
Po nad 20 mi lio nów zło tych – ta ką
kwo tę otrzy ma ją łącz nie sa mo rzą dy
z po wia tu mi lic kie go z Rzą do we go
Fun du szu Pol ski Ład – Pro gram In -
we sty cji Stra te gicz nych. Wy ni ki na -
bo ru ogło sił 25 paź dzier ni ka pre -
mier Ma te usz Mo ra wiec ki.

Po wia to wi mi lic kie mu przy zna -
no 7 156 350 zł. Z te go 4 370 000 zł
prze zna czo ne zo sta nie na prze bu do -
wę dro gi po wia to wej – ul. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich w Mi li czu
na od cin ku od ul. Trzeb nic kiej do ul.
Skła do wej. Z ko lei kwo ta 2 786 350 zł
wy ko rzy sta na bę dzie na re mont dro gi
po wia to wej nr 1421D na od cin -
ku 1,1 km i dro gi po wia to wej
nr 1422D (Ciesz ków – Ujazd).
Wkład wła sny po wia tu na po wyż sze
in we sty cje wy nie sie 5 pro cent. 

– To bar dzo do bra in for ma cja dla
miesz kań ców. Uli ca Po wstań ców
Wlkp. w Mi li czu na od cin ku od uli cy
Trzeb nic kiej do Skła do wej, tzw. „be to -
nów ka”, jest bar dzo ru chli wa i w kiep -
skim sta nie. Znaj du ją się tam
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, szko ła spo łecz na i bo -
isko OSiR -u, więc to re jon bar dzo
uczęsz cza ny przez miesz kań ców.
Po prze bu do wie dro ga bę dzie as fal to -
wa z chod ni kiem dla pie szych. Za -
mon tu je my rów nież oświe tle nie.
Bar dzo się cie szę z po zy ska ne go do fi -
nan so wa nia i dzię ku ję tym, któ rzy

o tym zde cy do wa li. Nie dłu go bę dzie
na stęp ny na bór i po wiat mi lic ki bę dzie
skła dał ko lej ne wnio ski, przede
wszyst kim na dro gi – sko men to wał
sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki.

Gmi na Mi licz otrzy -
ma 4 690 600 zł na bu do wę dro gi
gmin nej, łą czą cej dro gę kra jo wą nr 15
z dro gą wo je wódz ką nr 439. Ce lem tej
in we sty cji jest po pra wa bez pie czeń -
stwa w ru chu dro go wym.

Przy zna na gmi nie Ciesz ków kwo -
ta 4 615 000 zł zna czą co po mo że
w bu do wie dróg, in fra struk tu ry wod -
no -ka na li za cyj nej oraz oczysz czal ni
ście ków i mo der ni za cję bo iska. – Bar -
dzo się cie szy my z przy zna nych nam
środ ków. Dzię ki te mu do koń czy my

dwie istot ne dla Ciesz ko wa dro gi. Wy -
ko na my też sieć wo do cią go wo -ka na li -

za cyj ną w gmi nie – głów nie na te re nie
dzia łek, na któ rych bu du ją się miesz -

kań cy. Jest to uzu peł nie nie te go, co już
ro bi my, a na co po zy ska li śmy wcze -
śniej środ ki z PROW -u. Mam na my śli
no we uję cia wo dy do pro wa dza ne
do Sta cji Uzdat nia nia Wo dy. Do ce lo -
wo pla nu je my bu do wę no wej oczysz -
czal ni ście ków. Ciesz ków się
roz bu do wu je, a oczysz czal nia w Zdu -
nach mo że już nie da wać ra dy z tym,
co od nas tra fia. Dla te go chce my się
unie za leż nić. Bę dzie to z pew no ścią
po zy tyw nie ode bra ne przez miesz -
kań ców, gdyż cho dzi o to, by od biór
ście ków był jak naj tań szy. Je śli cho dzi
o prze bu do wę sta dio nu, to chce my, by
na tym te re nie by ło po rząd ne bo isko
dla klu bu i dzie ci, któ re chęt nie tam
tre nu ją. Bę dzie no wa mu ra wa, na -
wierzch nia, try bu ny i ogro dze nie. Zło -
ży li śmy wnio ski w ra mach Pol skie go
Ła du na kwo tę rzę du po nad 50 mi lio -
nów zło tych, że by po ka zać, ja kie rze -
czy wi ście są po trze by w na szej gmi nie.
Je ste śmy za do wo le ni ze środ ków, ja kie
po zy ska li śmy. Są w pla nach ko lej ne na -
bo ry i z pew no ścią bę dzie my się sta rać
o jesz cze więk sze wspar cie fi nan so -
we – oznaj mił Igna cy Miecz ni kow ski,
wójt gmi ny Ciesz ków.

Gmi na Kro śni ce z Pol skie go Ła -
du po zy ska ła 3 642 254 zł. Środ ki te
zo sta ną wy ko rzy sta ne na bu do wę
sys te mu ka na li za cji sa ni tar nej dla
nie ru cho mo ści zlo ka li zo wa nych
przy ul. Sa na to ryj nej, Kwia to wej
i Spor to wej.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Rządowe środki na samorządowe inwestycje



Aktualności2 WTOREK, 9 LISTOPADA 2021

Pod ko niec paź dzier ni ka w Gmin nym
Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie, w ra -
mach ak cji „Wzo ro wy se nior”, zor ga -
ni zo wa no fo rum dys ku syj ne. Po ru -
szo no róż ne za gad nie nia z za kre su
bez pie czeń stwa osób star szych.

Spo tka nie pro wa dzi li sierż. szt. Alek -
san dra Pi ła sze wicz, zaj mu ją ca 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, pra cow nik mi lic kie -
go od dzia łu Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych oraz po wia to wy rzecz nik
kon su men tów. 

Prze wod nim te ma tem fo rum by ła
pro ble ma ty ka prze stępstw po peł nia nych
na oso bach star szych. Po li cjant ka za pre -
zen to wa ła ze bra nym film zre ali zo wa ny
przez Ko men dę Wo je wódz ką Po li cji we
Wro cła wiu, po ka zu ją cy, jak dzia ła ją oszu -
ści, a tak że jak uchro nić się przed za gro że -
niem i nie paść ofia rą prze stęp stwa.
Wspo mnia no o po pu lar nej me to dzie
„na po li cjan ta”. Se nio rzy 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. Nie ma tak że mo wy o za an ga -
żo wa niu pry wat nych środ ków
fi nan so wych do ja kiej kol wiek ak cji. Za ape -
lo wa no do osób star szych o ostroż ność

przy od bie ra niu te le fo nu od ob cych po da -
ją cych się za rze ko mych krew nych, po nie -
waż mo że to być po ten cjal ny oszust. 

