
Z oka zji Świę ta Edu ka cji Na ro do wej
wła dze gmi ny Mi licz oraz po wia tu
po dzię ko wa ły dy rek to rom szkół
za ich osią gnię cia w pra cy dy dak -
tycz no -wy cho waw czej.

W Sta rej Rzeź ni zor ga ni zo wa no spo -
tka nie z dy rek to ra mi i wi ce dy rek to ra mi
pla có wek pro wa dzo nych przez gmi nę Mi -
licz. Bur mistrz Piotr Lech, je go za stęp -
ca – Łu kasz Ro ki ta – oraz Alek san dra
We ncek – kie row nik Wy dzia łu Oświa -
ty – po dzię ko wa li im za trud wło żo ny
w za rzą dza nie szko ła mi i ży czy li dal szych
suk ce sów na po lu za wo do wym.

Na stęp ne go dnia uho no ro wa no dy -
rek to rów szkół pro wa dzo nych przez po -
wiat. Na gro dy sta ro sty mi lic kie go
za osią gnię cia w pra cy wrę czał oso bi ście
Sła wo mir Strze lec ki we spół z wi ce sta ro -
stą Ha li ną Gó rą i Krzysz to fem Fir -
kiem – kie row ni kiem Wy dzia łu
Oświa ty. 

– Cza sy dla na ucza nia nie są ła twe, ale
dzię ki pań stwa pra cy i za an ga żo wa niu jed -
nost ki oświa to we osią ga ją bar dzo do bre
wy ni ki. Dzię ku ję za pań stwa co dzien ną
pra cę, za an ga żo wa nie, trud oraz po świę ce -
nie, któ re to wa rzy szą w wy peł nia niu za -
dań w edu ka cji i za rzą dza niu pla ców ka mi.

Ży czę wszel kiej po myśl no ści! Aby wa sza
mi sja, ja ką peł ni cie, przy no si ła jak naj więk -
szą sa tys fak cję, wdzięcz ność oraz uzna nie
ze stro ny ka dry pe da go gicz nej, uczniów,
ro dzi ców i ca łej spo łecz no ści lo kal nej – po -
wie dział sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki.

OPRAC. (FE NIX)
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WYDARZENIE

Wielkie święto 
milickich lasów
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Czytaj na str. 3

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Podziękowania dla dyrektorów placówek oświatowych
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13 paź dzier ni ka w Sa li Ko lum no wej
Dol no ślą skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go An drzej Sztan de ra – wi ce pre -
zes Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne -
go – oraz le karz Mał go rza ta Olek sy -
szyn ode bra li ho no ro we od zna ki
„Za za słu gi dla ochro ny zdro wia”.
Me da le wrę czył wo je wo da Ja ro sław
Ob rem ski.

Od zna cze nie jest wy ra zem uzna nia
mi ni stra zdro wia za za słu gi na rzecz roz -
wo ju sys te mu ochro ny zdro wia. MCM
zna la zło się w gro nie naj le piej za rzą dza -
nych i naj pręż niej roz wi ja ją cych się jed no -
stek nie tyl ko w wo je wódz twie, ale
rów nież i w ca łej Pol sce. Zwró co no uwa -

gę na im po nu ją cą ilość po zy ska ne go
sprzę tu, wie lo mi lio no we pro jek ty oraz
spraw ne za rzą dza nie pla ców ką w trud -
nym cza sie pan de mii. 

– Nie zmier nie nas cie szy, że dzię ki de -
ter mi na cji i cięż kiej pra cy Mał go rza ty Olek -
sy szyn wie lu pa cjen tów po wró ci ło
do zdro wia, a od dzia ły CO VID -owe za rzą -
dza ne by ły w naj lep szy moż li wy spo sób,
cze go mo gą nam po zaz dro ścić in ne szpi ta -
le. Na uwa gę za słu gu ją rów nież zdol no ści
ne go cja cji i ko mu ni ka cji, któ re szcze gól nie
cen ne oka za ły się pod czas licz nych roz mów
z wo je wo dą dol no ślą skim. W trak cie uro -
czy sto ści Ja ro sław Ob rem ski pod kre ślił za -
an ga żo wa nie i sta ra nia wi ce pre ze sa
w kon tak tach z Urzę dem Wo je wódz kim

i Mi ni ster stwem Zdro wia. Po raz ko lej ny
An drzej Sztan de ra udo wad nia, że dzię ki je -
go wy trwa łym dzia ła niom mi lic ki szpi tal
zo stał do strze żo ny i do ce nio ny za wal kę
z pan de mią CO VID -19 na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go. Istot ne jest to, że
sta ra nia te za uwa ża ne są nie tyl ko przez pa -
cjen tów i pra cow ni ków szpi ta la, ale rów -
nież przez jed nost ki ko or dy nu ją ce
i nad zo ru ją ce ca ły sys tem ochro ny zdro wia.
Wi ce pre zes oso bi ście od bie rał gra tu la cje
i po dzię ko wa nia za pręż ne i sku tecz ne dzia -
ła nia mi lic kie go szpi ta la pod czas pan de mii,
któ re wy róż nia ły się na tle pod mio tów
w ca łym wo je wódz twie – po in for mo wa ło
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Wyróżnieni za zasługi dla ochrony zdrowia

Wła dze po wia tu pod ję ły de cy zję
o przy zna niu 15 ty się cy zło tych do fi -
nan so wa nia na re mont Ko ścio ła pw.
Św. An drze ja Bo bo li w Mi li czu. 14
paź dzier ni ka sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki i wi ce sta ro sta Ha li na Gó ra
pod pi sa li umo wę z ks. Zbi gnie wem
Sło bo dec kim, pro bosz czem pa ra fii.

