ła się XXIII edy cja
Świę ta Sa dów. Tra dy cyj nie przy go to -
wa no mnó stwo atrak cji, któ re co ro -
ku za chę ca ją miesz kań ców
do wspól ne go ob cho dze nia owo co -
we go świę ta. Gwiaz dą wie czo ru by ła
Iza be la Tro ja now ska. Im pre zę zor ga -
ni zo wa ły gmi na Kro śni ce, CETS Kro -
śni ce oraz sa dow ni cy.

Świę to Sa dów jest kon ty nu acją Świę -
ta Ja bło ni. Ini cja to rem wy da rze nia jest gru -
pa sa dow ni ków z Wierz cho wic
i oko licz nych wsi. Im pre za od by wa się
w ostat ni week end wrze śnia. Wy da rze nie
ma cha rak ter re gio nal ny i co ro ku przy cią -
ga co raz wię cej uczest ni ków. Część ar ty -
stycz na jest bo ga ta w wy stę py lo kal nych

ze spo łów, ale po ja wia ją się tak że ar ty ści
zna ni w ca łym kra ju. Na der uroz ma ico na
jest część wy sta wo wa. Oko licz ni sa dow ni -
cy, wi kli nia rze, pszcze la rze pre zen tu -
ją – no men omen – owo ce swo jej pra cy.

XXIII edy cja świę ta roz po czę ła się
od Mszy świę tej w Ko ście le pw. Na ro dze -
nia NMP w Wierz cho wi cach. Na stęp nie
ko ro wód uczest ni ków prze szedł na plac
przy re mi zie OSP, gdzie do ko na no ofi cjal -
ne go otwar cia uro czy sto ści. An drzej Bia ły,
wójt gmi ny Kro śni ce, po dzię ko wał go ściom
za przy by cie, zwłasz cza sa dow ni kom, a tak -
że ży czył wszyst kim do brej za ba wy. 

Na sce nie wy stą pi li Pierst ni cza nie,
któ rzy wy ko na li zna ne przy śpiew ki lu do -
we. Po tem za pre zen to wa ły się dzie ci z Ze -
spo łu Szkół w Kro śni cach, któ re tań cem
i śpie wem na wią za ły do Świę ta Sa dów.
Roz strzy gnię to tak że kon kurs pla stycz ny,
w któ rym wzię ły udział dzie ci, mło dzież
oraz do ro śli. Po roz da niu na gród dla zgro -

ma dzo nych wy stą pi ły chór Bal la da oraz ze -
spół Folk lor Bło nie.

Przed przy by ciem gwiaz dy wie czo ru
pod sce ną zgro ma dzi ły się tłu my fa nów Iza -
be li Tro ja now skiej. Wo ka list ka zła pa ła zna -
ko mi ty kon takt z pu blicz no ścią, któ ra

wspa nia le ba wi ła się przy prze bo jach
sprzed lat, ta kich jak choć by „Pieśń o ce gle”,
„Wszyst ko, cze go dziś chcę” czy „Je stem
two im grze chem”. Zwień cze niem Świę ta
Sa dów był kon cert kro to szyń skie go ze spo -
łu Ta cy Nie In ni. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WIERZCHOWICE

Sadownicy świętowali zakończenie zbiorów

17 wrze śnia w Przed szko lu Pu blicz -
nym w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no
Dzień Przed szko la ka. Dla dzie ci przy -
go to wa no mnó stwo atrak cji. Od wie -
dzi li je stra ża cy i po li cjan ci. Przy by ły
tak że... po sta cie z ba jek.

Przed szkol ny plac przy stro jo no ba lo -
na mi, kwia ta mi z bi bu ły i gir lan da mi. Dy -
rek tor Edy ta Kar piń ska zło ży ła
pod opiecz nym ży cze nia i za pro si ła
do wspól nej za ba wy. Przy łą czy li się do niej
rów nież ro dzi ce, któ rzy prze bra li się za po -
sta cie z ba jek – Pi pi (Jo lan ta Ra taj czak),

Ty gry ska (Mar ty na Szu me ra -Mi cha lak),
Mysz kę Min nie (Re na ta Ja ku biak), Mysz -
kę Mi ki (Ewe li na Ra don), Mi nion ka (Ewa
Si wiec) oraz Mar shal la (An na Pal mą czyń -
ska) i Cha se'a (Mar cin Mruk) z Psie go Pa -
tro lu. Przed szko la ki mo gły wy sza leć się
na dmu cha nym zam ku czy w ba se nie z pi -
łecz ka mi, a tak że prze je chać się ku cy kiem
i pusz czać du że bań ki my dla ne. 