Po li cjant ka przy po mnia ła se nio rom
o apli ka cjach Kra jo wa Ma pa Za gro żeń Bez -
pie czeń stwa iBLI SKO oraz po ru szy ła kwe stię
bez pie czeń stwa pie szych uczest ni ków ru chu
dro go we go. Wska za ła, jak waż ne jest uży wa -
nie ele men tów od bla sko wych, któ re są wi -
docz ne z da le ka przez kie row ców i znacz nie
zwięk sza ją bez pie czeń stwo pie szych.

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów
tłu ma czył uczest ni kom, jak nie paść ofia -
rą nie prze my śla nych za ku pów, do ko ny wa -
nych przez te le fon, za po śred nic twem
In ter ne tu czy też pod czas sprze da ży bez -

po śred niej, po łą czo nej z po ka za mi róż -
nych, naj czę ściej ma ło war to ścio wych
przed mio tów co dzien ne go użyt ku. Se nio -
rzy po zna li spo so by na roz wią zy wa nie nie -
ko rzyst nych umów, któ re za wie ra ne są
czę sto pod pre sją cza su i na ci sku ze stro ny
sprze da ją ce go. 

Przed sta wi ciel ka ZUS -u omó wi ła
przy pad ki wy łu dzeń da nych oso bo wych
na tzw. czter na stą eme ry tu rę lub prób
pod szy wa nia się pod pra cow ni ka ubez pie -
czeń spo łecz nych. Na za koń cze nie uczest -
ni cy fo rum otrzy ma li nie zbęd ne ma te ria ły
pro fi lak tycz ne z waż ny mi in for ma cja mi
na omó wio ne te ma ty. 

(FE NIX)

CIESZKÓW

Rozmawiali o bezpieczeństwie seniorów

W po ło wie paź dzier ni ka w au li I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ar mii
Kra jo wej w Mi li czu miesz kań cy mie -
li oka zję obej rzeć spek takl te atral ny
„Kłam stwo”. W sztu ce za gra li zna ni
pol scy ak to rzy. Wy da rze nie przy cią -
gnę ło licz ne gro no wi dzów.

W „Kłam stwie” za gra li An na Korcz,
Ad ria na Kal ska, Piotr Szwe des iMi ko łaj Roz -
ner ski. – Me ta fo rycz nie uda ło się w spek ta -
klu po łą czyć Berg ma now skie „Sce ny z ży cia
mał żeń skie go” z kil ko ma ko me dia mi Wo -
ody'ego Al le na. Oczy wi ście sztu ka nie jest je -
dy nie słow ną ekwi li bry sty ką, za wie ra
rów nież ra cjo nal ny, ale i fi lo zo ficz ny pod -

tekst. Re ży ser spek ta klu, Woj ciech Ma laj kat,
nie daw no po wie dział: „Dłu go pra co wa li śmy
nad ob sa dą, ta sztu ka wy ma ga nie przy pad -
ko wych i wy śmie ni tych ak to rów, któ rzy po -
tra fią wy do być niu an se za war te w tek ście,
z wdzię kiem roz ba wić pu blicz ność i spra -
wić, że, pa ra dok sal nie, kłam stwo ich cze goś
na uczy”. Fran cu ski dra ma turg Flo rian Zel -
ler spró bo wał kłam stwo zwe ry fi ko wać
w wa run kach sce nicz nych. Uda ło mu się to
na ty le, że w ca łej Eu ro pie wi dzo wie pod czas
przed sta wień spa da ją z krze seł z roz ba wie -
nia, za chwi lę wra ca ją na miej sca, dys kret nie
zer ka jąc wo kół i szu ka jąc wspar cia i zro zu -
mie nia u in nych ko biet i męż czyzn. Niech
to uświa do mi si łę ra że nia te go tek stu. Re ży -

ser przed sta wie nia, Woj ciech Ma laj kat, zdra -
dza: „Prze ra ża nas to, jak moż na wy god nie
żyć w związ ku, jed no cze śnie nie wie dząc nic
o so bie na wza jem”. Pro du cent spek ta klu,
Piotr Szwe des, za strze ga jed nak: „War to to
zo ba czyć, oczy wi ście, nie po to, aby do wie -
dzieć się, jak sku tecz nie oszu kać part ne ra
lub part ner kę. Nie trak tuj cie te go ja ko spek -
ta klu in struk ta żo we go. O, nie! War to, po nie -
waż, jak w so czew ce sku pi my dwa dni
Wa sze go ży cia w dwóch go dzin nych ak tach.
Roz bie rze my was na czę ści pierw sze, a czy
da cie się zło żyć? To nie tyl ko ko me dia, ale
i bar dzo cen ny prze kaz – na pi sa no w in for -
ma cji za po wia da ją cej spek takl „Kłam stwo”.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Entuzjastycznie przyjęty spektakl
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Aktualności 3

Jak po in for mo wał Urząd Gmi ny
w Ciesz ko wie, na po cząt ku paź dzier -
ni ka przy ła pa no przed sta wi cie li jed -
nej z kro to szyń skich firm z bran ży
bu dow la nej na nie le gal nych od kryw -
kach i wy do by wa niu złóż pia sku.
Spra wa zo sta ła zgło szo na na po li cję.

– 1 paź dzier ni ka oko ło go dzi ny 14.00
do Urzę du Gmi ny w Ciesz ko wie za dzwo -
nił miesz ka niec, in for mu jąc, ze du ża ilość
sa mo cho dów cię ża ro wych zna nej fir my
z Kro to szy na prze jeż dża przez Ciesz ków,
a na stęp nie dro gą grun to wą zmie rza w kie -
run ku miej sco wo ści Gó ry, po czym wra ca
z ła dun kiem pia sku. Zgła sza ją cy nad mie -
nił tak że, iż cięż kie po jaz dy nisz czą dro gi
grun to we. Aby po twier dzić tę in for ma cję,
w te ren zo sta li wy sła ni pra cow ni cy urzę -
du. Stwier dzo no, że na grun tach rol nych
nie da le ko Gór wy ko na na zo sta ła od kryw -
ka i trwa wy do by cie pia sku. Jak się oka za -
ło, na wy do by cie w tym miej scu fir ma nie
po sia da kon ce sji. W związ ku z po wyż szym
na tych miast po wia do mi li śmy Ko men dę
Po wia to wą Po li cji w Mi li czu. Po in ter wen -
cji pra cow ni ków urzę du oraz funk cjo na -
riu szy po li cji wy do by cie wstrzy ma no.
Fir ma w po śpie chu za sy pa ła wy ro bi sko
nie zna nym ma te ria łem. Obec nie trwa po -
stę po wa nie w tej spra wie. Sza cu je się, że
mo gło zo stać wy wie zio ne ok. 1-2 tys. ton
pia sku. Bar dzo istot ne jest rów nież to, ja ki

ma te riał zna lazł się w wy ro bi sku. Mo gło
bo wiem dojść do za nie czysz cze nia śro do -
wi ska. Zo sta nie to praw do po dob nie usta -
lo ne w trak cie po stę po wa nia – in for mu ją
wła dze gmi ny Ciesz ków.

