
WIDZIMY SIĘ CO WTOREK! e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 5  WTOREK 5 PAŹDZIERNIKA 2021

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
 g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

25 wrze śnia w miej sco wo ści Pię ko -
cin (gmi na Mi licz) zor ga ni zo wa no
dwie cie ka we im pre zy – XII Mię dzy -
wo je wódz ki Kon kurs Or ki Za przę -
giem Kon nym oraz IV Fe sti wal Dy ni.
Fre kwen cja by ła re kor do wa. Or ga ni -
za to rem by ły so łec two Pię ko cin, we
współ pra cy z Ośrod kiem Kul tu ry
w Mi li czu, Dol no ślą ską i Wiel ko pol -
ską Izbą Rol ni czą.

W Mię dzy wo je wódz kim Kon kur -
sie Or ki z Za przę giem Kon nym
w szran ki sta nę ło 12 ora czy, po sze ściu
z Dol ne go Ślą ska i Wiel ko pol ski. Każ -
dy miał wy zna czo ną bruz dę, wzdłuż
któ rej mu siał dwu krot nie prze je chać.
Ko mi sja oce nia ła czas prze jaz du, do -
kład ność i fa cho wość wy ko na nej or ki
oraz wra że nie ogól ne i strój ora cza. Or -
ga ni za to rzy przy go to wa li dla czo ło -
wych za wod ni ków pu cha ry oraz
na gro dy rze czo we. Zwy cię żył Jan Gry -
gle wicz, a po zo sta li ora cze otrzy ma li
wy róż nie nia.

– War to wspo mnieć, że or ka jest
pod sta wo wym za bie giem upra wo -
wym, przy wra ca ją cym spraw ność pro -

duk cyj ną gle by. Po le ga na czę ścio wym
lub cał ko wi tym od cię ciu od ca li zny
pa sa ro li (ski by), a na stęp nie od wró ce -
niu i po kru sze niu. Wy ko ny wa na jest
w ce lu przy kry cia resz tek po żniw -
nych. Po zo sta wio ne i nie przy kry te
na po wierzch ni gle by reszt ki oraz
upra wa zbóż po so bie jest miej scem
roz wo ju grzy bów i szkod ni ków. Or ka
przy czy nia się rów nież do czę ścio we -
go nisz cze nia chwa stów po przez głę -
bo kie przy kry cie na sion lub roz ło gów.
Co raz czę ściej spo ty ka ne są sys te my
bez or ko we upra wy. Z pew no ścią war -
to jed nak pie lę gno wać i prze ka zy wać
tra dy cję i umie jęt ność or ki kon nej

młod sze mu po ko le niu. W kon kur sie
wzię li udział mię dzy in ny mi dzia dek

i je go wnu czek, Jó zef i Ro bert Rę ko sie -
wicz. Po nad to pan Jó zef uży czył rów -
nież swo je go ko nia kil ku
kon ku ren tom, za co na le żą mu się po -
dzię ko wa nia i przy zna nie na gro dy fa -
ir play – po in for mo wa li
przed sta wi cie le Wiel ko pol skiej Izby
Rol ni czej.

W trak cie IV Fe sti wa lu Dy ni moż -
na by ło do wie dzieć się wie lu cie ka -
wych in for ma cji na te mat ga tun ków
i wa run ków upra wia nia te go uni wer -
sal ne go wa rzy wa. Z miąż szu dy ni
przy go to wać moż na zu pę czy ser nik,
ale tak że muf fi ny, plac ki, ko tle ty, ra cu -

chy czy farsz do na le śni ków. Pest ki do -
da je się do sa ła tek lub cia sta, a z ole ju
przy go to wu je się dres sing do sa łat ki.
Do po traw moż na wy ko rzy sty wać tar -
tą su ro wą dy nię, np. do plac ków, lub
też usma żo ną bądź ugo to wa ną w ka -
wał kach, np. do ma ka ro nu. Do wie lu
dań i de se rów wy ko rzy sty wa ne jest też
purée z pie czo nej dy ni.

Z oka zji fe sti wa lu zor ga ni zo wa no
kon kurs ku li nar ny na naj bar dziej ory -
gi nal ną po tra wę. Ju ry pierw sze miej sce
przy zna ło ex aequo Ma rze nie Szyn -
kow skiej za lo dy dy nio we i Agniesz ce
Czech za „dy nio wą roz kosz”. 

Po nad to za pre zen to wa no roz ma ite
od mia ny dy ni upra wia nych w Pię ko ci -
nie. By ły tak że kon ku ren cje spraw no -
ścio we z dy nią w ro li głów nej,
de gu sta cja ar bu zów oraz atrak cje dla
naj młod szych. Każ dy mógł skosz to wać
zu py ogór ko wej z ko tła. Prze pro wa dzo -
no rów nież kon kurs KRUS -u. Nie mo -
gło za brak nąć za ba wy ta necz nej.

Or ga ni za to rzy za dba li o wy so ki
po ziom im prez i zna ko mi tą at mos fe -
rę. – Dzię ku je my wszyst kim za obec -
ność i do bre sło wo. Dzię ki wam sztu ka
or ki kon nej mo że wciąż fa scy no wać
ko lej ne po ko le nia, a nie do ce nio na dy -
nia mo że stać się wiel ką ku li nar ną in -
spi ra cją – pod su mo wa li dzień pe łen
wra żeń przed sta wi cie le so łec twa Pię -
ko cin. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PIĘKOCIN

Imprezy, które połączyły dwa województwa
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26 wrze śnia w Ostoi Ko ni ka Pol skie -
go w Mi li czu od był się V Fe styn In te -
gra cyj ny „Do stęp ny szlak” dla osób
nie peł no spraw nych wraz z opie ku -
na mi. Przy go to wa no wie le atrak cji.
Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Mi lic -
kie Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej”
oraz Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy -
cho waw czy w Mi li czu. 

Przed się wzię cie zo sta ło zre ali zo wa ne
w ra mach pro jek tu „Ak tyw nie z Ra zem
Bli żej”, fi nan so wa ne go ze środ ków
PFRON -u. Pro gram prze wi dy wał ta kie
atrak cje jak prze jażdż ki brycz ka mi, pły wa -
nie ka ja ka mi, ani ma cje dla dzie ci, kon kur -
sy spor to we. Przy go to wa no tak że stre fę
ga stro no micz ną, gdzie każ dy mógł się po -
si lić kieł ba ską z gril la lub tra dy cyj ną paj dą
chle ba ze smal cem.

Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej” po -
wsta ło z ini cja ty wy ro dzi ców dzie ci ze spe -
cy ficz ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi,
głów nie z nie peł no spraw no ścią in te lek tu -
al ną. Głów ne ce le sto wa rzy sze nia to pro -
wa dze nie dzia łań na rzecz osób

z nie peł no spraw no ścią w za kre sie edu ka -
cji, oświa ty i wy cho wa nia oraz prze ciw -
dzia ła nie pa to lo giom spo łecz nym,
upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej i spor -
tu, pro wa dze nie edu ka cji eko lo gicz nej itp.
Or ga ni za cja wspo ma ga re mon ty po miesz -
czeń edu ka cyj nych SOSW oraz zaj mu je się
ak ty wi za cją osób z nie peł no spraw no ścią,
or ga ni zu jąc im pre zy kul tu ral ne, spor to we
czy edu ka cyj ne. Po za tym wspie ra oso by
po trze bu ją ce po przez do fi nan so wa nie wy -
ży wie nia. Wcze śniej wszel kie dzia ła nia fi -

nan so wa ne by ły ze środ ków po zy ska nych
od spon so rów, z da ro wizn oraz ze skła dek
człon kow skich. Obec nie sto wa rzy sze nie
zdo by wa rów nież środ ki w ra mach róż no -
ra kich do ta cji (m. in. PFRON, FIO,
UMWD, UE, gmi na Mi licz). 

Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej” ma sie -
dzi bę w bu dyn ku Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go. Obec nie jest
w nim 30 osób, a funk cję pre ze sa peł ni
Agniesz ka Dwo jak.