Do fi nan so wa nie prze zna czo ne bę -
dzie na kon ty nu ację prac w za kre sie po -
szy cia da cho we go oraz in sta la cji
od gro mo wej. – To bar dzo waż na in we sty -
cja, któ ra po pra wi bez pie czeń stwo pa ra -

fian. W przy szłym ro ku po wiat mi lic ki
rów nież za pla no wał prze ka za nie pie nię -

dzy na po dob ne za da nia – po in for mo wał
sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki. (FE NIX)

POWIAT MILICKI

Dofinansowanie na remont zabytkowego kościoła

W au li I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu od by ło
się uro czy ste wrę cze nie sty pen diów
sta ro sty uczniom szkół po nad pod -
sta wo wych. Każ dy z na gro dzo nych
otrzy ma 1500 zł. Kwo ta ta bę dzie
wy pła ca na w mie sięcz nych tran -
szach po 150 zł. 

Sty pen dia wrę cza li sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki, wi ce sta ro sta Ha li na Gó ra
i Krzysz tof Fi rek – kie row nik Wy dzia łu
Oświa ty i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Mi li czu. Wy róż nio no 30 uczniów,

któ rzy w po przed nim ro ku szkol nym osią -
gnę li bar dzo wy so kie wy ni ki w na uce bądź
od nie śli suk ce sy na uko we czy spor to we.

Sty pen dium sta ro sty mi lic kie go jest
for mą uho no ro wa nia osób z pa sją, an ga żu -

ją cych się w ży cie spo łecz ne oraz na uko -
we. – Ser decz nie gra tu lu ję na gro dzo nym
sty pen dy stom i ży czę dal szych suk ce sów
w na uce – po wie dział sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki. (FE NIX)

EDUKACJA

Najzdolniejsi uczniowie zostali uhonorowani

Omó wie nie za sad funk cjo no wa nia
no wej apli ka cji tu ry stycz nej DO LI NA
BA RY CZY by ło ce lem spo tka nia
przed sta wi cie li gmin, kul tu ry, spor tu
i re kre acji, lo kal nych pro du cen tów,
usłu go daw ców z re pre zen tan ta mi
Sto wa rzy sze nia „Part ner stwo dla
Do li ny Ba ry czy”.

Pod czas spo tka nia za pre zen to wa no
moż li wo ści w kwe stii pro mo cji atrak cji tu -
ry stycz nych, ja kie da je apli ka cja, któ rej ad -
mi ni stra to rem jest wspo mnia ne
to wa rzy sze nie. Wy mie nio no się uwa ga mi,
spo strze że nia mi oraz po my sła mi, któ re po -
ja wi ły się wraz z te sto wa niem apli ka cji,
w ce lu jej udo sko na la nia.

Apli ka cja tu ry stycz na DO LI NA BA RY -
CZY to wir tu al ny prze wod nik i kar ta lo jal -
no ścio wa w jed nym. Dzię ki niej
od wie dza ją cy mo gą od kry wać ma low ni czy
re gion, zbie rać punk ty przy atrak cjach tu ry -
stycz nych (wy star czy się zbli żyć do atrak cji
z włą czo ną lo ka li za cją), a na stęp nie, w miej -
scach ko mer cyj nych, wy mie niać je na ku po -
ny ra ba to we. W apli ka cji znaj du ją się
rów nież go to we pro po zy cje spę dza nia cza su,
na wi ga cja szla ków, ak tu al ne wy da rze nia. 

Do li na Ba ry czy obej mu je ob szar na po -
gra ni czu Dol ne go Ślą ska i Wiel ko pol ski. Po -
sia da naj więk szy kom pleks sta wów ryb nych
w Eu ro pie, park kra jo bra zo wy i na czel ny re -
zer wat or ni to lo gicz ny w Pol sce. 

OPRAC. (FE NIX)

TURYSTYKA

Dolina Baryczy w wersji mobilnej

W ostat nich ty go dniach pro wa dzo na
by ła zbiór ka ksią żek i gier plan szo -
wych dla pa cjen tów od dzia łów szpi -
tal nych Mi lic kie go Cen trum Me dycz -
ne go. Or ga ni za to rzy ogło si li, że ak cja
za koń czy ła się peł nym suk ce sem.

– Otrzy ma li śmy ogrom ne ilo ści ksią -
żek, któ re tra fi ły na od dział psy chia trycz -
ny ogól ny, we wnętrz ny, re ha bi li ta cyj ny,
a tak że na od dział dzie cię cy, psy chia -
trycz ny dla dzie ci i mło dzie ży oraz do po -
rad ni dzie cię cej. Ilość po zy cji, któ re
do nas do star czo no, prze ro sła na sze naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. Ser decz nie dzię ku -

je my wszyst kim za an ga żo wa nym w ak -
cję. Dzię ki Pań stwa życz li wo ści czas, któ -
ry pa cjen ci spę dza ją w szpi ta lu, upły nie
w bar dziej przy jem nych oko licz no -
ściach – za ko mu ni ko wa ło Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne. 

Jak pod kre śli li or ga ni za to rzy, sło wa
po dzię ko wa nia na le żą się tak że Od dzia ło -
wi Re jo no we mu Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża za pro mo cję i wspar cie zbiór ki,
bur mi strzo wi Pio tro wi Le cho wi za prze ka -
za nie ksią żek, kloc ków i gier plan szo wych
i pra cow ni kom MCM, któ rzy licz nie za an -
ga żo wa li się w tę ini cja ty wę.

(FE NIX)

MILICZ

Zbierali książki 
i gry dla pacjentów
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Aktualności 3

W so bo tę na te re nie Tech ni kum Le -
śne go im. Wła dy sła wa Je dliń skie go
od by ło się Świę to La sów Mi lic kich
pod na zwą „Las. Knie ja. Dzi czy -
zna. 2021”. Im pre zę zor ga ni zo wa ło
Nad le śnic two Mi licz przy współ -
udzia le lo kal nych kół ło wiec kich. 

Wy da rze nie po prze dzi ła Msza
świę ta w Ko ście le pw. Św. An drze ja
Bo bo li w in ten cji św. Hu ber ta – pa tro -
na my śli wych i le śni ków. Po tem
uczest ni cy wraz z pocz ta mi sztan da -
ro wy mi prze ma sze ro wa li uli ca mi mia -
sta na plac tech ni kum le śne go.