Zwró ci li śmy się z proś bą o ko men tarz
tak że do Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu, któ ra po twier dzi ła, że pro wa -

dzi w tej spra wie do cho dze nie. – Przy ję li -
śmy za wia do mie nie w tej kwe stii od wój ta
Ciesz ko wa. Po stę po wa nie jest w to ku i dla
do bra śledz twa na ten mo ment nie bę dzie -
my go sze rzej ko men to wać – oświad czył
pod in spek tor 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. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Krotoszyńska firma podejrzana o nielegalne wydobycie?

27 paź dzier ni ka za koń czo no trwa ją -
cą po nad mie siąc ak cję cha ry ta tyw -
ną „Kasz tan ki dla ho spi cjum”.
Na rzecz dzie ci z wro cław skiej pla -
ców ki uda ło się ze brać po -
nad 1600 kg. Ini cja to rem przed się -
wzię cia by ła Chat ka Pu chat -
ka – Świe tli ca Śro do wi sko wa Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu.

W nie sie nie bez in te re sow nej po mo cy
włą czy ły się Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu, Szko ła
Pod sta wo wa nr 2 i Szko ła Mu zycz na I stop -
nia w Mi li czu, Szko ła Pod sta wo wa w Czat -
ko wi cach, Szko ła Pod sta wo wa im. Ju liu sza
Sło wac kie go w Su ło wie, Przed szko le Sa -
mo rzą do we w Mi li czu, Pu blicz ny Żło bek
w Mi li czu „Stu mi lo wy Las”, Szko ła Pod sta -
wo wa we Wró bliń cu, Szko ła Pod sta wo wa
w Dun ko wej, Szko ła Pod sta wo wa we
Wzią cho wie Wiel kim oraz Ze spół Szkół
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Mi li czu.

Ze bra ne kasz ta ny prze trans por to wa -
no do wro cław skie go ho spi cjum dwo ma
sa mo cho da mi do staw czy mi Za kła du
Usług Ko mu nal nych. – W tym ro ku kasz -
ta ny ma ją dla nas nad zwy czaj ną moc! Je -
ste śmy szczę śli wi, że mo gli śmy włą czyć się
w po moc dla dzie ci z wro cław skie go ho spi -
cjum – tych naj bar dziej bez bron nych, wy -
ma ga ją cych bez wa run ko wej mi ło ści
i opie ki. Peł ni du my prze ka zu je -
my 1600 kg kasz ta nów, ze bra nych przez
szko ły z gmi ny Mi licz i po wia tu mi lic kie -

go, pod opiecz nych Chat ki Pu chat ka oraz
oso by in dy wi du al ne na re ali za cję ce lów
bie żą ce go funk cjo no wa nia i wy dat ków
zwią za nych z opie ką nad pa cjen ta mi pań -
stwa ho spi cjum. Ży czy my wie lu otwar -
tych serc na wa szej nie ła twej dro dze, któ re
bę dą nieść otu chę, na dzie ję i ra dość – czy -
ta my w oświad cze niu bur mi strza Mi li cza
i dy rek tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej,
skie ro wa nym do wro cław skie go ho spi -
cjum.

(FE NIX)

MILICZ

Zebrali dla hospicjum mnóstwo kasztanów

26 paź dzier ni ka mia ło miej sce ofi -
cjal ne otwar cie wy re mon to wa nej
dro gi po wia to wej na od cin ku Wzią -
cho wo Wiel kie – Gąd ko wi ce. Sym -
bo licz ne go prze cię cia wstę gi do ko -
na li przed sta wi cie le sa mo rzą dów
po wia tu i gmi ny Mi licz. Koszt in we -
sty cji wy niósł 425 tys. zł. 

W ra mach mo der ni za cji na od cin -
ku 1,5 km po ło żo no no wą na kład kę as fal -
to wą. Na re ali za cję in we sty cji po wiat
mi lic ki po zy skał 155 tys. zł z Urzę du Mar -

szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go ze środ ków Te re no we go Fun du szu
Ochro ny Grun tów Rol nych. Z ko lei gmi -
na Mi licz do ło ży ła na re mont dro gi kwo -
tę 135 tys. zł.

– Re mon ty dróg po wia to wych są dla
Za rzą du Po wia tu Mi lic kie go oraz rad nych
spra wą prio ry te to wą. Dla te go do kła da my
wszel kich sta rań, by ja kość jezd ni stop nio -
wo się po pra wia ła. To bar dzo waż na in we -
sty cja, któ ra po pra wi bez pie czeń stwo
kie row ców – za ko mu ni ko wał sta ro sta Sła -
wo mir Strze lec ki. (FE NIX)

INWESTYCJE

Droga powiatowa po remoncie 

W Szko le Pod sta wo wej im. Ja nu sza
Ku so ciń skie go w Ciesz ko wie od by ło
się uro czy ste pa so wa nie uczniów
klas pierw szych. Dzie ci zło ży ły przy -
się gę i tym sa mym sta ły się peł no -
praw ny mi człon ka mi szkol nej spo -
łecz no ści.

Dla przy by łych go ści przy go to wa no
oczy wi ście część ar ty stycz ną. Pierw sza ki,

śpie wa jąc pio sen ki, wy ra zi ły ra dość z fak -
tu by cia ucznia mi ciesz kow skiej szko ły.
Nie za bra kło przy tym wąt ków pa trio tycz -
nych. 

Z oka zji przy ję cia w sze re gi uczniów
pierw szo kla si ści otrzy ma li od dy rek cji, Ra -
dy Ro dzi ców i wój ta Ciesz ko wa drob ne
upo min ki. Sa mi z ko lei wrę czy li bu kiet
kwia tów dy rek tor Iwo nie Fe li siak.

(FE NIX)

SP CIESZKÓW

Uroczyste pasowanie pierwszaków
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23 paź dzier ni ka bu ko wic ki chór Bal -
la da świę to wał swo je 20-le cie. Był to
czas po dzię ko wań i gra tu la cji, a tak -
że za du my nad prze szło ścią. Nie za -
bra kło oczy wi ście wy stę pów ar ty -
stycz nych.

W uro czy sto ści wzię li udział m. in.
An drzej Bia ły – wójt Kro śnic, Piotr Ku -
biak – wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny,

rad na Zo fia Ada mus, Kry stian Okoń – dy -
rek tor CETS Kro śni ce, Mag da le na Wiż ga -
ła – dy rek tor Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry i Czy tel nic twa.