(FE NIX)

FESTYN

Integracja i zabawa

Że by wziąć udział w kon kur sie, na le -
ży ode brać ma pę z Ko lo ro wym Szla kiem

Kar pia w Do li nie Ba ry czy (map ki do stęp -
ne w miej scach na szla ku oraz do po bra nia

na stro nie www.ko lo ro wysz lak kar pia.ba -
rycz.pl) lub sko rzy stać z apli ka cji DO LI NA
BA RY CZY (do stęp na na App Sto re oraz
Go ogle Play). Na stęp nie trze ba wy ru szyć
na wy pra wę Ko lo ro wym Szla kiem Kar pia
i w jej trak cie zbie rać pie cząt ki w miej scach
ozna czo nych na map kach lub punk ty
w apli ka cji. 

Po wy ko na niu za da nia uczest nik po -
wi nien wy peł nić ma pę swo imi da ny mi
do kon tak tu. – Je śli po da jesz imię dziec ka,
na pisz rów nież je go wiek i zrób zdję -
cie/skan lub scre en sho ta apli ka cji, po ka zu -
ją ce go od wie dzo ne przez cie bie miej sca
(wte dy swo je da ne do kon tak tu na pisz
w ma ilu). Na stęp nie prze ślij na ad res part -
ner stwo@na sza.ba rycz.pl w ter mi nie
do 15.11.2021 włącz nie – in for mu ją or -
ga ni za to rzy. 

Nadaw ca każ de go z pra wi dło wo prze -
sła nych ma ili weź mie udział w lo so wa niu.
Do wy gra nia są puz zle, gry edu ka cyj ne,
wy daw nic twa o Do li nie Ba ry czy, ga dże ty
z ko lo ro we go szla ku kar pia – ko szul ki, tor -
by, kub ki. Na gro dą głów ną jest ro wer tu ry -
stycz ny.

OPRAC. (FE NIX)

TURYSTYKA

Podążaj szlakiem karpia

F
O

T
. 
G

C
K

 w
 C

ie
s
z
k
o
w

ie

23 wrze śnia ciesz kow scy se nio rzy
ze bra li się w Gmin nym Cen trum Kul -
tu ry, aby wy brać pre ze sa Klu bu Se -
nio ra. Jed no gło śnie zde cy do wa no,
że funk cję tę da lej bę dzie peł nić Ur -
szu la Wy so gląd.

By ła to je dy na kan dy dat ka, a wszy scy
ze bra ni udzie li li jej peł ne go po par cia. Dzię -
ki te mu bez po dzia łów człon ko wie klu bu
mo gli roz po cząć wspól ne bie sia do wa nie.
Zor ga ni zo wa no bo wiem wie czo rek ta -

necz ny, na któ ry przy go to wa no zdro we
prze ką ski. 

Prze dys ku to wa no też pla ny na zbli ża -
ją cy się Dzień Se nio ra – 19 paź dzier ni ka.
Wte dy to świę to wa ne bę dą 80. i 90. uro -
dzi ny miesz kań ców gmi ny. Z li czą ce -
go 110 człon ków klu bu 87 uczest ni czy ło
w ob ra dach i im pre zie. Obec na by ła tak -
że Ha li na Nie dba ła, dy rek tor ciesz kow -
skie go GCK i ini cja tor ka po wo ła nia
Klu bu Se nio ra.

(MS)

CIESZKÓW

Pełne poparcie 
dla dotychczasowej szefowej

Do 15 li sto pa da po trwa kon kurs „Za kar piem po Do li nie Ba ry czy”. Or ga ni za -
to rem wy da rze nia jest Sto wa rzy sze nie „Part ner stwo dla Do li ny Ba ry czy”.
To ak cja pro mo cyj na w ra mach Dni Kar pia, trwa ją ce go już od kil ku ty go dni
w po wie cie mi lic kim cy klu im prez. Głów ną na gro dą jest ro wer tu ry stycz ny.
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28 wrze śnia de le ga cja przed sta wi -
cie li gmi ny Mi licz uda ła się z wi zy tą
do Sprin ge – mia sta part ner skie go
w Dol nej Sak so nii w Niem czech.
War to przy po mnieć, że umo wa
o współ pra cy zo sta ła pod pi sa na 9
czerw ca tyl ko w for mie wi de okon fe -
ren cji. Do pie ro te raz po ja wi ła się
moż li wość ofi cjal ne go spo tka nia.

Pod czas wi zy ty w Niem czech go ście
z Mi li cza wzię li udział w uro czy stym od -
sło nię ciu ta bli cy z na zwa mi miast Mi licz -
-Spring na ka mie niu, któ ry stał się
sym bo lem pod pi sa nia ofi cjal nej współ pra -
cy mię dzy mia sta mi. Głaz ten zo stał wy -
bra ny, po nie waż je go kształt na gó rze

przy po mi na ob rys po wia tu mi lic kie go.
Przed sta wi cie le na szej gmi ny wzię li rów -
nież udział w otwar ciu wy sta wy Mu zeum
Śla dów Zie mi Mi lic kiej. Zna la zły się tam
m. in. zie mia w sym bo licz nych sło jach z te -
re nu Mi li cza, Su ło wa, Kro śnic, Żmi gro du,
Trzeb ni cy oraz Pru sic, fla ga Mi li cza oraz
ru da dar nio wa. 

Przy oka zji wi zy ty Han so wi Nit sch ke,
ho no ro we mu oby wa te lo wi gmi ny Mi licz,
wrę czo no akt nada nia te go ty tu łu oraz sta -
tu et kę św. Je rze go na ko niu, za bi ja ją ce go
smo ka – sym bol z her bu mia sta. 22 kwiet -
nia Ra da Miej ska w Mi li czu, na wnio sek
bur mi strza, pod ję ła uchwa łę o nada niu H.
Nit sch ke te go za szczyt ne go ty tu łu. Jest on
wie lo let nim dzia ła czem Ziom ko stwa Mi -

lic ko -Żmi grodz kie go, pro pa ga to rem pol -
skiej kul tu ry, pro mo to rem Zie mi Mi lic kiej
w kra ju i za gra ni cą. 

Stro ny part ner skie mia ły oka zję
do usta le nia kie run ków, w ja kich ma zmie -
rzać współ pra ca mię dzy mia sta mi. Omó -
wio ne zo sta ły za sa dy i wa run ki wy mia ny
uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Mi -
ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu oraz wy mia ny
spor to wej, któ rą bę dzie ko or dy no wał
Ośro dek Spor tu i Re kre acji.

– Miesz kań cy Sprin ge są jak człon ko -
wie ro dzi ny, któ rzy kie ru ją swo je spoj rze -
nia w to sa mo nie bo, co miesz kań cy gmi ny
Mi licz – sko men to wał Piotr Lech, bur -
mistrz Mi li cza.

(FE NIX)

PARTNERSTWO

Miliczanie z wizytą w Dolnej Saksonii

Pierw sze go dnia paź dzier ni ka Pu -
blicz ny Żło bek w Mi li czu „Stu mi lo wy
Las” ob cho dził swo je dru gie uro dzi -
ny. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no uro -
czy stość, w któ rej prócz dzie ci
uczest ni czy li pra cow ni cy pla ców ki
i sa mo rzą dow cy. By ły po dzię ko wa -
nia, za ba wa i tań ce. Nie za bra kło
oczy wi ście uro dzi no we go tor tu.

Ży cze nia i po dzię ko wa nia za dwa la ta
dzia łal no ści zło ży li dy rek tor Do ro cie Bier -
nat wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta oraz sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki. Na rę ce
wy cho waw czyń prze ka za no sze reg sym bo -
licz nych upo min ków – przy bo rów dla
każ dej z trzech grup żłob ka. Po ofi cjal nej
czę ści dzie ci mo gły od dać się za ba wie z ani -
ma cja mi i dmu cha ny mi zam ka mi.

Bu do wa żłob ka by ła moż li wa dzię ki
po zy ska niu du że go do fi nan so wa nia.
Od po cząt ko we go eta pu tej in we sty cji
do chwi li obec nej Wy dział In we sty cji

i Fun du szy Eu ro pej skich po zy skał kwo -
tę 1 417 753,57 zł w ra mach re ali za cji pro -
jek tów „No we miej sca opie ki nad dzieć mi
do lat 3 w po wie cie mi lic kim – ada pta cja
po miesz czeń z roz bu do wą obiek tu Przed -

szko la Sa mo rzą do we go w Mi li czu na po -
trze by or ga ni za cji żłob ka” i „Pu blicz ny żło -
bek w Mi li czu” oraz pro gra mu „Ma luch
plus”.