Nie spo dzian ki przy go to wa li stra ża cy
z OSP Ciesz ków i po li cjan ci z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. Dzie ci mia -
ły bo wiem oka zję obej rzeć z bli ska po jazd
ga śni czy, spraw dzić, jak dzia ła sy gnał

dźwię ko wy, czy użyć wę ża stra żac kie go.
Po li cjan ci na to miast za pre zen to wa li ra dio -
wóz i roz ma wia li z dzieć mi o bez pie czeń -
stwie na dro dze. 

Jed na z mam, Do mi ni ka Orze chow -
ska, roz da wa ła wszyst kim cu kier ki, a w mo -
bil nej bud ce „Pod nieb ny Smak”
do skosz to wa nia by ły pysz ne lo dy. Na za -
koń cze nie im pre zy na wszyst kie przed szko -
la ki cze kał smacz ny po czę stu nek i słod kie
upo min ki, któ re każ dy za brał do do mu. 

Or ga ni za to rem Dnia Przed szko la ka
by ła Ra da Ro dzi ców Przed szko la Pu blicz -
ne go w Ciesz ko wie skła dzie: Jo lan ta Ra taj -
czak, Ewa Si wiec, Ka ta rzy na Ko sa kow ska,
Re na ta Ja ku biak, Do mi ni ka Orze chow ska,
San dra Kaź mier czak, Mar ty na Szu me ra -
-Mi cha lak, Mar cin Mruk i Ewe li na Ra don. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Święto przedszkolaków
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Szy mon Mi chal ski i Mi chał Szmi giel
do sta ją co raz wię cej szans w me czach
dru gie go ze spo łu Ślą ska Wro cław. Do -
bra po sta wa i re gu lar ne wy stę py po -
zwa la ją wie rzyć, że wkrót ce przed sta -
wi ciel po wia tu mi lic kie go po ja wi się
na bo iskach eks tra kla so wych. 

W ostat nim cza sie mło dzi pił ka rze za -
gra li w spo tka niach z dru ży na mi z Ka li sza
i Lu bi na. Star cie dru go li go we, z KKS -em
Ka lisz, za koń czy ło się zwy cię stwem wro -
cła wian 2: 0, choć obie bram ki pa dły do -
pie ro w koń ców ce me czu. Sz. Mi chal ski
(na zdję ciu) ro ze grał peł ne 90 mi nut
w środ ku po la, zaś M. Szmi giel przez 80
mi nut bie gał na le wym wa ha dle. 

W roz gryw kach Pu cha ru Pol ski tra fi -
li już na znacz nie trud niej sze go ry wa la. Za -
głę bie Lu bin, ja ko oczy wi sty fa wo ryt, nie
po zo sta wi ło złu dzeń wro cław skiej dru ży -
nie, pew nie wy gry wa jąc 3: 0. Mi mo to dru -
gi ze spół Woj sko wych po ka zał cha rak ter,
dłu go utrzy mu jąc się przy pił ce. Za bra kło
jed nak oka zji strze lec kich. Sz. Mi chal ski
po now nie ro ze grał ca łe spo tka nie, na to -
miast M. Szmi giel po ja wił się na mu ra wie
w 68. mi nu cie. 

Na dzie je są du że, zwłasz cza wo bec pił -
ka rza środ ka po la, któ ry do nie daw na prze -
wo dził de fen sy wie. Być mo że już
nie ba wem cze ka go de biut w naj wyż szej
kla sie roz gryw ko wej w Pol sce.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Miliczanie w rezerwach Śląska

W so bo tę Ba rycz Su łów zmie rzy ła się
z wi ce li de rem IV li gi. Wy jazd do Świd -
ni cy nie ste ty nie oka zał się szczę śli -
wy – nasz ze spół prze grał 0: 3. Mi mo
po raż ki su ło wia nie utrzy ma li się
na trze ciej po zy cji w ta be li.