Dla „ju bi lat ki” wy stą pił chór... Ju bi lat
z Do ma nio wa z dy ry gen tem Ar tu rem
Nor ma nem. Po nad to po ja wi li się Ja go da
Ste fa niak – miesz kan ka Bu ko wic, che er le -
ader ki z miej sco wej szko ły pod sta wo wej
oraz gość spe cjal ny – Ja cek Bor kow ski.

Chór Bal la da pod kie row nic twem Da riu -
sza Miś kie wi cza za pre zen to wał pre mie ro -
wy utwór „Co vi do we pe ry pe tie”. 

Chór „Bal la da” po wstał w 2001 r.
z ini cja ty wy Mał go rza ty Cy ga now -
skiej – kie row nicz ki Do mu Kul tu ry w Bu -
ko wi cach – oraz Ka ta rzy ny, Sta ni sła wa
i Da riu sza Miś kie wi czów. Obec nie ze spół
li czy 14 człon ków, w tym czte rech męż -
czyzn. Pró by od po cząt ku dzia łal no ści pro -
wa dzi D. Miś kie wicz. Chór sta ra się
uczest ni czyć w każ dej waż nej im pre zie
w gmi nie i uświet niać swym śpie wem
świę ta re li gij ne. (FE NIX)

JUBILEUSZ

Ballada działa już 20 lat!

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li męż czy -
znę, któ ry kie ro wał sa mo cho dem oso -
bo wym praw do po dob nie pod wpły -
wem nar ko ty ków. Zna le zio no przy nim
wo recz ki z am fe ta mi ną i ma ri hu aną.
Te raz 20-lat ka cze ka ją po waż ne kon -
se kwen cje.

Wcze snym ran kiem 21 paź dzier ni ka
na ul. Ko le jo wej w Sła wo szo wi cach funk -
cjo na riu sze za trzy ma li do kon tro li dro go -
wej kie row cę sa mo cho du oso bo we go
Volks wa gen Golf, któ rym kie ro wał 20-
let ni miesz ka niec Zdun. Męż czy zna był
trzeź wy i miał wy ma ga ne do ku men ty, ale
praw do po dob nie był pod wpły wem nar -
ko ty ków. 

– Uży ty przez po li cjan tów te ster
nar ko ty ko wy wy ka zał w or ga ni zmie kie -
ru ją ce go obec ność nie do zwo lo nych sub -

stan cji. Po nad to zna le zio no przy nim
dwa wo recz ki za wie ra ją ce kil ka por cji
ma ri hu any i am fe ta mi ny. W związ ku
z po dej rze niem po peł nie nia prze stęp -
stwa funk cjo na riu sze za trzy ma li 20-lat -
ko wi pra wo jaz dy i unie moż li wi li mu
dal szą jaz dę, za bez pie cza jąc po jazd
na par kin gu strze żo nym. Miesz ka niec
Zdun zo stał prze wie zio ny do mi lic kie go
szpi ta la, gdzie po bra no od nie go krew
do ba dań la bo ra to ryj nych na za war tość
nar ko ty ków. Od wy ni ków tych ba dań
uza leż nio ny jest dal szy tok po stę po wa nia
w tej spra wie. Je śli po twier dzi się obec -
ność nar ko ty ków we krwi kie row cy, to
po nie sie on kon se kwen cje praw ne ta kie
jak oso ba pro wa dzą ca sa mo chód w sta nie
nie trzeź wym – po in for mo wał pod in -
spek tor Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi -
li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

20-latek zatrzymany za narkotyki

W kon kur so we szran ki sta nę ło 9
uczest ni ków, któ rzy za pre zen to wa li zna -
ne pie śni pa trio tycz ne, jak np. „My pierw -
sza bry ga da”, „Pierw sza ka dro wa” czy
,,Czer wo ne ma ki na Mon te Cas si no”.
W ju ry za sie dli Ka rol Maj, Be ata Ulbrych
i Ro bert Plu ciń ski. 

Zwy cięz cą II Kon kur su Pie śni Pa trio -
tycz nej zo stał Ser giusz Pie cho wiak ze
Szko ły Pod sta wo wej w Zdu nach. Dru gie
miej sce przy pa dło Bar tło mie jo wi Ro ga lo -
wi z Ogni ska Mu zycz ne go GCK Ciesz -
ków. Trze cią lo ka tę przy zna no
du eto wi – Ame lii Bru czyń skiej i Le nie
Bar czyk – ze Szko ły Pod sta wo wej w Pa -
ko sław sku.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Muzyczny przejaw patriotyzmu

Po za ła twie niu for mal no ści przy szedł
czas na re ali za cję bu do wy ska te par -
ku. Je śli wa run ki po go do we po zwo lą,
pra ce nad no wo cze snym obiek tem
za koń czą się za kil ka mie się cy. 

Okres przy go to waw czy trwał dość
dłu go, lecz uda ło się za koń czyć pro ce du rę
po zwo le nia na bu do wę. Dzię ki te mu dzia -
ła nie w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go
na rok 2021 ru szy ło peł ną pa rą. Nie daw -
no geo de ta wy zna czył te ren, a na stęp nie
roz po czę to ro bo ty ziem ne. 

In we sty cja ma być zre ali zo wa na w cią -
gu kil ku mie się cy. Zbli ża ją cy się okres zi -
mo wy i zwią za ne z nim ni skie tem pe ra tu ry

mo gą wy dłu żyć ten czas. Tem pe ra tu ra nie -
zbęd na do for mo wa nia ele men tów ska tin -
go wych z be to nu mu si przez dłuż szy okres
utrzy my wać się bo wiem na po zio mie
min. 5 stop ni Cel sju sza. 

Z uwa gi na spo ry koszt re ali za cję in we -
sty cji po dzie lo no na dwa eta py. Pierw szy
za kła da bu do wę pły ty o po wierzch ni
ok. 450 m2 i wy mia rach 15x30 m, wy po -
sa żo ną w sze reg urzą dzeń. Znaj dą się tam
qu ater, bank, fun -box z pi ra mi dą, rin de -
-box, po ręcz, scho dy, jump -box i roll -in.
W dru gim eta pie ma być wy ko na ny tzw.
bowl o po wierzch ni ok. 250 m2, a do dat -
ko wo re ali zo wa ne bę dą pra ce pro jek to we
do ty czą ce oświe tle nia. (MS)

MILICZ

Budowa skateparku

240 uczniów z klas VI -VIII Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Mi li czu wraz
z na uczy cie la mi wzię ło udział w spo -
tka niu z funk cjo na riusz ką po li cji,
któ ra na co dzień zaj mu je się zwal -
cza niem prze stęp czo ści nie let nich
oraz pro fi lak ty ką wśród dzie ci i mło -
dzie ży. Roz ma wia no o zgub nych
skut kach za ży wa nia nar ko ty ków
i do pa la czy.