(FE NIX)

ŻŁOBEK

Dwa lata minęły jak jeden dzień

27 wrze śnia An drzej Sztan de ra, wi -
ce pre zes Mi lic kie go Cen trum Me -
dycz ne go, uczest ni czył w uro czy stym
wrę cze niu sztan da ru 16 Dol no ślą -
skiej Bry ga dzie Obro ny Te ry to rial nej
im. Ppłk. Lu dwi ka Mar szał ka ps.
„Zbro ja”. Po dzię ko wa no żoł nie rzom
za ich ogrom ne wspar cie w wal ce
z epi de mią CO VID -19.

Wi ce pre zes MCM otrzy mał za pro sze -
nie na uro czy stość od do wód cy 16 DBOT,
puł kow ni ka Ar tu ra Ba rań skie go. Wy da rze -
nie mia ło cha rak ter szcze gól ny, po nie waż
żoł nie rze 16 DBOT przez wie le mie się cy
wspie ra li mi lic ki szpi tal w wal ce z epi de -

mią. Po nad to An drzej Sztan de ra zo stał od -
zna czo ny srebr nym i brą zo wym me da lem
„Za słu żo ny dla Obro ny Te ry to rial nej”
przez Pol ską Li gę Obro ny Te ry to rial nej.

Uro czy stość mia ła miej sce w ba zy li ce
gar ni zo no wej pw. Św. Elż bie ty. Pod czas
Mszy św. sztan dar po świę cił me tro po li ta
wro cław ski abp Jó zef Kup ny. W ce le bra cji
uczest ni czył m. in. mi ni ster Mi chał Dwor -
czyk, szef Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów. Po mszy na pla cu Wol no ści od by ła
się uro czy sta przy się ga woj sko wa, pod czas
któ rej za przy się żo nych zo sta ło pra wie stu
żoł nie rzy WOT, wy po wia da ją cych sło wa
ro ty na no wy sztan dar 16 DBOT. 

OPRAC. (FE NIX)

WROCŁAW

Odznaczenie dla wiceprezesa MCM

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li trzech
męż czyzn, któ rzy by li po szu ki wa ni
przez miej sco wy sąd w ce lu do pro -
wa dze nia ich do naj bliż sze go aresz -
tu śled cze go. W ocze ki wa niu
na prze trans por to wa nie męż czyź ni
spę dzi li noc w ce lach po li cyj ne go
aresz tu. 

Pierw szy z męż czyzn zo stał za trzy ma -
ny przez funk cjo na riu szy w trak cie le gi ty -
mo wa nia na jed nej z ulic Mi li cza
w so bo tę, 25 wrze śnia. 36-let ni mi li cza nin
był po szu ki wa ny na pod sta wie dwóch są -
do wych na ka zów do pro wa dze nia
do Aresz tu Śled cze go we Wro cła wiu. 

Ko lej ne go po szu ki wa ne go za trzy ma -
no na stęp ne go dnia w je go miej scu za -
miesz ka nia. Był to 51-let ni miesz ka niec
Ciesz ko wa. Z ko lei 45-let ni męż czy zna
z Mi li cza wie czo rem 26 wrze śnia zo stał
na mie rzo ny na jed nej z ulic mia sta.

– Za trzy ma ni męż czyź ni zgod nie
z na ka za mi do pro wa dze nia, wy da ny mi
przez Sąd Re jo no wy w Mi li czu, bę dą nie -
zwłocz nie prze wie zie ni do Aresz tu Śled -
cze go we Wro cła wiu w ce lu od by cia
za są dzo nych kar po zba wie nia wol no -
ści – po in for mo wał pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymali trzech
poszukiwanych mężczyzn
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Ośro dek Kul tu ry w Mi li czu już wkrót -
ce do cze ka się sa li wi do wi sko wo -ki -
no wej z praw dzi we go zda rze nia. To
po trzeb na i dłu go ocze ki wa na in we -
sty cja, nie tyl ko przez in struk to rów
i dzia ła czy in sty tu cji kul tu ry, ale tak że
przez miesz kań ców. Wraz z bu do wą
ki na zo sta nie tak że zmo der ni zo wa ny
bu dy nek ośrod ka. Łącz nie koszt in -
we sty cji ma wy nieść 6,7 mln zł.

Za da nie pod na zwą „Roz bu do wa bu -
dyn ku ośrod ka kul tu ry o łącz nik i sa lę ki -
no wo -wi do wi sko wą z za ple czem oraz
za go spo da ro wa niem te re nu ja ko przy kład
pu blicz nej in we sty cji w za kre sie bu dow nic -
twa o znacz nie pod wyż szo nych pa ra me -
trach cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej” jest
w 85 pro cen tach do fi nan so wa ne ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.
In we sty cja prze wi du je wy bu do wa nie sa li
ki no wo -wi do wi sko wej dla oko ło 200 osób
z za ple czem tech nicz nym i sa ni tar nym
oraz sa li kon fe ren cyj nej na pię trze bu dyn -
ku, stwo rze nie łącz ni ka z prze zna cze niem
po miesz czeń na po trze by bi blio te ki pu -
blicz nej, za go spo da ro wa nie te re nu, wy bu -
do wa nie dro gi po ża ro wej i cią gów pie szych.

Obiekt za pro jek to wa no zgod nie z za sa -
da mi ener go osz częd no ści, co umoż li wia je -
go użyt ko wa nie przyma łym zu ży ciu ener gii,

a jed no cze śnie za pew nia użyt kow ni kom
kom for to we wa run ki hi gie nicz no -sa ni tar ne.
Po nad stan dar do wą ener go osz częd ność uzy -
ska no dzię ki za sto so wa niu pa ne li fo to wol ta -
icz nych, au to ma tycz ne go sys te mu BMS,
wy po sa żo ne go w oprzy rzą do wa nie do sta łe -
go mo ni to rin gu wza kre sie zu ży cia ipro duk -
cji ener gii na ce le ogrze wa nia, chło dze nia,
przy go to wa nia CWU i wen ty la cji, a tak że
zie lo nej ścia ny wsys te mie lin ko wym nafron -
to wej ele wa cji. Po nad to prze wi dzia no za sto -
so wa nie od po wied niej gru bo ści ocie ple nia
obiek tu, jak rów nież więk szą niż wy ma ga -
na izo la cyj ność ter micz ną prze gród bu dow -
la nych oraz szczel ność po wietrz ną bu dyn ku. 

– Z ty go dnia na ty dzień, z dnia
na dzień po stęp prac jest co raz bar dziej wi -

docz ny. Ki no w Mi li czu to po sze rze nie
ofer ty kul tu ral nej po przez wpro wa dze nie
zu peł nie no wej ofer ty, za pew nia ją cej do -
stęp do sztu ki fil mo wej, ale tak że zin ten -
sy fi ko wa nie dzia łal no ści kul tu ral nej
po przez moż li wość częst szej or ga ni za cji
wy da rzeń kul tu ral nych czy wpro wa dza nie
no wych ini cja tyw jak ko ła fil mo we, warsz -
ta ty mon ta żu fil mów itp. In we sty cja po -
zwo li rów nież na pod nie sie nie ja ko ści
ofer ty kul tu ral nej oraz zwięk sze nie atrak -
cyj no ści gmi ny po przez stwo rze nie moż li -
wo ści kom plek so we go spę dza nia cza su
na jej te re nie. Za tem cze ka my na wiel kie
otwar cie – po in for mo wa ły wła dze gmi ny
Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Budowa kina zmierza ku końcowi 

1 paź dzier ni ka Mi lic kie Cen trum Me -
dycz ne za szczy ci ła swo ją wi zy tą Ju -
sty na Fra nie czek – uczest nicz ka
Igrzysk Pa ra olim pij skich w To kio,
mi strzy ni świa ta w bie gu na 400 m
oraz zwy cięż czy ni bie gu na 100 m
pod czas mi tyn gu lek ko atle tycz ne go
im. Ka mi li Sko li mow skiej. 