Uro czy ste go otwar cia do ko nał
Mar cin Ca łów, nad le śni czy Nad le śnic -
twa Mi licz. – Wi tam wszyst kich
na na szym świę cie la sów mi lic kich
oraz my śli wych. Dzię ku ję za przy by cie
ko le gów i ko le ża nek z in nych nad le -
śnictw oraz po bli skich kół ło wiec -
kich – po wie dział M. Ca łów.
Do po dzię ko wań przy łą czy li się To -
masz Ol szew ski, peł nią cy obo wiąz ki
dy rek to ra Re gio nal nej Dy rek cji La sów

Pań stwo wych we Wro cła wiu, oraz Ju -
sty na Żar czyń ska – dy rek tor Tech ni -
kum Le śne go w Mi li czu. – Darz bór!
Dzi siej sze świę to jest dla tych wszyst -
kich, któ rzy pra cu ją dla do bra przy ro -
dy – la sów i zwie rząt. Wy ko nu je my
swo ją pra cę po to, że by ko rzy stać z bo -
gac twa la sów w jak naj szer szym spek -
trum. Trwa ją ca przez la ta do bra
współ pra ca La sów Pań stwo wych z Pol -
skim Związ kiem Ło wiec kim przy nio -
sła spo ro ko rzy ści. Dzi siej sze go dnia

po dzię kuj my po ko le niom le śni ków
i my śli wych za ich trud, za to, że las
cią gle jest zie lo ny i pta ki w nim śpie -
wa ją. Ży czę wszyst kim do brej za ba -
wy – oznaj mił T. Ol szew ski.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li mnó -
stwo atrak cji. Na sce nie mia ła miej sce
pre zen ta cja sy gna li stów oraz po kaz
wa bie nia pod czas po lo wa nia. Tra dy cje
ce re mo nia łu ło wiec kie go się ga ją bar -
dzo da le ko w prze szłość i są róż ne
w za leż no ści od za sad przy ję tych przez

da ne ko ło. Sy gna ły, któ re do dzi siaj
roz brzmie wa ją w pol skiej kniei, słu żą
np. do po bud ki, po wi ta nia, zbiór ki
my śli wych, roz po czę cia i za koń cze nia
po lo wa nia. Sy gna li ści uży wa ją do te go
spe cjal nych ro gów my śliw skich. 

Du że za in te re so wa nie wzbu dzi ły
po ka zy mo dy ze stro ja mi uży wa ny mi
na po lo wa niach czy pre zen ta cja psów

my śliw skich, pta ków łow nych oraz
ma szyn rol ni czych. Dla zgro ma dzo -
nych wy stą pi ły tak że dzie ci z Przed -
szko la Sa mo rzą do we go w Mi li czu.

Miesz kań cy mie li oka zję zwie dzić
bu dy nek tech ni kum. Wie le cie ka -
wych rze czy ofe ro wa ły licz ne sto -
iska – nad le śnic twa czy kół
ło wiec kich. Or ga ni za to rzy przy go to -
wa li tak że ma łą ga stro no mię, a naj -
więk szym za in te re so wa niem cie szy ły
się – jak że by ina czej! – po tra wy z dzi -
czy zny.

Świę to La sów by ło też oka zją
do prze pro wa dze nia ak cji cha ry ta tyw -
nej na rzecz dzie ci z Mi lic kie go Cen -
trum Wspar cia CA PI TOL.
Zor ga ni zo wa no zbiór kę pie nię dzy. Li -
cy to wa no cie ka we ga dże ty, jak choć by
ko szul kę z au to gra fem Na ta lii Par ty -
ki – czte ro krot nej mi strzy ni pa ra olim -
pij skiej w te ni sie sto ło wym.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WYDARZENIE

Wielkie święto milickich lasów

8 paź dzier ni ka od by ło się spo tka nie,
w trak cie któ re go omó wio no pro jekt
po wsta nia mu zeum Ry szar da Szur -
kow skie go. Miej sce upa mięt nia ją ce
te go wy bit ne go pol skie go ko la rza
zlo ka li zo wa ne zo sta nie w Kro śni -
cach, nie da le ko Świe bo do wa – miej -
sco wo ści, w któ rej się uro dził. Fun da -
to rem jest Lions Club Po znań 1990.

W spo tka niu uczest ni czy li Lech
Pia sec ki – trium fa tor Wy ści gu Po ko -
ju, dwu krot ny mistrz świa ta, Woj ciech
Ry żyń ski – ar chi tekt, twór ca wie lu
obiek tów spor to wych, w tym sta dio -
nu IN EA w Po zna niu, Ka rol Pi tu -
ła – pro fe sjo nal ny gra fik pro jek tu ją cy
prze strze nie mu ze al ne, Alek san dra
Ro dzie wicz – ko or dy na tor ka wie lu
wy staw i mu ze ów w kra ju i za gra ni cą,
Do mi nik Ru kat – so cjo log spor tu,
znaw ca ko lar stwa, w tym hi sto rii ka -
rie ry Ry szar da Szur kow skie go, au tor

książ ki o pol skim ko lar stwie, Ja mes
Behr – spe cja li sta z za kre su mar ke tin -
gu i me diów spo łecz no ścio wych,
Krzysz tof Ro biń ski – czło nek Lion
Club Po znań 1990, Piotr Ku -
rek – dzien ni karz i ko men ta tor im -
prez ko lar skich. 

Go spo da rzem był Krzysz tof Ko za -
nec ki, czło nek i za ło ży ciel Lions Club
Po znań 1990 i po my sło daw ca utwo -
rze nia mu zeum. Przed sta wił on za kres
prac, któ re zo sta ły już wy ko na ne,

i omó wił, co jesz cze jest do zro bie nia
w naj bliż szej przy szło ści. Po tym wpro -
wa dze niu pro wa dzo no dys ku sję i za -
pre zen to wa no pro jekt. Uczest ni cy
mo gli wziąć udział w wir tu al nym spa -
ce rze po mu zeum, stwo rzo nym kom -
pu te ro wo w tech no lo gii 3D.
Ini cja ty wa po wsta nia obiek tu zo sta ła
za ak cep to wa na przez An drze ja Bia łe -
go, wój ta gmi ny Kro śni ce, któ ry wska -
zał od po wied nie miej sce na re ali za cję
te go przed się wzię cia.