W ra mach kam pa nii „Nar ko ty ki i do -
pa la cze za bi ja ją – szko da Cie bie na ta kie
pa to kliam ty” omó wio no kon se kwen cje
po sia da nia nar ko ty ków i in nych za bro -
nio nych sub stan cji z gru py tzw. do pa la -
czy. Przy po mnia no o funk cjo no wa niu
Kra jo wej Ma py Za gro żeń – apli ka cji po -

ma ga ją cej służ bom wska zać miej sca,
w któ rych czę sto do cho dzi do prze -
stępstw i wy kro czeń.

Z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia
Me dia cji po in for mo wa no mło dzież o moż -
li wo ści roz wią zy wa nia kon flik tów za po -
śred nic twem me dia to rów. Po li cjant ka
ape lo wa ła rów nież o opie ko wa nie się oso -
ba mi star szy mi w ce lu ochro ny przed licz -
ny mi pró ba mi wy łu dza nia pie nię dzy
przez oszu stów.

Po nad to dys ku to wa no o prze pi sach
do ty czą cych od po wie dzial no ści praw nej
osób nie let nich za po peł nio ne wy kro cze -
nia czy prze stęp stwa w za kre sie tzw. prze -
mo cy ró wie śni czej, cy ber prze mo cy, hej tu
i mo wy nie na wi ści. 

(FE NIX)

PROFILAKTYKA

Uczniowie spotkali się z policjantką
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Gmin ne Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa ło II Kon kurs Pie śni Pa -
trio tycz nej. Uczest ni cy sta ra li się jak naj le piej za pre zen to wać swo je umie jęt -
no ści wo kal ne.
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Na bieżąco 5

5 li sto pa da Ma rze na Ma cha łek, wi -
ce mi ni ster edu ka cji i na uki, go ści ła
na te re nie po wia tu mi lic kie go. Od -
wie dzi ła bo wiem pla ców ki pro wa -
dzą ce opie kę i te ra pię osób nie peł -
no spraw nych.

Wi ce mi ni ster zło ży ła wi zy tę w Do mu
Sa mo po mo cy w Kro śni cach (od dzia ły
szkol ne i przy spo sa bia ją ce do pra cy), sie -
dzi bie Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia Przy ja -
ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
(Dzien ny Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Wy -
cho waw czy) i Mi lic kim Cen trum Wspar -
cia Ca pi tol. W Śro do wi sko wym Do mu
Sa mo po mo cy i Warsz ta cie Te ra pii Za ję cio -
wej w Mi li czu zor ga ni zo wa no na to miast
kon fe ren cję pra so wą, w któ rej wzię ła
udział rów nież Ali cja Szat kow ska – pre zes
MSP DiON.

– Dzię ku ję pa ni pre zes za za pro sze nie.
Jest to dla mnie bar dzo waż ny dzień. Mia -
łam bo wiem oka zję zo ba czyć wszyst kie
ośrod ki dzia ła ją ce na rzecz dzie ci i osób
z nie peł no spraw no ścia mi. Wi dać tu taj ser -
ce i za an ga żo wa nie. Je stem peł no moc ni -
kiem rzą du ds. wspie ra nia wy cho waw czej
funk cji szko ły i pla ców ki, edu ka cji włą cza -
ją cej oraz kształ ce nia za wo do we go. Za le ży
mi na tym, aby or ga ni za cja sys te mu na -
ucza nia mło dych osób do tknię tych nie peł -
no spraw no ścią za pew nia ła jak naj lep szą
opie kę. Każ de dziec ko po win no mieć sper -
so na li zo wa ne na ucza nie, by po ra dzić so bie

w ży ciu do ro słym. Z po czu ciem ra do ści
i na dziei ob ser wo wa łam dzia ła nia. Do sko -
na le się wpi su ją w przy go to wy wa ną usta -
wę o wspar ciu dziec ka, ucznia
i ro dzi ny – po wie dzia ła Ma rze na Ma cha -
łek. 

Pro po zy cja obec nie jest na eta pie kon -
sul ta cji rzą do wych. We dług wstęp nych za -
ło żeń zmia ny prze pi sów ma ją się sku piać
na stwo rze niu mię dzy re sor to we go sys te -
mu dzia łań na rzecz dzie ci, uczniów i ro -
dzi ny, za gwa ran to wa niu do stę pu
do po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej
dzie ciom i uczniom na te re nie szko ły czy
pla ców ki, po pra wie ja ko ści kształ ce nia
wszyst kich uczniów, w tym z nie peł no -
spraw no ścia mi. W każ dym po wie cie ma ją
po wstać mię dzy re sor to we in sty tu -
cje – cen tra dziec ka i ro dzi ny (CDR).
Głów nym ich za da niem bę dzie zdia gno zo -
wa nie po trzeb dziec ka, przy go to wa nie dla

nie go i je go ro dzi ny wspar cia. Po nad to sko -
ry go wa ny ma zo stać sys tem za trud nia nia
w pla ców kach oświa to wych psy cho lo ga,
pe da go ga spe cjal ne go, do rad cy za wo do we -
go i lo go pe dy. 

– Bar dzo dzię ku ję pa ni mi ni ster
za przy by cie. Jest to pierw sza wi zy ta
przed sta wi cie la re sor tu edu ka cji od 30
lat – od mo men tu, kie dy za czę li śmy dzia -
łać. Mi ni ster stwo idzie w kie run ku dla nas
naj waż niej szym. Ma my po czu cie, że na stą -
pi ło po łą cze nie z na szy mi ma rze nia mi. Je -
stem ma rzy ciel ką od 30 lat i mam
szczę ście, że mo gą być re ali zo wa ne. Spo ty -
kam tak fan ta stycz nych lu dzi, z któ ry mi
mo gę pra co wać. Bez dwu stu oso bo wej eki -
py nic bym nie zro bi ła – oznaj mi ła Ali cja
Szat kow ska, pre zes MSP DiON.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Trzeba zapewnić jak najlepszą opiekę

4 li sto pa da w sa li ka me ral nej Sta -
rej Rzeź ni zor ga ni zo wa no „Gi ta ro we
za dusz ki”. Tym kon cer tem upa mięt -
nio no waż ne po sta cie w hi sto rii pol -
skiej i świa to wej mu zy ki. Pu blicz -
ność mo gła usły szeć zna ne prze bo -
je nie ży ją cych już wy ko naw ców,
któ re są w na szej pa mię ci do dziś. 

Swo je umie jęt no ści wo kal no -in stru -
men tal ne za pre zen to wa li ucznio wie, ab -
sol wen ci i na uczy cie le Szko ły
Mu zycz nej I stop nia w Mi li czu. Pod ję li
się nie ma łe go wy zwa nia, gdyż wy ko na li
le gen dar ne, a za ra zem trud ne utwo ry,
jak choć by „Bo he mian rhap so dy” i „Lo ve
of my li fe” ze spo łu Qu een czy prze bo je
z re per tu arów Ro xet te, Are thy Fran klin,
Mi cha ela Jack so na, Cze sła wa Nie me na,
Ni rva ny.