Za wod nicz ka spo tka ła się z wi ce pre ze -
sem An drze jem Sztan de rą, któ ry dzia ła
rów nież spo łecz nie w Na ro do wej Fun da cji
Roz wo ju Spor tu im. Ta de usza Pie trzy kow -
skie go. Peł nił tam funk cję dy rek to ra spor -

to we go pro jek tu, któ re go ce lem był fi nał
Igrzysk Pa ra olim pij skich w To kio dla Ju sty -
ny Fra nie czek. 

Mi strzy ni po gra tu lo wa ła pre ze so wi
i po dzię ko wa ła za osią gnię cie wspa nia łe go
wy ni ku spor to we go i or ga ni za cyj ne go. Po -
nad to prze ka za ła mu pa miąt ko wą ko szul -
kę z To kio i upo min ki.

– W związ ku z osią gnię ciem za ło żo ne -
go ce lu (…), ja kim był Fi nał Igrzysk Pa ra olim -
pij skich w To kio 2020/2021
na dy stan sie 400 m oraz osta tecz ne za ję cie
wspa nia łe go i nie ocze ki wa nie wy so kie -
go V miej sca przez na sza Pa ra olim pij kę Ju -

sty nę Fra nie czek, pra gnę zło żyć Pa nu ser -
decz ne gra tu la cje! Wiel kie sło wa uzna nia
dla Pa na umie jęt no ści or ga ni za cyj nych, ko -
or dy nu ją cych dzia ła nia na szej mi sji, któ re
przy czy ni ły się do osią gnię cia tak wspa nia -
łe go wy ni ku spor to we go i or ga ni za cyj ne go
oraz przy nio sły ra dość i po czu cie du my na -
szej Oj czy zny – Rzecz po spo li tej Pol skiej, jak
rów nież jej pro mo cję na świe cie – czy ta my
w li ście gra tu la cyj nym, pod pi sa nym przez
Mi cha ła Haj du ka – pre ze sa Na ro do wej
Fun da cji Roz wo ju Spor tu im. Ta de usza Pie -
trzy kow skie go.  Jak in for mu je MCM, Ju sty -
na Fra nie czek zgo dzi ła się pod jąć

współ pra cę z mi lic kim szpi ta lem i po sta ra
się udzie lać wspar cia w re ali za cji róż nych

dzia łań po dej mo wa nych przez pla ców kę.
OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Justyna Franieczek gościła w MCM

28 wrze śnia Bar tosz Bła szak,
uczeń III kla sy tech ni kum in for ma tycz -
ne go w Ze spo le Szkół w Mi li czu, ode -
brał I na gro dę VI Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Hi sto rycz ne go „Woj na pol -
sko -bol sze wic ka 1919-1920 w obro -
nie gra nic i nie pod le gło ści” za przy go -
to wa nie trzy mi nu to we go fil mu pt. „De -
struk tor”. Or ga ni za to rem kon kur su był
Ko mi tet Pa mię ci Rot mi strza Wi tol da
Pi lec kie go. Pa tro nat nad tym wy da rze -
niem ob jął pre zy dent An drzej Du da.

Uro czy stość od by ła się w In sty tu cie
Dzie dzic twa My śli Na ro do wej w War sza -
wie, gdzie Bar tosz ode brał na gro dę z rąk
pro fe so ra Ja na Ża ry na. Je go kre atyw ność
do ce ni ło tak że Mi ni ster stwo Obro ny Na -
ro do wej, przy zna jąc pu char zwy cięz cy.
Oprócz te go uczeń mi lic kie go tech ni -
kum otrzy mał ta blet, książ ki i pa miąt ko -
wą mo ne tę. 

Do kon kur su zgło szo no po nad dwa
ty sią ce prac ze szkół pol skich, roz sia nych
po ca łym świe cie (m. in. z 25 szkół po lo nij -

nych). W zwy cię ski film by li za an ga żo wa -
ni rów nież in ni ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Mi li -
czu – Alek san dra Szo stak, Fi lip Sa mól,
Bar tosz Za kal, Bar tosz Ducz mal, Kac per
Krzyw da i Bra jan Jar mu żek. Do kon kur su
B. Bła sza ka przy go to wy wał na uczy ciel hi -
sto rii, Łu kasz Grze siak. 

Zwy cię ski pro jekt jest dru gą wer sją fil -
mu o ppor. Jó ze fie Si be rze, któ ry wal czył
z bol sze wi ka mi w 1919 r. i po legł w wal ce
z Niem ca mi dwa dzie ścia lat póź niej.

Pierw sza wer sja fil mu zdo by ła wy róż nie -
nie w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez In -
sty tut Pa mię ci Na ro do wej. Przy go to wa nia
przy re ali za cji po wyż szych pro jek tów trwa -

ły czte ry mie sią ce (lu ty -maj 2021). Wspo -
mnia ny film moż na obej rzeć na ka na le
YouTu be: Łu kasz Grze siak SHBON Wie -
luń -Wierz cho wi ce. OPRAC. (FE NIX)

KONKURS

Wielki sukces ucznia milickiej szkoły
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Na bieżąco 5

Uczen ni ce III kla sy tech ni kum w Ze -
spo le Szkół im. T. Ko ściusz ki w Mi li -
czu w ra mach przy go to wa nia do za -
wo du bę dą raz w ty go dniu przy go to -
wy wać po sił ki do spo łecz nej lo dów -
ki, któ ra jest umiesz czo na przy tej
pla ców ce.

– Dzię ki za an ga żo wa niu na uczy ciel ki
Syl wii Mi krut ho te lar ki z III kla sy tech ni -
kum bę dą w ra mach za jęć raz w ty go dniu
przy go to wy wać obia do we po sił ki do spo -
łecz nej lo dów ki przy Ze spo le Szkół im. T.
Ko ściusz ki, ko rzy sta jąc z no we go sprzę tu
ga stro no micz ne go, po zy ska ne go w ra mach
pro jek tu unij ne go „Pod no sze nie ja ko ści
kształ ce nia za wo do we go w po wie cie mi lic -
kim, cz. 2”. Przy go to wa ne po sił ki są
umiesz cza ne w lo dów ce w cią gu kil ku dni,
jest za tem szan sa, że tra fią do wszyst kich
po trze bu ją cych – in for mu je ZS w Mi li czu.

Na pro duk ty po trzeb ne do go to wa nia
zrzu ca ją się na uczy cie le, pra cow ni cy
i ucznio wie. Je śli ktoś spo za szko ły chciał -
by za an ga żo wać się w tę ini cja ty wę, pro szo -
ny jest o kon takt z se kre ta ria tem oso bi sty
lub te le fo nicz ny (713 840 350).

W Mi li czu funk cjo nu ją już trzy lo dów -
ki spo łecz ne, któ rych ce lem jest dzie le nie
się je dze niem z oso ba mi po trze bu ją cy mi.
Pierw sza sta nę ła przy ZS w Mi li czu
w grud niu 2019, opie ku je się nią szkol ne

ko ło wo lon ta ria tu. Dru gą po sta wio no
w mar cu 2020 przy kry tej pły wal ni Mi lic -
ka Fa la, a opie kę nad nią spra wu ją ucznio -
wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2. Trze cia
lo dów ka po ja wi ła się 1 kwiet nia ze szłe go
ro ku przy bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej
nr 1. Jej fun da to rem jest Przed się bior stwo
Go spo dar ki Ko mu nal nej „Do li na Ba ry czy”. 

Idea spo łecz nych lo dó wek, oprócz nie -
sie nia po mo cy, ide al nie wpi su je się tak że
w dzia ła nie pro eko lo gicz ne, ma ją ce na ce -
lu mi ni ma li zo wa nie od pa dów ko mu nal -
nych. Cho dzi o to, by nie mar no wać
je dze nia, nie wy rzu cać do po jem ni ków
na od pa dy al bo do ka na li za cji. To za sa da,

któ ra sprzy ja tak że re ali za cji sty lu ży cia ZE -
RO WA STE – ZE RO ODA PA DÓW. Za -
chę ca ona do pla no wa nia roz sąd nych
za ku pów i prze wi dy wa nia. Je śli wie my, że
cze goś nie zje my, nie cze kaj my aż się zmar -
nu je, tyl ko za nie śmy do lo dów ki spo łecz -
nej i po dziel my się z in ny mi. 