Pił ka rze Ba ry czy mie li świa do mość, że
ja dą na cięż ki te ren, a ry wa le są w ga zie. Go -
spo da rze od po cząt ku spo tka nia po twier -
dza li do brą dys po zy cję. Już w 8. mi nu cie
wy szli na pro wa dze nie. Po do środ ko wa niu
z rzu tu roż ne go su łow scy de fen so rzy wy bi -
li pił kę, lecz ta tra fi ła pod no gi Pa try ka Sa -
la mo na, któ ry do brze przy mie rzył i nie dał
szans gol ki pe ro wi Ba ry czy. Przez ko lej nych
kil ka mi nut pod bram ką Fi li pa Ko czo row -
skie go by ło bar dzo go rą co, lecz miej sco wi
mi ni mal nie chy bia li. Go ście na to miast sta -
ra li się stwa rzać za gro że nie dłu gi mi za gra -
nia mi w oko li ce po la kar ne go, ale bram karz
ry wa li był cią gle na po ste run ku. 

W 25. mi nu cie świd ni cza nie mie li ko -
lej ną zna ko mi tą oka zję, lecz F. Ko czo row -
ski nie dał się po ko nać. Chwi lę póź niej
Ad rian Pu cha ła mógł do pro wa dzić do wy -
rów na nia, jed nak po je go fan ta stycz nym
ude rze niu z dy stan su fut bo lów ka tra fi ła
w po przecz kę. Koń co wy kwa drans pierw -
szej po ło wy zde cy do wa nie na le żał do go -
spo da rzy. Wpraw dzie nie uda ło im się
pod wyż szyć re zul ta tu, ale dłu go utrzy my -
wa li się przy pił ce i za gra ża li bram ce Ba ry -
czy. Na szczę ście su łow ski gol ki per
spi sy wał się bez za rzu tu. Dru ży na ze Świd -
ni cy by ła lep sza we wszyst kich aspek tach
gry i do prze rwy za słu że nie pro wa dzi ła. 

W dru giej od sło nie ob raz spo tka nia
nie wie le się zmie nił, a je śli już, to na gor sze
dla pod opiecz nych Do mi ni ka Pio trow skie -
go. Ry wa le na ci ska li, co rusz groź ne ata ku -
jąc, pod czas gdy przy jezd ni od po wie dzie li
je dy nie moc no nie cel nym ude rze niem
z dy stan su. W 62. mi nu cie F. Ko czo row ski

wy bro nił ko lej ny strzał, ale wo bec do bit ki
Se ba stia na Bia ła si ka był już bez rad ny. Kil -
ka mi nut póź niej bram karz Ba ry czy po pi -
sał się do sko na łą in ter wen cją, gdy sta nął
oko w oko z na past ni kiem go spo da rzy.
Nie ste ty, kil ka na ście se kund póź niej wy -
cią gał pił kę z siat ki. Rzut roż ny po now nie
oka zał się szczę śli wy dla P. Sa la mo na, któ -
ry tym ra zem trą cił fut bo lów kę gło wą,
po raz dru gi wpi su jąc się na li stę strzel ców. 

Ostat ni frag ment kon fron ta cji nie
przy niósł zmia ny wy ni ku, a świd ni cza nie
kon tro lo wa li sy tu ację na bo isku. Gdy by
nie do bra po sta wa F. Ko czo row skie go, ich
zwy cię stwo za pew ne by ło by bar dziej oka -
za łe. Su ło wia nie z pew no ścią wy cią gną
wnio ski z te go me czu i bę dą chcie li się zre -
ha bi li to wać za dwie po raż ki z rzę du w roz -
gryw kach li go wych. Wy da je się to
ko niecz ne, bo choć utrzy mu ją trze cią lo ka -
tę w IV li dze, to Le chia Dzier żo -
niów – z kom ple tem punk tów – oraz
Po lo nia -Stal Świd ni ca – po zwy cię skim bo -
ju z Ba ry czą – za czy na ją moc no ucie kać
resz cie staw ki. (MS)

PIŁKA NOŻNA

Porażka w meczu na szczycie

Od lat mó wi się, że Mi licz za pa sa mi
stoi. Po twier dze niem tej te zy by ły
ostat nie świet ne wy stę py mło dych
za wod ni ków Bi zo na Mi licz i Olim pii
Ciesz ków, któ rzy przy wieź li do po -
wia tu ko lej ne me da le. 