– Chciał bym, że by śmy pa mię ta li,
dzię ki te mu kon cer to wi, rów nież o kil ku
waż nych gi ta rzy stach. Mam na my śli Ed -
die go van Ha le na, Kur ta Co ba ina
czy – mo im zda niem naj lep sze go w hi sto -
rii – Ji mie go Hen dri xa – po wie dział Da -
riusz Du szyń ski, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 i Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Mi li czu.

(FE NIX)

KONCERT

Muzyczne wspomnienie Tych, których już nie ma 
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W ra mach ak cji ZNICZ na prze ło mie
paź dzier ni ka i li sto pa da mi lic cy po li -
cjan ci zwięk szy li dzia ła nia pre wen -
cyj ne w ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa po dró żu ją cym na oko licz -
ne cmen ta rze. 

W okre sie od 30 paź dzier ni ka do 1 li -
sto pa da funk cjo na riu sze mie li 27 in ter -
wen cji do mo wych oraz w miej scach
pu blicz nych. Od no to wa no dwa nie groź ne
zda rze nia dro go we. Wy sta wio no 19 man -
da tów kar nych na łącz ną kwo tę 3000 zło -
tych, za trzy ma no 9 kie ru ją cych
pod wpły wem al ko ho lu lub in nych nie do -
zwo lo nych sub stan cji.

Dla przy kła du – 31 paź dzier ni ka
na dro dze po mię dzy Czar no goź dzi ca mi
a Mi li czem po li cjan ci za trzy ma li nie trzeź -
we go męż czy znę, któ ry kie ro wał sa mo cho -
dem oso bo wym mar ki VW
To uareg. 28-let ni miesz ka niec gmi ny Ciesz -
ków miał w or ga ni zmie aż 1,8 pro mi la al ko -
ho lu. Ma ło te go, nie po sia dał upraw nień
do kie ro wa nia po jaz da mi me cha nicz ny mi. 

Funk cjo na riu sze unie moż li wi li kie -
row cy dal szą jaz dę, a sa mo chód prze ka za -
li oso bie przez nie go wska za nej.
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. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Bilans akcji ZNICZ

29 paź dzier ni ka mi lic cy po li cjan ci za -
trzy ma li trzech na sto lat ków, któ rzy
je cha li ro we ra mi, bę dąc pod wpły -
wem al ko ho lu. Na stęp ne go dnia 44-
let ni męż czy zna w sta nie nie trzeź wo -
ści kie ro wał sa mo cho dem. 

Do za trzy ma nia trzech ro we rzy stów
do szło wie czo rem po mię dzy miej sco wo -
ścia mi Słącz no i Dun ko wa. Jak się oka za ło,
chłop cy w wie ku 15-16 lat by li nie trzeź -
wi. – Ba da nie wy ka za ło, że każ dy z mło -
dych ro we rzy stów był pod wpły wem
al ko ho lu – wy ni ki oscy lo wa ły po mię -
dzy 0,2 a 0,5 pro mi la. Unie moż li wio no im
dal szą jaz dę, a na miej sce we zwa no opie -

ku nów praw nych. Sąd dla nie let nich zde -
cy du je o dal szym lo sie mło dych ro we rzy -
stów – in for mu je pod in spek tor 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.

Na za jutrz 44-let ni męż czy zna ja dą cy
sa mo cho dem oso bo wym mar ki Ford
Mon deo wpadł pod czas kon tro li dro go wej
na ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Mi -
li czu. – Kie ru ją cy miał pro mil al ko ho lu
w or ga ni zmie. Za trzy ma no mu pra wo jaz -
dy, a sa mo chód prze ka za no 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 – oznaj mia S. Wa leń ski.

(FE NIX)

Z POLICJI

Jechali „pod wpływem”

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li pra wo
jaz dy męż czyź nie, któ ry w sta nie nie -
trzeź wo ści przy je chał sa mo cho dem
do staw czym po wnu ka do szko ły
w Bu ko wi cach. Po nad to na szkol -
nym par kin gu uszko dził in ny po jazd,
po czym od je chał. Na szczę ście ni ko -
mu nic się nie sta ło. Ba da nie sta nu
trzeź wo ści wy ka za ło w je go or ga ni -
zmie po nad 2,6 pro mi la al ko ho lu. 

We dług wstęp nych usta leń po li cji bus
mar ki Fiat Du ca to ude rzył w sto ją cy
na par kin gu szkol nym sa mo chód oso bo wy
mar ki BMW. Kie row ca fia ta od je chał.
Mun du ro wi szyb ko usta li li, kto pro wa dził
ów po jazd i już po kil ku mi nu tach od zda -
rze nia za trzy ma li 65-let nie go miesz kań ca
Bu ko wic w miej scu za miesz ka nia. Oka za -
ło się, że wcze śniej męż czy zna po je chał bu -

sem ode brać swo je go 10-let nie go wnu ka
ze szko ły. Gdy chło piec zo rien to wał się, że
dzia dek jest pod wpły wem al ko ho lu, wy -
siadł z sa mo cho du i wró cił do pla ców ki
szkol nej. 

– Wstęp ne ba da nie sta nu trzeź wo ści
wy ka za ło w or ga ni zmie kie row cy po -
nad 2,6 pro mi la al ko ho lu, a na po twier dze -
nie te go w mi lic kim szpi ta lu po bra no
od nie go krew do ba dań la bo ra to ryj nych.
W związ ku z po czy nio ny mi usta le nia mi

po li cjan ci za trzy ma li męż czyź nie pra wo
jaz dy. Po wy ko na niu ru ty no wych czyn no -
ści służ bo wych zo stał zwol nio ny. Po stę po -
wa nie jest w to ku. Spra wa znaj dzie swój
fi nał w mi lic kim są dzie. Funk cjo na riu sze
bę dą tak że usta lać, czy męż czy zna swo im
za cho wa niem mógł na ra zić wnu ka na ja -
kie kol wiek nie bez pie czeń stwo – mó wi
pod in spek tor 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)

27 paź dzier ni ka na ul. Zam ko wej
w Mi li czu sa mo chód oso bo wy po trą -
cił pie sze go. Po szko do wa ny z ob ra -
że nia mi cia ła zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la.

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no
trzy za stę py z Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu.
Stra ża cy udzie li li pierw szej po mo cy po -
szko do wa ne mu męż czyź nie. – Za ło żo -
no mu koł nierz or to pe dycz ny
i opa tru nek osła nia ją cy na gło wę. Na -
stęp nie uło żo no go na de sce or to pe -
dycz nej i po da no tlen w ocze ki wa niu
na przy jazd Ze spo łu Ra tow nic twa Me -

dycz ne go – mó wi st. kpt. mgr inż. Do -
mi nik Ku char ski, ofi cer pra so wy KP
PSP w Mi li czu.