Po zo sta wia ne pro duk ty spo żyw cze
tra fia ją do osób po trze bu ją cych. Jak in for -
mu ją wła dze gmi ny Mi licz, każ dy mo że się
po czę sto wać tym, co jest zo sta wio ne w lo -
dów ce, każ dy też mo że do star czyć do niej
żyw ność. Waż ne, by pro duk ty by ły od po -
wied nio opi sa ne i szczel nie za mknię te.

(FE NIX)

ZS MILICZ

Posiłki do społecznej lodówki
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Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
od lat zrze sza wie lu sym pa ty ków fut -
bo lu. Za owo co wa ło to po wsta niem
dru ży ny Pił kar ski Tryb Ży cia, któ ra
z suk ce sa mi wy stę po wa ła na wie lu
pre sti żo wych za wo dach. Ostat nio za -
gra ła na tur nie ju fut sa lo wym
w Trzeb ni cy i Jel czu -La sko wi cach.

Ogól no pol ski tur niej Fut sal Ma sters
On Cup za de biu to wał w tym ro ku za spra -
wą fun da cji „Po ma luj mi świat”. Głów ne
ce le dzia łań to zwal cza nie ba rier spo łecz -
nych i pro mo cja spor tu oraz ak tyw ne go
try bu ży cia. Im pre za trwa ła od 27 do 30
wrze śnia. W pierw szym dniu do ko na no
ofi cjal ne go otwar cia, w któ rym uczest ni -
czy ła m. in. Ali cja Szat kow ska, pre zes

MSP DiON. Na stęp nie ro ze gra ny zo stał
mecz po ka zo wy mię dzy WKS -em Śląsk
Fut sal Wro cław a Po lo nią Trzeb ni ca. 

Dru gie go dnia ry wa li zo wa no w czte -
rech gru pach, rów no le gle w Trzeb ni cy
i Jel czu -La sko wi cach. Re pre zen tan ci mi -
lic kie go sto wa rzy sze nia nie wy stą pi li
w opty mal nym skła dzie, co po skut ko wa -
ło gor szy mi wy ni ka mi. Po trzech po raż -
kach za gra li na niż szym szcze blu
roz gry wek „Li gi Eu ro py”. Tam już za pre -
zen to wa li lep szą for mę, wy gry wa jąc je den
z dwóch me czów. 

Ostat ni dzień ob fi to wał w wal kę o po -
szcze gól ne lo ka ty. Wzmoc nie nie skła du
Pił kar skie go Try bu Ży cia po zwo li ło
na pew ną wy gra ną aż 7: 1. Tym zwy cię -
stwem dru ży na za pew ni ła so bie 11. miej -
sce w ogól nej kla sy fi ka cji. Dla za wod ni ków
by ła to pięk na przy go da, a jed no cze śnie
cen na lek cja, z któ rej za pew ne wy cią gną
wnio ski, by osią gać jesz cze lep sze wy ni ki
na ko lej nych im pre zach spor to wych. Wy -
jazd na tur niej do fi nan so wa no ze środ ków
gmi ny Mi licz w ra mach pro jek tu „Fut bo -
lo wi pa sjo na ci”.

(MS)

FUTSAL

Piłkarze bez podziałów

27 wrze śnia na spo tka nie Klu bu Se -
nio ra w Kro śni cach zo sta ła za pro szo -
na Ju sty na Gło wiń ska – fi zjo te ra -
peut ka. Po pre lek cji pa nie za da wa ły
py ta nia od no śnie do le gli wo ści, ja kie
to wa rzy szą se nio rom. 

Każ dy mógł się do wie dzieć, jak po stę -
po wać przy do le gli wo ściach bó lo wych. Se -
nior ki by ły za chwy co ne wi zy tą
fi zjo te ra peut ki, któ ra ogło si ła, że nie ba -

wem po now nie ich od wie dzi. Na proś bę
Klu bu Se nio ra zor ga ni zo wa ne zo sta nie
spo tka nie, na któ rym fi zjo te ra peut ka po -
ka że od po wied nie ćwi cze nia na ma cie i za -
de mon stru je, jak po praw nie po ru szać się
na spa ce rze z kij ka mi do nor dic wal king. 

Uczest ni cy spo tka nia po dzię ko wa li J.
Gło wiń skiej za prze ka za nie fa cho wej wie -
dzy i cen nych wska zó wek, któ re se nio rzy
z pew no ścią we zmą so bie do ser ca.

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Jak radzić sobie z bólem?

Mi lic cy po li cjan ci wy ko rzy stu ją każ -
dą oka zję, by spo tkać się z oso ba mi
star szy mi i po roz ma wiać o ich bez -
pie czeń stwie. Tym ra zem funk cjo na -
riusz ka w ra mach pro fi lak tycz nych
dzia łań „Bez piecz ny se nior” od wie -
dzi ła człon ków mi lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
oraz se nio rów w Do mu Kul tu ry w Bu -
ko wi cach. 

Sierż. szt. Alek san dra Pi ła sze wicz zaj -
mu je się w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu m. in. pro fi lak ty ką i za po bie ga -
niem zja wi skom prze stęp czym. W trak cie
spo tkań z se nio ra mi po ru szy ła kil ka te ma -
tów zwią za nych z bez pie czeń stwem osób
star szych. 

Na pierw szy plan wy su nę ła się pro ble -
ma ty ka prze stępstw na tzw. me to dę
wnucz ka. Se nio rzy obej rze li film po ka zu -
ją cy, jak dzia ła ją oszu ści oraz spo so by
uchro nie nia się przed ta ki mi oso ba mi.
Funk cjo na riusz ka mó wi ła tak że o me to -
dzie na po li cjan ta. Uczest ni cy spo tkań do -
wie dzie li się, że po li cja ni gdy te le fo nicz nie

nie in for mu je o pro wa dzo nych przez sie -
bie spra wach i nie pro si o prze ka za nie pie -
nię dzy nie zna nej oso bie. Praw dzi wi stró że
pra wa ni gdy też nie pro szą o za an ga żo wa -
nie pry wat nych pie nię dzy do ja kiej kol wiek
ak cji. 

Za ape lo wa no do se nio rów, aby
w przy pad ku te le fo nu od oso by, któ ra np.
po da je się za krew ne go i nie jest roz po zna -
na przez roz mów cę, od bie ra ją cy nie po dej -
mo wał żad nych kro ków w kie run ku
prze ka zy wa nia pie nię dzy, al bo wiem mo że
to być pró ba oszu stwa. 

Przy po mnia no tak że o apli ka cji Kra jo -
wa Ma pa Za gro żeń Bez pie czeń stwa oraz
roz ma wia no o bez pie czeń stwie pie szych.
Po li cjant ka pod kre śli ła, jak istot ne jest uży -
wa nie ele men tów od bla sko wych, któ re są
wi docz ne z da le ka i znacz nie zwięk sza ją
bez pie czeń stwo pie szych po ru sza ją cych
się po zmro ku. Na za koń cze nie spo tkań
star si miesz kań cy Bu ko wic otrzy ma li
od mun du ro wej ka mi zel ki od bla sko we,
na to miast każ dy z mi lic kich se nio rów do -
stał ochron ne etui na kar tę ban ko ma to wą. 

(FE NIX)

MILICZ

Z seniorami o bezpieczeństwie
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W ostat nim cza sie oszu ści za po -
śred nic twem jed ne go z po pu lar nych
ser wi sów au kcyj nych wy łu dza ją pie -
nią dze od osób sprze da ją cych róż ne
pro duk ty. Ni cze go nie świa do ma
ofia ra kli ka w link, któ ry prze kie ro -
wu je ją na stro ną in ter ne to wą, gdzie
wpi su je da ne z kart płat ni czych lub
ha sła do ban ko wo ści in ter ne to wej.