W mu zeum znaj dzie się wie le pa -
mią tek po zo sta wio nych przez Ry szar -
da Szur kow skie go, m. in. ze szy ty
z za pi ska mi z tre nin gów i wy ści gów,
ko szul ki, me da le, pu cha ry, ro we ry,
zdję cia. – Czas na re ali za cję ta kie go
pro jek tu to za zwy czaj dwa la ta.
Przed na mi jesz cze wie le pra cy, ale
mam na dzie ję, że w przy szłym ro ku
mu zeum otwo rzy swo je po dwo je. Bel -
go wie zro bi li Ed dy’emu Merc kxo wi
mu zeum za ży cia. Je ste śmy Ry szar do -
wi Szur kow skie mu wdzięcz ni za to, co
zro bił dla ko lar stwa i Pol ski. Nie wąt -
pli wie mu si my to po ka zać. Po sta ra my
się to zro bić w naj lep szy z moż li wych
spo so bów – po wie dział na za koń cze -
nie spo tka nia K. Ko za nec ki.

Ry szard Szur kow ski uro dził się
w 1946 ro ku w Świe bo do wie. W la -
tach 60. i 70. był jed nym z naj wy bit niej -
szych pol skich spor tow ców. Zdo był dwa
srebr ne me da le olim pij skie (na IO

w Mo na chium i Mont re alu). Na swo im
kon cie ma tak że trzy zło ta mi strzostw
świa ta w ko lar stwie szo so wym oraz je -
den srebr ny. Czte ry ra zy wy gry wał Wy -
ścig Po ko ju. W su mie w tym wy ści gu
prze je chał 89 eta pów (w tym aż 52
w ko szul ce li de ra). Wy grał 13 z nich.
Ni gdy nie uda ło mu się wy grać To ur de
Po lo gne, ale to do nie go na le ży re kord
wy gra nych eta pów, któ rych ma aż 15. 

R. Szur kow ski wy gry wał też wie le
za gra nicz nych wy ści gów, m. in. Cir cu -
it de la Sar the (1969), Wiel ka Na gro -
da An na by (1971), Do oko ła Buł ga rii
(1971), Do oko ła Szko cji (1972), To ur
du Li mo usin (1974), Do oko ła Dol nej
Au strii (1977) i Do oko ła Egip tu
(1979). Był rów nież pre ze sem Pol skie -
go Związ ku Ko lar skie go oraz po słem
w la tach 80. Od zna czo ny m. in. sied -
mio krot nie Zło tym Me da lem za Wy -
bit ne Osią gnię cia Spor to we
i krzy ża mi – Ka wa ler skim (1972),
Ofi cer skim (1976), Ko man dor skim
(1986) i Ko man dor skim z Gwiaz dą
OOP (1999). Zmarł 1 lu te go 2021 r.

MI CHAŁ KO BU SZYNŚ KI

PROJEKT

W Krośnicach powstanie muzeum Szurkowskiego
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Dwie szko ły pod sta wo we z te re nu
gmi ny Mi licz otrzy ma ły do fi nan so -
wa nie w łącz nej kwo cie 86 ty się cy
zło tych z rzą do we go pro gra mu „Po si -
łek w do mu i w szko le”. Środ ki bę dą
prze zna czo ne na wy po sa że nie i ada -
pta cję po miesz czeń do spo ży wa nia
po sił ków przez uczniów.

61 tys. zł przy zna no Szko le Pod sta wo -
wej we Wzią cho wie Wiel kim, a 25 tys. zł
po zy ska no dla Szko ły Pod sta wo wej nr 1
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu. Obec -
nie w pierw szej z tych pla có wek w sto łów -
ce i w kuch ni trwa ją pra ce re mon to we,
po le ga ją ce na na pra wie ubyt ków w tyn -
kach, wy rów ny wa niu gła dzi, ma lo wa niu

po miesz czeń. Nie ba wem roz pocz nie się
tak że re mont da chu nad kuch nią. W ra -
mach do ta cji ze wspo mnia ne go pro gra mu
pla ców ka do po sa ży kuch nię i sto łów kę
w nie zbęd ny, bra ku ją cy sprzęt ku chen ny. 

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Mi li czu
pro wa dzo ne są pra ce mo der ni za cyj ne,
zwią za ne z ada pta cją po miesz cze nia
na miej sce prze zna czo ne do spo ży wa nia
po sił ków. W tym przy pad ku rów nież uzy -
ska ne środ ki spo żyt ko wa ne bę dą na za kup
nie zbęd ne go wy po sa że nia. 

– Trze ci mo duł pro gra mu, do któ re -
go wnio sko wa ła gmi na Mi licz, za kła da do -
po sa że nie i po pra wę stan dar du
dzia ła ją cych już sto łó wek (pla có wek po -
sia da ją cych kuch nię i ja dal nię), do po sa że -
nie sto łó wek, któ re nie dzia ła ją tak, aby
mo gły zo stać uru cho mio ne, stwo rze nie
no wych, wspar cie ada pta cji i wy po sa że nia
po miesz czeń prze zna czo nych do spo ży -
wa nia po sił ków, czy li ja dal ni – in for mu je
gmi na Mi licz. (FE NIX)

MILICZ

Dotacje na stołówki szkolne

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li 25-let -
nią ko bie tę oraz jej 33-let nie go part -
ne ra, któ rzy w par ku przy miej sco -
wym Ze spo le Szkół po bi li i ob ra bo -
wa li 48-let nie go męż czy znę. Tra fi li
do aresz tu na trzy mie sią ce. 