– Sa mo chód mar ki Ci tro en, któ rym
je chał 88-let ni kie row ca, po trą cił na przej -
ściu dla pie szych 59-let nie go męż czy znę.
Trwa po stę po wa nie wy ja śnia ją ce w tej spra -
wie – in for mu je pod insp. Sła wo mir Wa -
leń ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

BUKOWICE

Nietrzeźwy przyjechał po wnuczka

22 paź dzier ni ka w Du cho wie (gmi -
na Mi licz) sa mo chód oso bo wy zje -
chał na łu ku dro gi z jezd ni, ude rzył
w przy droż ne drze wo i wje chał do ro -
wu. Po jaz dem kie ro wa ła 29-let nia
ko bie ta w sta nie nie trzeź wo -
ści – mia ła po nad 3,5 pro mi la al ko -

ho lu w or ga ni zmie! Jak by te go by ło
ma ło, ra zem z nią je chał jej pół to ra -
rocz ny sy nek. 

Na miej sce zda rze nia we zwa no Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go w ce lu prze ba -
da nia dziec ka – na szczę ście chłop czy ko -

wi nic się nie sta ło i moż na go by ło od dać
pod opie kę przy by łe go na miej sce oj ca. Kie -
ru ją cej tak że nic się nie sta ło.

– Ko bie ta zo sta ła za trzy ma na przez
po li cjan tów w ce lu wy ko na nia dal szych
czyn no ści służ bo wych z jej udzia łem. Po -
tem zo sta ła zwol nio na. Uszko dzo ny sa mo -
chód prze ka za no oso bie wska za nej przez
kie ru ją cą. Trwa po stę po wa nie w tej spra -
wie. Ko bie ta po nie sie kon se kwen cje praw -
ne. Od po wie za pro wa dze nie po jaz du
me cha nicz ne go w sta nie nie trzeź wo ści
oraz na ra że nie syn ka na nie bez pie czeń -
stwo utra ty ży cia lub zdro wia, za co gro zi
ka ra do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.
Po li cjan ci o tym nie bez piecz nym zda rze -
niu dro go wym z udzia łem dziec ka nie -
zwłocz nie po wia do mią tak że wy dział
ro dzin ny i nie let nich miej sco we go są du,
któ ry mo że pod jąć dal sze kro ki praw ne
wo bec nie od po wie dzial nej mat ki chłop -
czy ka – in for mu je pod in spek tor Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

DUCHOWO

Mogło skończyć się tragicznie

MILICZ

Potrącenie 
na pasach

31 paź dzier ni ka w go dzi nach wie -
czor nych po li cjan ci za trzy ma li
miesz kań ca po wia tu ra wic kie go,
któ ry pro wa dził sa mo chód, bę dąc
praw do po dob nie pod wpły wem nar -
ko ty ków. Męż czy znę cze ka ją te raz
po waż ne kon se kwen cje praw ne.

Funk cjo na riu sze za trzy ma li do kon -
tro li dro go wej sa mo chód Volks wa gen
Golf, któ rym je chał 24-let ni męż czy zna.
Te ster nar ko ty ko wy wy ka zał w or ga ni zmie
kie row cy obec ność am fe ta mi ny i ma ri hu -
any. W związ ku z tym za trzy ma no mu pra -
wo jaz dy i unie moż li wio no dal sze

pro wa dze nie au ta, któ re prze ka za no oso -
bie przez nie go wska za nej. 

– Kie row ca zo stał prze wie zio ny
do mi lic kie go szpi ta la, gdzie zo sta ła od nie -
go po bra na krew do ba dań la bo ra to ryj nych
na za war tość nar ko ty ków. Od wy ni ków
uza leż nio ny jest dal szy tok po stę po wa nia
w tej spra wie – in for mu je pod in spek tor
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu.

(FE NIX)

MILICZ

Kierował po zażyciu narkotyków?
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Rozmaitości 7

Po li cjan ci prze pro wa dzi li na te re nie
po wia tu mi lic kie go dzia ła nia pre wen -
cyj ne pod na zwą „EL KA”. W ra mach
ak cji skon tro lo wa no po jaz dy słu żą ce
do na uki jaz dy. 

Funk cjo na riu sze z Ogni wa Ru chu
Dro go we go spraw dzi li 20 po jaz dów do na -
uki jaz dy, w tym tak że mo to cy kle. Dzia ła -
nia mia ły na ce lu wy eli mi no wa nie z ru chu
dro go we go nie spraw nych tech nicz nie po -
jaz dów do na uki jaz dy oraz spraw dze nie
waż no ści do ku men tów in struk to rów
i kur san tów. – Każ dy skon tro lo wa ny był
tak że ba da ny na za war tość al ko ho lu w wy -
dy cha nym po wie trzu – wszy scy by li trzeź -
wi. W trak cie ak cji po li cjan ci stwier dzi li
kil ka drob nych uchy bień. Nie oby ło się bez
man da tów i po uczeń – mó wi pod in spek -
tor Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
KPP w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

ELKI pod kontrolą

25 paź dzier ni ka roz po czął się re -
mont chod ni ka na ryn ku w Ciesz ko -
wie. Koszt in we sty cji wy nie sie ok. 65
ty się cy zło tych.

W ra mach re mon tu po ło żo ne zo sta ną
be to no we płyt ki chod ni ko we o wy mia -
rach 35x35x5 cm, w ko lo rze bia łym,
na pod syp ce ce men to wo -pia sko wej o gru -
bo ści 3-5 cm. Po nad to wzdłuż kra wę dzi
par kin gu i jezd ni wy ko na ny bę dzie ściek
wo dy desz czo wej z kost ki bru ko wej o sze -
ro ko ści 30 cm. Pra ce ma ją się za koń czyć
do 15 li sto pa da.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Trwa remont chodnika 
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Sport8 WTOREK, 9 LISTOPADA 2021

W so bo tę su łow ska Ba rycz uda ła się
na mecz 13. ko lej ki z WKS -em
Wierz bi ce. Na sza dru ży na po twier -
dzi ła do brą dys po zy cję, za słu że nie
zwy cię ża jąc 1: 0. Tym sa mym po raz
trze ci z rzę du wy wio zła kom plet
punk tów z ob ce go te re nu.