Mi lic cy po li cjan ci od no to wa li w ostat -
nim cza sie licz ne zgło sze nia do ty czą ce
oszustw do ko ny wa nych za po śred nic twem
zna ne go in ter ne to we go por ta lu ogło sze nio -
we go oraz po pu lar ne go ko mu ni ka to -
ra. – Po raz ko lej ny ape lu je my o roz są dek
i nie prze ka zy wa nie żad nych da nych z kart
kre dy to wych oraz lo gi nów i ha seł do kont
ban ko wych. Oszu ści bio rą na cel oso by, któ -
ry w sie ci sprze da ją swój to war. Prze stęp cy
pod pre tek stem za ku pu da ne go pro duk tu
wy sy ła ją do sprze da ją ce go link, któ ry prze -
kie ro wu je do stro ny złud nie przy po mi na -

ją cej por tal ogło sze nio wy. Do za łą czo ne go
lin ku jest po da na in struk cja po stę po wa nia,
aby ode brać pie nią dze od rze ko me go ku pu -
ją ce go. Ni cze go nie świa do ma ofia ra po da -
je oszu stom da ne z kar ty płat ni czej bądź
kre dy to wej lub ra chun ków ban ko -
wych – in for mu je pod insp. Sła wo mir Wa -
leń ski, ofi cer pra so wy KPP w Mi li czu.

Pa mię taj my – lin ki wy sy ła ne przez
oszu stów są łu dzą co po dob ne do praw dzi -

wych stron. Za każ dym ra zem po win ni -
śmy we ry fi ko wać stro ny in ter ne to we i ich
od no śni ki, z któ rych ko rzy sta my. Nie
otwie raj my lin ków od nie zna jo mych osób
i – co naj waż niej sze – ni gdy nie po da waj -
my swo ich da nych lo go wa nia do ban ko wo -
ści in ter ne to wej oraz in for ma cji z kart
płat ni czych. W ten spo sób uchro ni my się
przed utra tą ze bra nych oszczęd no ści! 

(FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Nie otwierajmy podejrzanych linków!
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W mi nio ną so bo tę w sa li wiej skiej
w miej sco wo ści Wsze wil ki (gmi na
Mi licz) od by ła się im pre za z oka zji

Świę ta Se nio ra. W or ga ni za cję wy -
da rze nia za an ga żo wa ła się soł tys
wsi wraz z ra dą so łec ką.

Oprócz przy go to wa nej przez pa nie
z ra dy so łec kiej uro czy stej ko la cji se nio -
rzy mo gli li czyć na sze reg atrak cji, wspól -
ne śpie wa nie oraz hucz ną za ba wę
ta necz ną, któ ra trwa ła do póź nych go -
dzin noc nych.

– Ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą
się or ga ni za to rom oraz tym oso bom,
któ re dba ją, za rów no w kuch ni, jak
i w sa li, aby za ba wa trwa ła w naj lep -
sze. 100 lat, ko cha ni se nio rzy. I oby was
ni gdy nie za bra kło, bo dla nas zna czy to
ty le sa mo, co po rze ka dło: czym sko rup -
ka na siąk nie za mło du, tym na sta rość
trą ci – sko men to wa li miesz kań cy miej -
sco wo ści Wsze wil ki na jed nym z por ta li
spo łecz no ścio wych.

(FE NIX)

WSZEWILKI

Seniorzy świętowali
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Sport 7

Pod czas wrze śnio wej se sji Ra dy
Gmi ny w Ciesz ko wie uho no ro wa no
dwóch przed sta wi cie li miej sco wej
Olim pii – pre ze sa Ja ro sła wa Beł tę
i tre ne ra Lesz ka Woś ka, oraz dwóch
wy cho wan ków klu bu, obec nie re pre -
zen tu ją cych WKS Śląsk Mi licz – Bar -
to sza Soł ty sa i Krzysz to fa Sa do wi ka,
któ rzy na nie daw nych mi strzo -
stwach Pol ski se nio rów w za pa sach
zdo by li zło te me da le.

– Po tym, co się wy da rzy ło na po cząt -
ku wrze śnia, na le ża ło się do te go w od po -

wied ni spo sób od nieść. Dwaj wy cho wan -
ko wie ciesz kow skie go klu bu zdo by li zło te
me da le na mistrzostwach kra ju w za pa -
sach w sty lu wol nym. To wy jąt ko wy suk -
ces, któ re go świad ka mi mo że my być
bar dzo rzad ko. Nie pa mię tam wcze śniej
po dob ne go przy pad ku. Dla te go w imie niu
swo im i ca łej ra dy chciał bym po dzię ko wać
za pro mo wa nie na szej gmi ny – po wie dział
Igna cy Miecz ni kow ski, wójt Ciesz ko wa.

Pre zes Olim pii, Ja ro sław Beł ta, stwier dził,
że zdo by cie zło tych me da li na mi strzo stwach
Pol ski jest nie zwy kłym osią gnię ciem. – To nie
pierw szy i my ślę, że nie ostat ni suk ces klu bu

Olim pia. Odwie lu lat ma my do brą współ pra -
cę z pa nem wój tem. Za udzie lo ną przez la ta
po moc bar dzo ser decz nie dzię ku ję – oznaj mił
pre zes UKS Olim pia.

Mi strzo stwa Pol ski w za pa sach od by ły
się w dniach 3-5 wrze śnia w Rze szo wie. 18-
let ni Bar tosz Soł tys, wy stę pu ją cy na co
dzień w Ślą sku Mi licz, po ko nał w fi na le ka -
te go rii 65 kg Ma te usza Łusz czyń skie go
z ZKS -u Ko sza lin. Z ko lei star tu ją cy
w kat. 86 kg, 25-let ni Krzysz tof Sa do wik,
rów nież za wod nik Ślą ska, w de cy du ją cym
po je dyn ku nie dał szans Fi li po wi Ro gu to wi
z KS Shark Łódź. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

CIESZKÓW

Uhonorowani za zapaśnicze osiągnięcia

Po zwy cię skiej in au gu ra cji se zo -
nu II li gi męż czyzn w dru gim me czu
siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka prze -
gra li z Le gio nem Skal mie rzy ce
na wy jeź dzie. Miej sco wy ze spół oka -
zał się zbyt trud nym prze ciw ni kiem
dla na szej dru ży ny, zwy cię ża jąc pew -
nie z trzech par tiach. 

Po czą tek kon fron ta cji za po wia dał
wy rów na ną wal kę, al bo wiem go spo da rze
utrzy my wa li za le d wie jed no punk to wą
prze wa gę. Póź niej jed nak za wod ni cy Le -
gio nu roz pę dzi li się i wy gry wa li po kil ka

ak cji z rzę du, bły ska wicz nie po więk sza jąc
dy stans. Przy sta nie 22: 15 dla miej sco -
wych mi li cza nie po peł ni li błąd ser wi so -
wy, po czym ry wa le szyb ko zdo by li dwa
ko lej ne punk ty i wy gra li pierw szą od sło -
nę do 15. 

W dru giej par tii przy jezd ni po ka za li
się z lep szej stro ny. Do sta nu 12: 12 ry wa -
li za cja by ła wy rów na na. Wte dy go spo da -
rze zdwo ili wy sił ki i znów za czę li ucie kać
siat ka rzom z Mi li cza, któ rzy jed nak po ka -
za li cha rak ter i od ra bia li stra ty. Nie ste ty,
prze wa ga Le gio nu by ła już zbyt du ża, aby
my śleć o do pro wa dze niu do re mi su.

Pierw szej pił ki se to wej skal mie rzy cza nie
nie wy ko rzy sta li, lecz po tem po ser wi sie
jed ne go z mi lic kich gra czy pił ka ude rzy ła
w siat kę, co da ło go spo da rzom punkt
na wa gę wy gra nej w dru gim se cie, któ ry za -
koń czył się wy ni kiem 25: 21.

Naj wię cej emo cji by ło w trze ciej od sło -
nie. Wy da wa ło się, że MUKS jest w sta nie
do pro wa dzić do wy ni ku 1: 2, gdyż pro wa -
dził już 20: 17. Ale koń ców ka zde cy do wa -
nie na le ża ła do Le gio nu. Skal mie rzyc cy
siat ka rze bły ska wicz nie od ro bi li star ty,
na czym nie po prze sta li i już do koń ca se ta
nie da li go ściom chwi li wy tchnie nia, wy -
gry wa jąc 25: 21.