Nie daw no w Sul mie rzy cach od by ły się
Otwar te Mi strzo stwa Po wia tu Kro to szyń -
skie go w Za pa sach Dzie ci i Mło dzi ków. Re -

pre zen tan ci ciesz kow skiej Olim pii zdo by li
aż czte ry zło te krąż ki. Na naj wyż szym stop -
niu po dium sta wa li Alan Szy dłow ski, Mar -
cel Ży to, Bła żej Ży to oraz Ja kub Kę sy.
Z ko lei sre bro wy wal czy li Ma te usz Szy -
dłow ski, Ma ciej Sa do wik i Mar ta Ły sek.
Z brą zo wym me da lem z za wo dów wró cił
Mak sy mi lian Tom czak. Z ca łej eki py tyl ko
je den za wod nik, Ga briel Skwiercz, zna lazł
się po za po dium, zaj mu jąc pią tą lo ka tę. 

Wy bor nie na tej im pre zie spi sa li się
tak że za pa śni cy mi lic kie go klu bu. Zło to
dla Bi zo na zdo by li Oskar Ga bor, Kac per
Troj nar, Fa bian Mą dry, Ma ciej Ma zur kie -
wicz oraz Ka mil Henc ki. Na dru gich miej -
scach zma ga nia ukoń czy li Zu zan na
Hor bik i Fran ci szek Grud niew ski, a brą zo -
we me da le zgar nę li Oskar Olej nik i Fran -
ci szek Be reź nic ki. Z 11-oso bo we go skła du
tyl ko dwóch za pa śni ków, Szy mon Dre spa
i Bo rys Mo gi lan, nie zna la zło się na po -
dium, po ka zu jąc jed nak wiel ką wo lę wal -
ki. W ge ne ral nej kla sy fi ka cji klu bo wej
Bi zon za jął trze cie miej sce, ustę pu jąc je dy -
nie dwóm eki pom z Po zna nia – So bie skie -
mu i Grun wal do wi.

Na Mię dzy wo je wódz kich Mi strzo -
stwach Mło dzi ków w Za pa sach w Go go li -
nie naj więk szej chwa ły mi lic kie mu
klu bo wi przy spo rzy ła Zu zan na Hor bik,
któ ra oka za ła się bez kon ku ren cyj na w ka -
te go rii ko biet do 50 kg, po ko nu jąc w fi na -
le za wod nicz kę z Go go li na 10: 0.
Fran ci szek Be reź nic ki zdo był sre bro w sil -
nie ob sa dzo nej ka te go rii do 47 kg. W fi na -
le prze grał z do świad czo nym
re pre zen tan tem Na my sło wa. Oskar Ga -
bor, na co dzień star tu ją cy w niż szej wa dze,
za jął pią tą lo ka tę w zma ga niach do 38 kg.
Bez me da li wró ci li z za wo dów tak że Kac -
per Troj nar, Oskar Olej nik i Oskar Ma tu -
szek, ale udo wod ni li, że w przy szło ści
mo gą osią gać wiel kie suk ce sy. Na za wo dy

nie mo gli po je chać Oli wia Ra dzi szew ska
i Szy mon Kra wiec, któ rym kon tu zje unie -
moż li wi ły wy stęp w Go go li nie.

Olim pię re pre zen to wa ło czwo ro za -
wod ni ków, a ich wy ni ki mo gą na pa wać du -
mą. W sty lu wol nym zdo mi no wa li
bo wiem ka te go rię do 48 kg, ja ko że w fi na -
le do szło do po je dyn ku Ja ku ba Kę se go
z Mak sy mi lia nem Tom cza kiem. Zło to
zdo był pierw szy z wy mie nio nych. Mar cel
Ży to z ko lei trium fo wał w kat. do 62 kg.
W ry wa li za cji żeń skiej Mar ta Ły sek upla -
so wa ła się na trze cim miej scu w kat.
do 58 kg. 