Do roz bo ju do szło 9 paź dzier ni ka.
Mło da ko bie ta i jej part ner po bi li zna ne go
im męż czy znę, a na stęp nie ukra dli mu
port fel z do wo dem oso bi stym i kar tą ban -
ko ma to wą oraz te le fon ko mór ko wy. We -
zwa ni na miej sce po li cjan ci po mo gli

po szko do wa ne mu oraz usta li li spraw ców,
któ rzy są do sko na le zna ni stró żom pra wa.
Po bi ty męż czy zna miał ob ra że nia gło wy
i klat ki pier sio wej, więc zo stał prze wie zio -
ny do szpi ta la w ce lu wy ko na nia do dat ko -
wych ba dań.

– Funk cjo na riu sze roz po czę li po szu -
ki wa nia spraw ców. Na jed nej z po se sji
w Mi li czu przy ul. Kro to szyń skiej za uwa -
ży li po mię dzy za bu do wa nia mi po szu ki -
wa ne oso by i na tych miast je za trzy ma li.
Pa rę spraw ców do pro wa dzo no do Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu, gdzie zo -
sta li osa dze ni w po miesz cze niu dla
za trzy ma nych. W to ku dal szych czyn no -
ści funk cjo na riu sze od zy ska li część skra -
dzio ne go mie nia, w tym te le fon
po szko do wa ne go. 25-lat ka i 33-la tek usły -
sze li za rzut roz bo ju, za co gro zi im ka ra
do 12 lat po zba wie nia wol no ści. 11 paź -
dzier ni ka Sąd Re jo no wy w Mi li czu,
na wnio sek pro ku ra tu ry, za sto so wał wo -
bec nich śro dek za po bie gaw czy w po sta ci
tym cza so we go aresz to wa nia – po in for mo -
wał aspi rant Bar tosz Stry chow ski z KPP
w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Pobili i okradli 48-latka

Wśro dę,13 paź dzier ni ka, w Kro śni cach
mia ło miej sce uro czy ste otwar cie wy re -
mon to wa nej uli cy Ogro do wej. Sym bo -
licz ną wstę gę wspól nie prze cię li wójt
An drzej Bia ły oraz naj star szy miesz ka -
niec tej uli cy – Bo le sław Stry chow ski.

Wy re mon to wa ną dro gę po świę cił pro -
boszcz miej sco wej pa ra fii. Rad ny Krzysz tof
Skrzyp czyk po wie dział, iż pa mię ta jesz cze
cza sy, kie dy by ła to po lna dro ga, a dziś moż -
na już po chwa lić się no wą na kład ką as fal to -
wą. Do dał też, że na każ dym kro ku wi dać, iż
Kro śni ce wy pięk nia ły. Z ko lei wójt An drzej
Bia ły po in for mo wał, że od kil ku lat re ali zu je
gmin ny pro gram na pra wy dróg, sta ra jąc się
spro stać po trze bom miesz kań ców wszyst -
kich miej sco wo ści. OPRAC. (AN KA)

KROŚNICE

Otwarcie wyremontowanej drogi
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Po nad 0,6 pro mi la al ko ho lu w or ga -
ni zmie miał kie row ca sa mo cho du
oso bo we go, któ ry wy prze dzał po jazd
do na uki jaz dy na ozna ko wa nym
przej ściu dla pie szych. Do zda rze nia
do szło 12 paź dzier ni ka na ul. Ko -
ściel nej w Wierz cho wi cach.

Pa tro lu ją cy oko li ce po li cjan ci za uwa -
ży li, jak sa mo chód oso bo wy wy prze dza
w miej scu nie do zwo lo nym. Po sta no wi li
więc spraw cę wy kro cze nia za trzy mać
do kon tro li dro go wej. 

– W trak cie kon tro li 51-let nie go kie -
row cy funk cjo na riu sze wy czu li cha rak te -

ry stycz ną woń al ko ho lu. Prze pro wa dzo ne
ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go
or ga ni zmie po nad 0,6 pro mi la. W związ -
ku z tym męż czyź nie za trzy ma no pra wo
jaz dy oraz unie moż li wio no dal sze pro wa -
dze nie sa mo cho du. Po stę po wa nie jest
w to ku – spra wa znaj dzie swój fi nał w mi -
lic kim są dzie. 51-la tek od po wie za kie ro -
wa nie po jaz dem w sta nie nie trzeź wo ści.
Cze ka go tak że ka ra za na ru sze nie za ka zu
wy prze dza nia na przej ściu dla pie -
szych – in for mu je aspi rant Bar tosz Stry -
chow ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Po alkoholu za kierownicą

Człon ko wie wo lon ta ria tu dzia ła ją ce -
go w Szko le Pod sta wo wej nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu wy szli
z ini cja ty wą udzia łu w ogól no pol -
skiej ak cji „Pod ręcz ni ki za gro si -
ki – so li dar ność szkol na nie ma gra -
nic”. Or ga ni za to rem przed się wzię cia
jest Fun da cja Dzie ci Afry ki.

Zbiór ka jest de dy ko wa na dwóm szko -
łom pod sta wo wym: Szko le im. Ry szar da
Ka li ciń skie go w Bun do li (Gha na) oraz
Szko le św. Elż bie ty w Ki rud du (Ugan da).
Ce lem ak cji jest zbiór ka pie nię dzy, za któ -
re za ku pio ne zo sta ną pod ręcz ni ki dla afry -
kań skich dzie ci. 

– Przy łą cza jąc się do ak cji, uła twi my
afry kań skim dzie ciom zdo by wać wie dzę.
Do tej po ry sto so wa ną me to dą ucze nia się
w afry kań skiej szko le jest gło śne po wta rza -
nie słów czy zdań wy po wia da nych lub za -
pi sy wa nych na ta bli cy przez na uczy cie la
i nie bę dzie ina czej do pó ki ucznio wie
z bied nych wio sek nie zo sta ną wy po sa że -
ni w pod ręcz ni ki oraz po mo ce dy dak tycz -

ne. Wy star czy, że każ da kla sa ufun du je je -
den pod ręcz nik. Dla nas to nie wie le, a dla
in nych mo że być szan są na lep sze ju tro.
Za chę ca my do po mo cy – in for mu ją wo -
lon ta riu sze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu.

(FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Niewielkie gesty 
budują wielkie sprawy
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Na bieżąco 5

W pierw szym ty go dniu paź dzier ni ka
za koń czo ne zo sta ły pra ce dro go we
na uli cy Cy pry so wej w miej sco wo ści
Wsze wil ki (gmi na Mi licz). Kil ka dni te -
mu sa mo rzą dow cy i miesz kań cy wzię -
li udział w ofi cjal nym otwar ciu dro gi.

In we sty cję zre ali zo wa no w ra mach za da -
nia pod na zwą „Bu do wa dróg wraz z od wod -
nie niem, oświe tle niem, bu do wą sie ci
wo do cią go wej w miej sco wo ści Wsze wil ki
wgmi nie Mi licz – etapII: bu do wa ul. Cy pry so -
wej”. Cał ko wi ty koszt wy niósł404670zł. Środ -
ki te wca ło ści po cho dzi ły zbu dże tu gmi ny. 

– Dro gi nie bio rą się z ga da nia, bio rą
się z dzia ła nia. Chciał bym po dzię ko wać

wszyst kim za an ga żo wa nym w re ali za cję te -
go przed się wzię cia, a tak że rad nym, któ rzy

opo wie dzie li się za in we sty cja mi pro po no -
wa ny mi przez gmi nę – po wie dział Piotr
Lech, bur mistrz Mi li cza. 

Prze cię cia sym bo licz nej wstę gi do ko -
na li wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta, Mo ni -

ka Dyrcz – soł tys miej sco wo ści Wsze wil -
ki, rad ni Ar ka diusz Tu tak i Bar tło miej
Szmi giel oraz je den z miesz kań ców ul. Cy -
pry so wej – Bar tosz Tar ka.

(FE NIX)

INWESTYCJE

Drogi nie biorą się z gadania, lecz z działania
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Różności 7

Przed sta wi cie le Mi lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych wy bra li się nie daw -
no do Wro cła wia na kon cert z cy klu
„Za dzwo nić na mi li cję”. Przy mu zycz -
nych prze bo jach z lat 80. XX wie ku
wspa nia le się ba wi li, a do te go mie li
oka zję do re flek sji na te mat trud nej,
nie tak daw nej – bo sprzed 40-50
lat, hi sto rii na sze go kra ju.

Kon cer ty z cy klu „Za dzwo nić na mi -
li cję” or ga ni zo wa ne są w róż nych mia stach

i upa mięt nia ją rocz ni cę wol nych wy bo rów
w Pol sce, a tak że wpro wa dze nie sta nu wo -
jen ne go. Jed nym z po my sło daw ców jest ze -
spół Big Cyc, któ ry już dzie sięć lat te mu,
w 30. rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go, wy dał pły tę o tym sa mym ty tu le. 

Zgod nie z ideą or ga ni za to rów kon -
cert był hoł dem dla „wszyst kich, któ rzy
w la tach 70. i 80. od wa ży li się gło śno
mó wić i dzia łać na rzecz wol nej Pol ski”.
Za gra ło sześć zna nych ze spo łów – Re zer -
wat, Chłop cy z Pla cu Bro ni, Ró że Eu ro -
py, Sztyw ny Pal Azji, Big Cyc oraz Ira.

Moż na więc by ło usły szeć ta kie hi ty jak
„Za opie kuj się mną”, „Ko cham wol -
ność”, „O! Ela”, „Je dwab”, „Spo tka nie z…

”, „Wie ża ra do ści, wie ża sa mot no ści”,
„Bal la da o smut nym ski nie”, „Mój dom”
czy „Na dzie ja”.

– Kli mat lat 80. do dat ko wo wzmac -
nia ły wy świe tla ne na wiel kim pa no ra -
micz nym ekra nie wi zu ali za cje oraz
ma te ria ły ar chi wal ne. Po nad to pro wa dzą -
cy kon cert Krzysz tof Ski ba sta rał się, z po -
mo cą pu blicz no ści, od two rzyć słow nik
po jęć z tam tych cza sów, od świe żyć naj -
bar dziej no śne so cja li stycz ne ha sła, a tak -
że wspo mi nał nie któ re wy da rze nia
z od nie sie niem do dzi siej szej rze czy wi sto -
ści. By ła to swo je go ro dza ju lek cja hi sto rii
z prze stro gą, do cze go do pro wa dzić mo -
że brak to le ran cji i ide olo gicz ne za śle pie -
nie – czy ta my w re la cji Mi lic kie go
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych.

(FE NIX)

KONCERT

Muzyczna lekcja historii

Wójt gmi ny Kro śni ce po in for mo wał
miesz kań ców o ak cji pro te stu wo -
bec pod wyż ki cen ga zu dla od bior -
ców ob słu gi wa nych przez spół kę G.
EN GAZ ENER GIA. 

– W związ ku z dra stycz ną pod wyż ką
cen ga zu dla od bior ców ob słu gi wa nych
przez spół kę G. EN GAZ ENER GIA pra -
gnę po in for mo wać, że gmi na Kro śni ce
przy stą pi ła do wspól ne go pro te stu sa mo -
rzą dow ców prze ciw ko tej wy jąt ko wo trud -
nej sy tu acji. W tej wła śnie spra wie 19
paź dzier ni ka w Tar no wie Pod gór nym we -

zmę udział w spo tka niu kil ku dzie się ciu
wój tów i bur mi strzów z przed sta wi cie la -
mi spół ki G. EN GAZ ENER GIA. Bę dę
tam re pre zen to wał wszyst kich na szych
miesz kań ców, któ rych do tknę ły te pod -
wyż ki. Dla te go w skle pach na te re nie Bu -
ko wic zbie ra my pod pi sy osób, któ re nie
zga dza ją się z tak wy so ki mi pod wyż ka mi
cen ga zu. Li sty po par cia zo sta ną za łą czo ne
do pism, któ re skie ru je my do in sty tu cji
i urzę dów, m. in. URE, UOKiK, Mi ni ster -
stwa Kli ma tu, Mi ni ster stwa Ak ty wów
Pań stwo wych – czy ta my w oświad cze niu
wój ta An drze ja Bia łe go. OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Sprzeciw wobec podwyżki cen gazu
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W nie dziel ne po po łu dnie pod opiecz -
ni Do mi ni ka Pio trow skie go po dej -
mo wa li eki pę Sło wia ni na Wo li bórz.
Star cie peł ne wal ki i emo cji za koń -
czy ło się zwy cię stwem go ści, któ rym
do szczę ścia wy star czy ło jed no tra -
fie nie.