Tak więc mi mo wal ki mi li cza nom nie
uda ło się urwać ry wa lom choć by se ta,

a punk ty zo sta ły w Skal mie rzy cach.
W wyj ścio wym skła dzie MUKS -u wy stą -
pi li Cza pla, Le siak, Na ko niecz ny, Glin ka,

Ja kób czak, Je zior i Pa chur ka. Na ław ce tre -
ner skiej zna leź li się Ma riusz Dut kie wicz
i Ma ciej Pańsz czyk. (MS) 

SIATKÓWKA

Porażka w Skalmierzycach

Mi li cza nie w gru pie 500 uczest ni ków
wy star to wa li w XVIII edy cji wy da rze nia

upa mięt nia ją ce go dwóch ra tow ni ków kar -
ko no skie go GOPR -u – Da nie la Wa żyń -

skie go i Ma te usza Hryn ce wi cza, któ rzy
zgi nę li na służ bie, przy sy pa ni la wi ną
w Ko tle Ma łe go Sta wu w 2005 ro ku. D.
Wa żyń ski był ini cja to rem pierw sze go
przej ścia, wy ru sza jąc z dwo ma ko le ga mi
na tra sę w 2004 r. Nie ste ty nie do cze kał
po now nej pró by. 

Tra sa wio dła przez Kar ko no sze, Ru -
da wy Ja no wic kie, Gó ry Ka czaw skie
i Gó ry Izer skie. Start i me tę wy zna czo -
no w Szklar skiej Po rę bie. Mak sy mal ny
czas ukoń cze nia wę drów ki, prze wi dzia -
ny przez or ga ni za to rów, wy no sił 48 go -
dzin.

By ła to nie la da grat ka dla mi ło śni -
ków eks tre mal nych wra żeń i ad re na li ny.
Po dro dze cze ka ły bo wiem mo kra dła, ro -
sa, ka mie nie, ska ły, as falt, piach, kurz,
deszcz i słoń ce. Za pa sy je dze nia czy ubra -
nia na le ża ło ca ły czas nieść na ple cach
i od po wied nio go spo da ro wać za so ba mi.
Oprócz wal ki z wła sny mi sła bo ścia mi
trze ba by ło spro stać upa łom za dnia
i prze ni kli we mu zim nu w no cy. Od po -
czyn ki za wod ni cy usta la li so bie sa mi, uza -
leż nia jąc je od tem pa mar szu, a o śnie
moż na by ło je dy nie po ma rzyć.

Ta edy cja oka za ła się nie by wa le trud -
na, gdyż wie lu śmiał ków re zy gno wa ło i wę -
drów kę ukoń czy ły osta tecz nie
za le d wie 194 oso by. Tym więk sze gra tu la -
cje na le żą się re pre zen tan tom Run ning Te -
am Mi licz. P. Nie wiej skie mu po ko na nie
tra sy za ję ło 34 go dzi ny i 16 mi nut. S. No -
wak przy był nie co póź niej, uzy sku jąc
czas 35 go dzin i 45 mi nut. 

(MS)

SPORTY EKSTREMALNE
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Dwaj mi li cza nie, Sła wo mir No wak i Prze my sław Nie wiej ski, wzię li udział
w eks tre mal nej im pre zie spor to wo -tu ry stycz nej. Prze szli bo wiem 140 ki lo me -
trów po pa smach gór skich ota cza ją cych Ko tli nę Je le nio gór ską. 
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Ba rycz Su łów po bar dzo do brym roz po -
czę ciu se zo nu bły ska wicz nie zna la zła
się w czo łów ce ta be li. Ostat nie wy stę -
py po zo sta wia ją jed nak spo ro do ży -
cze nia. Nie dziel na po raż ka w star ciu
z Po go nią Ole śni ca kosz to wa ła na szą
dru ży nę spa dek o dwie lo ka ty.

Prze bieg li go wej kon fron ta cji był łu -
dzą co po dob ny do pu cha ro we go me czu
z Pia stem Żmi gród. Su ło wia nie znów do -
brze za pre zen to wa li się w pierw szej po ło -
wie spo tka nia, kie dy to mie li prze wa gę
w po sia da niu pił ki i kon tro lo wa li sy tu ację
na bo isku. Jed nak po now nie nie prze ło ży -
ło się to na ko rzyst ny wy nik. 

Już w pierw szych dzie się ciu mi nu tach
miej sco wi kil ka ra zy mo gli otwo rzyć wy nik
spo tka nia, a naj lep sze oka zje miał Fi lip Skór -
ni ca. Naj pierw strze lał groź nie z dy stan su,
chwi lę póź niej był bli ski za sko cze nia bram -
ka rza spryt ną wrzut ką z na roż ni ka po la kar -
ne go. Wresz cie zna lazł się w sy tu acji sam
na sam z gol ki pe rem, któ re go mi nął zwo -
dem, ale za moc no wy pu ścił so bie fut bo -
lów kę, a pod na ci skiem prze szka dza ją ce go
mu obroń cy ude rzył nie pre cy zyj nie, nie tra -
fia jąc w świa tło bram ki. 

Dru gi kwa drans me czu ob fi to wał
w emo cje. Naj pierw bo wiem po obu stro -
nach, w od stę pie kil ku dzie się ciu se kund,
do ma ga no się od gwiz da nia je de na stek,
lecz ar bi ter po zo sta wał nie ugię ty. Nie dłu -
go po tem, po świet nym po da niu Ad ria na
Pu cha ły, Ar tur Kie rat sta nął przed ogrom -
ną szan są na zdo by cie go la, lecz pił ka tra fi -
ła w słu pek, po czym wy eks pe dio wał ją
je den z obroń ców. 

Gra Ba ry czy wy glą da ła na praw dę nie -
źle. A. Pu cha ła, F. Skór ni ca i Piotr Moż -
drzech po pi sy wa li się efek tow ny mi

raj da mi i sztucz ka mi tech nicz ny mi, a Mi -
chał Mu sioł dbał o bez pie czeń stwo w de -
fen sy wie, wy gry wa jąc waż ne po je dyn ki
głów ko we i prze ry wa jąc ak cje ry wa li czy -
sty mi wśli zga mi. Bra ko wa ło tyl ko po sta -
wie nia przy sło wio wej krop ki nad i. Z ko lei
go ście w pierw szej od sło nie naj bli żej zmia -
ny wy ni ku by li po moc nym strza le z dy -
stan su tuż pod po przecz kę. Ale su łow ski
bram karz pew nie in ter we nio wał. 

Po zmia nie stron ob raz gry wy raź nie
się zmie nił. Przy jezd ni co raz dłu żej utrzy -
my wa li się przy pił ce, a pod bram ką strze -
żo ną przez Fi li pa Ko czo row skie go ro bi ło
się ner wo wo. Pod opiecz ni Do mi ni ka Pio -
trow skie go na to miast cią gle nie po tra fi li
po pra wić sku tecz no ści. Nie po mo gły na -
wet licz ne sta łe frag men ty gry. Mo men -
tem kul mi na cyj nym spo tka nia oka za ła
się 76. mi nu ta, kie dy to Kac per Sta chow -
ski nie prze pi so wo po wstrzy mał roz pę dzo -
ne go ry wa la, otrzy mu jąc dru gą żół tą,
a w kon se kwen cji czer wo ną kart kę. Jed no -
cze śnie go ście mie li rzut wol ny z bar dzo
ko rzyst ne go miej sca. Ma te usz Jen dry ca
wy ko rzy stał oka zję i fan ta stycz nym ude -
rze niem po ko nał gol ki pe ra Ba ry czy, otwie -
ra jąc wy nik me czu. 

Po su łow skich za wod ni kach wi dać by -
ło, że przy ję li wła śnie po dwój ny cios. Rzu -
ci li się wpraw dzie do od ra bia nia stra ty, ale
nic z te go nie wy szło. Na do miar złe go Po -
goń spi sa ła się wręcz wzo ro wo, wy ko rzy stu -
jąc ko lej ną zna ko mi tą sy tu ację. Fa bian
Mar kow ski urwał się de fen so rom i nie dał
szans bram ka rzo wi w po je dyn ku sam
na sam. Mi mo usil nych prób su ło wia nie nie
zdo ła li już zmie nić wy ni ku. Od po cząt ku
po je dyn ku aż do koń co we go gwizd ka by li
bo wiem rów nie nie sku tecz ni, a F. Ko czo -
row ski zda wał się mieć du żo mniej pra cy
od swo je go ad wer sa rza.  Po trze ciej li go wej
po raż ce z rzę du Ba rycz spa dła na pią te
miej sce w ta be li. (MS)

PIŁKA NOŻNA

Trzecia ligowa porażka Baryczy

W 1/8 fi na łu Okrę go we go Pu cha ru
Pol ski Ba rycz Su łów zmie rzy ła się
na wła snym bo isku w der bach Do li ny
Ba ry czy z Pia stem Żmi gród. Na sza
dru ży na by ła bli ska uda ne go re wan -
żu za po raż kę w ćwierć fi na ło wym
star ciu po przed niej edy cji roz gry wek,
ale po now nie mu sia ła uznać wyż -
szość ry wa li. O awan sie go ści zde cy -
do wa ła do słow nie mi nu ta nie uwa gi. 