W sty lu kla sycz nym M. Tom czak „od -
kuł się” za fi na ło wą po raż kę w sty lu wol -
nym i zwy cię żył w kat. do 48 kg. Me dal ze
zło ta wy wal czył rów nież J. Kę sy, star tu ją -
cy w kat. do 52 kg. M. Ży to był trze ci
w kat. do 62 kg. 

Po sta wa pod opiecz nych spra wi ła wiel -
ką ra dość tre ne ro wi Lesz ko wi Woś ko -
wi. – Ba za mło dych, uta len to wa nych
chło pa ków jest i bę dzie my ich da lej szko -
lić, by osią ga li jak naj lep sze wy ni ki, re pre -
zen tu jąc nas na are nie kra jo wej i świa to wej
w róż nych gru pach wie ko wych – pod su -
mo wał szko le nio wiec Olim pii.

(MS) 

ZAPASY

Kolejne sukcesy młodych zawodników

POLONIA-STAL ŚWIDNICA 
– BARYCZ SUŁÓW 3:0 (1:0)

BRAMKI:
1:0 – Patryk Salamon (8)
2:0 – Sebastian Białasik (62)
3:0 – Patryk Salamon (70)
BARYCZ: Koczorowski – Możdrzech, Walkus
(72' Milian), Niedbała, Przybylski (60'
Kazanecki), Bachta, Serweta, Wójcik,
Stachowski, Kierat, Puchała         
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GI GAN CI SIAT KÓW KI to naj więk sza
im pre za przed se zo no wa dla klu bów
w Pol sce. Co ro ku po tę gi świa to we
wal czą o pu char spon so ra ty tu lar ne -
go, jed no cze śnie zbie ra jąc pie nią dze
dla po trze bu ją cych, szcze gól nie cho -
rych dzie ci. Część XII edy cji mię dzy -
na ro do wych zma gań od by ła się
w Mi li czu.

Choć był to je dy nie frag ment wy -
da rze nia, or ga ni zo wa ne go w więk szej
ska li w Jel czu -La sko wi cach, im pre za
cie szy ła się ogrom nym za in te re so wa -
niem. To wia do mość szcze gól nie po -
zy tyw na, bio rąc pod uwa gę cel
dzia łań. Do chód z bi le tów prze zna -
czo no bo wiem na le cze nie rdze nio we -
go za ni ku mię śni (SMA) u ma łej
Amel ki Gmy rek z Dol ne go Ślą ska. 

Ofi cjal ne go otwar cia im pre zy do -
ko na li wspól nie Woj ciech Roz dol -
ski – pre zes Dol no ślą skie go Związ ku
Pił ki Siat ko wej, a jed no cze śnie po my -
sło daw ca i or ga ni za tor TAU RON Gi -
gan ci Siat ków ki – oraz Piotr
Lech – bur mistrz Mi li cza. Pierw szym
ak tem piąt ko we go wy da rze nia był fi -
nał roz gry wek Mło dych Gi gan tów
Siat ków ki. Trium fo wa ła dru ży na UKS
Li der Kon stan ty nów Łódz ki, po ko nu -
jąc 2: 1 MKS MOS Wro cław. Pierw -
sze go se ta Li der wy grał 27: 25. Dru ga
par tia rów nież na le ża ła do dziew cząt
z Kon stan ty no wa Łódz kie go, któ re
zwy cię ży ły 25: 23, co w za sa dzie już
da wa ło po wo dy do świę to wa nia, jed -
nak zgod nie z za sa da mi ro ze gra no
trze cią od sło nę, w któ rej lep sze by ły
wro cła wian ki, osła dza jąc so bie go rycz
po raż ki wy gra niem te go se ta 25: 13. 

W prze rwie przed ko lej nym me -
czem mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć
śp. Da mia na Sta cho wia ka, bur mi strza
gmi ny Mi licz w la tach 2006-2008
i rad ne go Ra dy Miej skiej w la -
tach 2010-2014, któ ry we wrze śniu
od szedł z te go świa ta. 