Do po je dyn ku w Su ło wie przy stę po -
wa ły dwie dru ży ny nie źle spi su ją ce się
w tym se zo nie IV li gi. Choć do czo łów ki
bra ku je im spo ro punk tów, to jed no by ło
pew ne – nikt nie za mie rzał wy cho dzić
na mu ra wę ze zwie szo ną gło wą. W efek cie
już od pierw szych mi nut każ dy ze spół po -
ka zy wał wo lę wal ki, a oka zji strze lec kich
nie bra ko wa ło. 

Pierw szy kwa drans na le żał do miej -
sco wych, któ rzy two rzy li za gro że nie po -
przez ata ki skrzy dła mi. Kil ka na ście
ko lej nych mi nut to prze wa ga go ści, któ -
rzy gra li wy so kim pres sin giem i do mi no -
wa li w środ ka po la. Za cię ta wal ka nie
za wsze to czy ła się prze pi so wo. W pierw -
szych 30 mi nu tach sę dzia mu siał od gwiz -
dać spo ro fau li.

W 31. mi nu cie Ba rycz mo gła otwo -
rzyć wy nik, lecz ry wa lom do pi sa ło szczę -
ście. Naj pierw po raj dzie pra wą flan ką
Ad rian Pu cha ła świet nie do grał do Ar tu ra
Kie ra ta, ale w ostat niej chwi li de fen sor Sło -
wia ni na do sko czył do na past ni ka i uchro -
nił dru ży nę przed stra tą go la. Za raz po tym
efek tow nym dry blin giem po pi sał się Da -
wid Bąk, a ko lej ną pró bę pod jął du et Pu -
cha ła -Kie rat. Nie ste ty, re zul tat wciąż się
nie zmie niał. 

Przy jezd ni, wy raź nie po draż nie ni,
spró bo wa li po szu kać wła snych oka zji.
Po kil ku mi nu tach by li bar dzo bli sko, gdyż
po moc nym strza le z ob rę bu szes nast ki pił -

ka od bi ła się od słup ka, a przy do bit ce
obroń cy Ba ry czy zdą ży li za blo ko wać gra -
cza Sło wia ni na. Go rą co pod bram ką strze -
żo ną przez Fi li pa Ko czo row skie go zro bi ło
się tak że chwi lę przed prze rwą. Gol ki per
miej sco wych po pi sał się jed nak fan ta stycz -
ną ro bin so na dą, unie moż li wia jąc pił ce
prze kro cze nie li nii bram ko wej po praw dzi -
wej bom bie z dy stan su.

Po zmia nie stron na dal nikt nie od sta -
wiał no gi. Kon tu zji na ba wił się Da wid
Wój cik i mu siał zo stać zmie nio ny. Go ście
nie ustan nie spraw dza li czuj ność blo ku de -
fen syw ne go Ba ry czy. Po tęż ne strza ły z da -
le ka uda wa ło się su ło wia nom ofiar nie
blo ko wać, a do środ ko wa nia pa da ły łu pem
bram ka rza. Choć wie le prze ma wia ło za re -
mi sem, to jed nak gol wi siał w po wie trzu. 

W 74. mi nu cie przy jezd nym uda ło się
w koń cu prze pro wa dzić sku tecz ny kontr -
atak. Po szar ży pra wą stro ną pił ka do tar ła
do Ada ma Boń kow skie go, któ ry wbiegł
w po le kar ne, ury wa jąc się spod kry cia,
po czym od dał moc ny strzał z je de na ste go

me tra, nie da jąc szans gol ki pe ro wi Ba ry czy. 
Koń co we 20 mi nut by ło cza sem na -

po ru na bram kę go ści. Su ło wia nie zda wa -
li się od zy ski wać si ły, któ rych wi docz ny
uby tek kosz to wał ich stra tę go la. De fen sy -
wa przy jezd nych spi sy wa ła się jed nak bez
za rzu tu, nie da jąc się za sko czyć. Nie po -
mo gły na wet de spe rac kie wy ciecz ki bram -
ka rza Ba ry czy przy rzu tach roż nych.
Go ście do wieź li ko rzyst ny wy nik do koń -
ca, dzię ki cze mu awan so wa li na czwar tą
lo ka tę w ta be li, któ rą do tych czas zaj mo -
wa ła eki pa z Su ło wa. Na sza dru ży na na to -
miast spa dła o dwie po zy cje.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Barycz pokonana w meczu walki

Nie daw no w Kro śni cach ro ze gra no
fi nał Okrę go we go Pu cha ru Pol ski
w pił ce noż nej ko biet. Dru ży na miej -
sco we go Pło mie nia po dej mo wa ła
bar dziej do świad czo ny ze spół Ślę zy
Wro cław, któ ry trium fo wał w dwóch
po przed nich edy cjach. Przy jezd ne
nie da ły szans kro śni czan kom, od no -
sząc pew ne zwy cię stwo 9: 0.