Go spo da rze roz po czę li na praw dę nie -
źle, zu peł nie nie stre su jąc się fak tem gry
z trze cio li gow cem. Już w pierw szym kwa -
dran sie mie li kil ka oka zji na otwar cie wy -
ni ku, a naj lep szą zmar no wał Da wid
Wój cik, nie wy ko rzy stu jąc sy tu acji sam
z bram ka rzem. Jed nak nie dłu go po tem
gracz Ba ry czy zre ha bi li to wał się za zmar -
no wa ną szan sę, po pi su jąc się zna ko mi tym
ude rze niem po zie mi, po któ rym pił ka wy -
lą do wa ła w siat ce. Wcze śniej wiel ką pra cę
wy ko nał Piotr Moż drzech, któ ry prze jął

fut bo lów kę, po mknął le wą flan ką i ka pi -
tal nie do grał w po le kar ne. To wła śnie ci
dwaj za wod ni cy sta no wi li mo to ry na pę do -
we Ba ry czy, moc no uprzy krza jąc ży cie de -
fen so rom Pia sta. 

Nie li cząc chwi lo we go zry wu tuż
po stra cie go la, eki pa ze Żmi gro du
w pierw szej czę ści spo tka nia po zo sta wa ła
w cie niu be nia min ka IV li gi. Wy so ki pres -
sing go spo da rzy stwa rzał jej mnó stwo pro -
ble mów. Nie ste ty, mi mo chę ci i wie lu prób
su ło wia nie nie zdo ła li pod wyż szyć wy ni -
ku. Pod opiecz ni Do mi ni ka Pio trow skie go
mo gli więc czuć spo ry nie do syt, że tak
znacz ną prze wa gę bo isko wą w mi ni mal -
nym stop niu od zwier cie dla ła naj waż niej -
sza sta ty sty ka.

Na dru gą od sło nę me czu przy jezd ni
wy szli zde cy do wa nie bar dziej zde ter mi no -
wa ni i pew ni sie bie. Uda wa ło im się dłu żej
utrzy my wać przy pił ce, cel niej po da wać
i kre ować wię cej sy tu acji. Te raz to de fen so -
rzy Ba ry czy mie li wię cej pra cy. 

53. mi nu tę spo tka nia go spo da rze za pa -
mię ta ją na dłu go. W za le d wie kil ka dzie siąt
se kund stra ci li bo wiem aż dwa go le! Naj -
pierw po ude rze niu z rzu tu wol ne go Fi lip
Ko czo row ski wy cią gnął się jak stru na, się ga -
jąc fut bo lów kę zmie rza ją cą w sa mo okien -
ko, lecz nie zdą żył z dru gą in ter wen cją
i Kac per Gło wień kow ski skie ro wał gło wą
pił kę do bram ki. Od ra zu po wzno wie niu
gry żmi gro dzia nie prze ję li fut bo lów kę i ru -
szy li z kontr ata kiem. Mar cin Go łę biow ski

urwał się de fen sy wie Ba ry czy, mi nął zwo -
dem gol ki pe ra i spo koj nym strza łem za pew -
nił pro wa dze nie swo je mu ze spo ło wi. 

W ko lej nych mi nu tach wa run ki dyk -
to wa li przy jezd ni, roz ocho ce ni dwo ma
szyb ko zdo by ty mi bram ka mi. Do pie ro
w 79. mi nu cie zna leź li się w nie co gor -
szym po ło że niu, gdyż ich na past nik otrzy -
mał dru gą żół tą kart kę, a w kon se kwen cji
czer wo ną i mu siał opu ścić mu ra wę. Koń -
ców ka me czu by ła bar dzo ner wo wa i do -

star czy ła ki bi com wie lu emo cji. Go spo da -
rze ata ko wa li, a Piast kon se kwent nie się
bro nił. Chwi lę przed koń co wym gwizd -
kiem na wet F. Ko czo row ski po pę dził w po -
le kar ne ry wa li, by po móc ko le gom
przy rzu cie roż nym. Gol ki per nie na le ży
do naj ro ślej szych, ale nad ra bia cen ty me try
re we la cyj ny mi wy sko ka mi, co udo wod nił
i tym ra zem, wy gry wa jąc po je dy nek głów -
ko wy. Ude rzył na praw dę nie źle, ale i to nie
wy star czy ło, aby po ko nać je go ad wer sa rza.
Tym sa mym Ba rycz po he ro icz nej wal ce
prze gra ła 1: 2 i za koń czy ła przy go dę
w Okrę go wym Pu cha rze Pol ski. 

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Jedna minuta i... po sprawie
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Za pa śni cy z na sze go po wia tu po -
now nie po ka za li się z do brej stro ny.
Świet ny mi wy stę pa mi w War sza wie
i Bo gu szo wie -Gor cach przy spo rzy li
chwa ły swo im klu bom. 

Zu zan na Hor bik, re pre zen tant ka Bi -
zo na Mi licz, 26 wrze śnia ry wa li zo wa ła
w V ko lej ce Otwar tej Dol no ślą skiej Li gi
w Za pa sach Ko biet w Bo gu szo wie -Gor -
cach. Jak zwy kle za pre zen to wa ła zna ko -
mi tą for mę i udo wod ni ła, że jest
nie zwy kle uta len to wa ną spor t smen ką.
Nie mia ła so bie rów nych i wy gra ła każ dy
po je dy nek w ka te go rii mło dzi czek
do 50 kg. Przed Zu zan ną jesz cze dwie ko -

lej ki w paź dzier ni ku, a my oczy wi ście
trzy ma my kciu ki.

Du my re gio no wi przy spo rzył tak że
Ja kub Kra wic ki, wy cho wa nek ciesz kow -
skiej Olim pii, a obec nie re pre zen tant Ślą -
ska Mi licz, któ ry w tym cza sie star to wał
w Pu cha rze Pol ski Ju nio rów w Za pa sach
w Sty lu Wol nym. Po emo cjo nu ją cych wal -
kach zdo był zło to w kat. do 86 kg. Naj -
pierw po ko nał 10: 0 za wod ni ka
z Bia łe go sto ku, na stęp nie wy grał 5: 3 z re -
pre zen tan tem Rze szo wa i 9: 6 z za pa śni -
kiem z War sza wy. W fi na ło wej
kon fron ta cji nie dał szans ry wa lo wi z Ko -
sza li na, zwy cię ża jąc 11: 1. 

(MS)

ZAPASY

Kolejne sukcesy na matach

BARYCZ SUŁÓW 
– POGOŃ OLEŚNICA 0:2 (0:0)

BRAMKI:
1:0 – Mateusz Jendryca (76)
2:0 – Fabian Markowski (80)
BARYCZ: Koczorowski – Walkus, Musioł,
Niedbała (71' Kazanecki), Jasiński (46'
Bachta), Możdrzech, Stachowski, Wójcik
(91' Przybylski), Skórnica (64' Bąk),
Puchała (78' Pasternak), Kierat (82'
Serweta)
CZERWONA KARTKA:Kacper Stachowski (76)

BARYCZ SUŁÓW 
– PIAST ŻMIGRÓD 1:2 (1:0)

BRAMKI:

1:0 – Dawid Wójcik (23)

1:1 – Kacper Głowieńkowski (53)

1:2 – Marcin Gołębiowski (53)

BARYCZ: Koczorowski – Niedbała (73'

Bachta), Walkus, Musioł, Stachowski,

Możdrzech, Jasiński, Wójcik, Skórnica,

Kazanecki (80' Serweta), Kierat
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