Po tem do szło do nie wąt pli wie naj -
cie kaw sze go i naj bar dziej za cię te go
star cia siat kar skie go piąt ku. Na par kiet

wy szły bo wiem ze spo ły MUKS Zie -
mia Mi lic ka i NLO SMS PZPS Spa ła.
Był to mecz roz po czy na ją cy se zon II li -
gi męż czyzn. Mi li cza nie za li czy li
świet ną in au gu ra cję, zwy cię ża jąc 3: 2,
choć ry wa le po sta wi li po przecz kę na -
praw dę wy so ko. W pierw szym se cie
go spo da rze od po cząt ku spi sy wa li się
le piej, utrzy mu jąc pro wa dze nie i kon -
tro lu jąc prze bieg kon fron ta cji. Póź niej
zro bi ło się nie co ner wo wo, ale wy pra -
co wa na wcze śniej prze wa ga po zwo li ła
mi li cza nom na pew ne zwy cię -
stwo 25: 20. Zu peł nie ina czej prze bie -

ga ła dru ga par tia, gdyż już w pierw szej
fa zie siat ka rze Spa ły wy pra co wa li so -
bie czte ro punk to wą prze wa gę. Miej -
sco wi wal czy li dziel nie, ale nie by li
w sta nie do go nić go ści, któ rzy wy gra -
li 25: 21. W trze ciej od sło nie wal ka by -
ła bar dzo wy rów na na. Ja ko pierw si
przed szan są jej za koń cze nia sta nę li za -
wod ni cy z Mi li cza, jed nak nie uda ło
im się jej wy ko rzy stać i to się ze mści ło.
Przy jezd ni z ko lei wy ko rzy sta li pił kę
se to wą i zwy cię ży li do 25, tym sa mym
wy cho dząc na pro wa dze nie. Rów nie
za cię ta by ła czwar ta par tia, ale tym ra -
zem woj nę ner wów wy gra li go spo da -
rze (26: 24). O tym, kto bę dzie się
cie szył ze zwy cię stwa, de cy do wał więc
tie -bre ak. Mi li cza nie, nie sie ni wspar -
ciem ki bi ców, pre zen to wa li się le piej,
po ko nu jąc ry wa li 15: 11. Na MVP te -
go emo cjo nu ją ce go po je dyn ku wy bra -
no Ma te usza Le sia ka.

War to do dać, iż bur mistrz P. Lech
otrzy mał z rąk pre ze sa klu bu pa miąt -
ko wą ko szul kę z nu me rem 18. Po nad -
to po dzię ko wa no spor tow com
i tre ne rom re pre zen tu ją cym bar wy
gmi ny na ogól no pol skich im pre zach
spor to wych. Wy róż nio no m. in. za pa -
śni ków – Bar to sza Soł ty sa i Krzysz to -

fa Sa do wi ka, pod opiecz nych tre ne ra
Lesz ka Woś ka, któ rzy przy wieź li zło -
te me da le z Rze szo wa, oraz Zu zan nę
Hor bik, mi strzy nię w Sie dl cach, szko -
lo ną przez Da wi da Ję drzej ka. Po dzię -
ko wa no też re pre zen tan tom szkół
pod sta wo wych za do brą po sta wę
na Kin der Joy of Mo ving w Gli wi cach. 

W me czu wie czo ru emo cji do star -
czy li siat ka rze Gwar dii Wro cław i Ga -
la ta sa ray Stam buł w ra mach ha sła
„Pol ska vs. Tur cja”. Wro cła wia nie
w pierw szym se cie prze gra li 21: 25,
jed nak po zo sta łe trzy na le ża ły już
do nich. Ko lej ne par tie Gwar dia wy -
gra ła 25: 19, 25: 23 i 26: 24. Wszyst -
kim za wod ni kom, or ga ni za to rom
i uczest ni kom na le żą się sło wa uzna -
nia za po ka za nie, że war to nieść po -
moc in nym.

(MS) 

SIATKÓWKA

Wielkie mecze w wielkiej sprawie