Spo tka nie roz po czę ło się od ład nych
ak cji go spo dyń, jed nak za bra kło fi na li za cji.
Krót ko po tem ini cja ty wę prze ję ły wro cła -
wian ki, szyb ko po ka zu jąc, dla cze go uzna -
wa no je za fa wo ryt ki. Za wod nicz ki Ślę zy
wła ści wie do koń ca pierw szej po ło wy nie
da wa ły ry wal kom dojść do gło su, zde cy do -
wa nie do mi nu jąc na bo isku. Nie ustan ny
na pór na bram kę miej sco wych mu siał
skut ko wać wy so kim pro wa dze niem, na -
wet mi mo do brej dys po zy cji bram kar ki
Pło mie nia. Przy jezd ne co rusz po pi sy wa ły
się groź ny mi za gra nia mi w szes nast kę,

a śro dek po la był cał ko wi cie pod ich kon -
tro lą. Wszel kie pró by kro śni cza nek wła ści -
wie sta no wi ły tyl ko przed smak ko lej nych
kontr dru ży ny z Wro cła wia. W efek cie
przy jezd ne urzą dzi ły so bie fe sti wal strze -
lec ki i do prze rwy pro wa dzi ły aż 7: 0. 

Po pierw szej czę ści me czu moż na
więc by ło wnio sko wać, że doj dzie do praw -
dzi we go po gro mu. Jed nak po zmia nie
stron Ślę za nie gra ła już tak prze ko nu ją co.
Nie ustan ne ata ki w pierw szej od sło nie da -

ły im się we zna ki i w eki pie go ści wi docz -
ny był uby tek sił. Po za tym miej sco we
zdwo iły wy sił ki, aby na wią zać wal kę. Du -
żo czę ściej i dłu żej uda wa ło im się utrzy -
my wać przy pił ce i nie od da wać jej
pod pre sją ry wa lek. W pew nych frag men -
tach pił kar ki Pło mie nia by ły stro ną do mi -
nu ją cą, ale nie ste ty nie przy nio sło to
re zul ta tu w po sta ci go li.

Wro cła wian ki czę ścio wo spo czę ły
na lau rach, uzna jąc, że wy pra co wa na prze -

wa ga w zu peł no ści wy star cza. Mi mo ca łej
nie prze wi dy wal no ści fut bo lu trze ba przy -
znać, że mia ły ra cję. He ro icz na wal ka kro -
śni cza nek nie wy star czy ła na wet
na tra fie nie ho no ro we, zaś ich prze ciw -
nicz ki do rzu ci ły w tej po ło wie jesz cze dwa
go le. Tym sa mym kon fron ta cja za koń czy -
ła się wy gra ną Ślę zy 9: 0. W po je dyn ku Da -
wi da z Go lia tem tym ra zem sil niej szy nie
po zo sta wił złu dzeń, acz kol wiek im dłu żej
trwał mecz, tym bar dziej za cie ra ły się róż -
ni ce w po zio mie obu dru żyn.

Ze spół z Kro śnic, po mi mo nie ko rzyst -
ne go re zul ta tu, ma po wo dy do du my. Prze -
grał bo wiem z du żo bar dziej do świad czo ną

eki pą, sa me mu do pie ro racz ku jąc. Do te -
go, szcze gól nie w dru giej po ło wie, do strze -
gal ne by ły mo men ty rów no rzęd nej wal ki,
a na wet prze wa gi miej sco wych. Po krze pia -
ją ce sło wa do re pre zen tan tek Pło mie nia
Kro śni ce wy po wie dział wójt An drzej Bia -
ły. – Je ste śmy bar dzo dum ni z na szych
dziew cząt, że w tak krót kim cza sie osią gnę -
ły tak wie le – stwier dził. 

Okrę go wy Pu char Pol ski już po raz
trze ci zna lazł się w ga blo cie wro cław skiej
Ślę zy. Eki pa z Kro śnic otrzy ma ła na to -
miast mniej sze tro feum. Wszyst kie za wod -
nicz ki uho no ro wa no tak że me da la mi.

(MS) 

PIŁKA NOŻNA

Finał pucharu kobiet w Krośnicach

W czwar tej ko lej ce II li gi siat ków ki
męż czyzn eki pa MUKS Zie mia Mi lic -
ka za gra ła na wy jeź dzie z LKS -em
Czar ny mi Rzą śnia. Na si siat ka rze
dziel nie wal czy li, lecz po nie śli trze cią
po raż kę z rzę du, ule ga jąc miej sco -
wym w trzech par tiach.

W każ dym z se tów nie wie le bra ko wa -
ło, aby to mi li cza nie roz strzy ga li star cie
na swo ją ko rzyść. Od po cząt ku wal ka by ła
za cię ta, obie dru ży ny sku tecz nie ha mo wa -
ły za pę dy ry wa li. Tym sa mym wy nik przez
więk szą część pierw szej par tii po zo sta wał

spra wą otwar tą. Do pie ro w koń ców ce le -
piej spi sa li się miej sco wi i wy gra li do 22. 

W dru giej od sło nie go ście wy glą da li
na wy jąt ko wo zmo ty wo wa nych. To po -
skut ko wa ło wy pra co wa niem so bie kil ku -
punk to wej prze wa gi. Ry wa le jed nak nie
od pu ści li i szyb ko od ra bia li stra ty, a póź -
niej wy szli na pro wa dze nie i za mknę li se -
ta z prze wa gą trzech punk tów. 

W trze ciej par tii mi li cza nie wal czy li
am bit nie o każ dą pił kę, lecz i tym ra zem to
nie wy star czy ło. Go spo da rze wy gra li tę od -
sło nę 25: 20, a ca ły mecz 3: 0. 

(MS)

SIATKÓWKA

Gładkie zwycięstwo Czarnych

BARYCZ SUŁÓW 
– SŁOWIANIN WOLIBÓRZ 0:1 (0:0)

BRAMKA:

0:1 – Adam Bońkowski (74)

BARYCZ: Koczorowski – Możdrzech, Walkus

(65' Serweta), Musioł, Stachowski, Bachta,

Wójcik (52' Skórnica), Bąk (71' Pasternak),

Kazanecki, Puchała, Kierat
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