Go ście, sta wia ni w ro li fa wo ry ta,
od po cząt ku za zna czy li swo ją prze wa gę.
Dłu żej utrzy my wa li się przy pił ce, two rzy -
li wię cej oka zji, na pie ra jąc na ry wa li. Miej -
sco wi na to miast cof nę li się do obro ny.
W de fen sy wie spi sy wa li się cał kiem nie źle,
po wstrzy mu jąc za pę dy su ło wian. Mecz

ob fi to wał w wal kę o gór ne pił ki, gdyż go -
spo da rze nie kwa pi li się do mo zol ne go tka -
nia ak cji, lecz po sy ła li da le kie i wy so kie
po da nia. Ba ry czy uda ło się w koń cu otwo -
rzyć wy nik tuż przed prze rwą. Ma ciej
Bach ta za grał pił kę wzdłuż po la bram ko -
we go, a za my ka ją cy ak cję Da wid Bąk z naj -
bliż szej od le gło ści po ko nał gol ki pe ra
Wierz bic. Tym sa mym przy jezd ni scho dzi -
li do szat ni z za licz ką bram ko wą.

Po prze rwie ob raz gry nie wie le się
zmie nił. Ba rycz po zo sta wa ła stro ną do mi -
nu ją cą, lecz mi mo wie lu prób fut bo lów ka
nie zna la zła już dro gi do bram ki WKS -u.
Pre sja wy wie ra na przez de fen so rów go spo -

da rzy czę sto unie moż li wia ła wła ści we wy -
koń cze nie ak cji. Wy co fa nie miej sco wych
mo ty wo wa ło su ło wian do ata ko wa nia
bocz ny mi sek to ra mi, lecz i to na nie wie le
się zda ło. Pił ka rze WKS -u, od da jąc ini cja ty -
wę, czy ha li na błę dy w stre fie środ ko wej, co
po skut ko wa ło kil ko ma groź ny mi kontr ata -
ka mi. Obro na Ba ry czy spi sy wa ła się jed nak
wzo ro wo, nie po zwa la jąc na utra tę go la.

Dzię ki te mu pod opiecz ni Do mi ni ka
Pio trow skie go utrzy ma li skrom ne, ale
z pew no ścią za słu żo ne pro wa dze nie
do koń co we go gwizd ka, zdo by wa jąc ko lej -
ne trzy punk ty na wy jeź dzie. Po zo sta ją
więc na po dium li go wym, choć przed se zo -
no wym za ło że niem by ło utrzy ma -
nie. – Ca ły czas sta wia my so bie
po przecz kę co raz wy żej i na szym ce lem
jest za ję cie jak naj wyż sze go miej sca. Pa trzy -
my w gó rę i chce my go nić czo łów kę – oce -
nia tre ner Ba ry czy. 

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Kolejny zwycięski wyjazd

W ostat nią so bo tę paź dzier ni ka
po raz ko lej ny zor ga ni zo wa no Kro -
śnic ki Bieg Peł ną Pa rą. Mi mo je sien -
nej po ry po go da do pi sa ła. Zma ga nia
w Kro śni cach przy cią gnę ły wie lu
sym pa ty ków ak tyw no ści fi zycz nej,
cze go efek tem by ła re kor do wa fre -
kwen cja bli sko dwu stu bie ga czy. 

Za wod ni cy mie li do wy bo ru dwa dy -
stan se – 5 i 10 km. Obo wią zy wał ruch le -
wo stron ny, rów nież w trak cie dru gie go
okrą że nia na dłuż szej tra sie. Ofi cjal ne go
otwar cia im pre zy do ko nał wójt An drzej
Bia ły. – Po go da na pew no do pi sze, ale za -
dbaj my też o to, że by ten bieg od był się
bez piecz nie. Ży czę do brej ry wa li za cji spor -
to wej – po wie dział. Na stęp nie wy strza łem
z pi sto le tu roz po czął zma ga nia bie go we.

Na krót szym od cin ku zwy cię żył Yuriy
Bla ho dir z Ostro wa Wlkp., osią ga jąc
czas 16: 40. Za nim na me cie po ja wił się
Da mian Ja rec ki z re zul ta tem 17: 03, a za -
le d wie trzy se kun dy póź niej przy biegł Ma -
riusz Fran czak z Księ gi nic. Nie źle spi sa li
się też bie ga cze z po wia tu mi lic kie go. Kry -
stian Wal czak za jął 11. lo ka tę, To masz

Sme re ka był 12., a Ro bert Ja rosz 14. Po -
wia to we po dium na le ża ło więc do mi li -
czan. Z ko lei Krzysz tof Bąk z Wierz cho wic
upla so wał się na 15. po zy cji. Da lej zna leź -
li się kro śni cza nie – Mar cin Szmi giel ukoń -
czył bieg na 17. miej scu, a Łu kasz
Lom bar ski był 19. 

Na dłuż szym dy stan sie star to wał Mi -
chał Wój cik – je den z głów nych fa wo ry tów
i zna na po stać w re gio nie. Do brą dys po zy -
cję po ka zał i tym ra zem, jed nak po wal ce
do sa me go koń ca mu siał uznać wyż szość
Ukra iń ca Ser gi ja Szew czen ki z Ostro wa
Wlkp., któ ry uzy skał czas 31: 31. M. Wój -

cik na po ko na nie tra sy po trze bo wał 31 mi -
nut i 55 se kund. Obaj pa no wie mie li spo -
rą prze wa gę nad resz tą staw ki, gdyż trze ci
Ro bert Pon tus z Ole śni cy do tarł do me ty
z wy ni kiem 35: 27. W czo łów ce zna leź li
się tak że przed sta wi cie le na sze go po wia tu.
To masz Owcza rek z Ciesz ko wa upla so wał
się na pią tej po zy cji, trium fu jąc jed no cze -
śnie w ka te go rii M40. W pierw szej dzie -
siąt ce zna leź li się rów nież dwaj
mi li cza nie – Bar tosz Bie lic ki za jął ósme
miej sce, a Wik tor Ja ni szew ski był dzie sią -
ty. Je rzy Dwo jak z Kro śnic na to miast upla -
so wał się na 17. lo ka cie. (MS)

BIEGI

Trzecia edycja z rekordem frekwencji

WKS WIERZBICE 
– BARYCZ SUŁÓW 0:1 (0:1)

BRAMKA:
0:1 – Dawid Bąk (45)
BARYCZ: Koczorowski – Serweta
(85' Przybylski), Walkus, Musioł, Bachta,
Możdrzech, Puchała, Kazanecki
(68' Pasternak), Bąk, Skórnica, Kierat 

W ostat nią nie dzie lę paź dzier ni ka li -
der kla sy A, Plon Gąd ko wi ce, po dej -
mo wał zaj mu ją cą trze cią lo ka tę Vic -
to rię Za wo nia. Po za cię tej wal ce go -
spo da rze wy gra li 2: 1. Po wo dów
do ra do ści by ło jed nak wię cej, gdyż
po me czu do ko na no uro czy ste go
otwar cia no wej szat ni klu bu.

Go ście szyb ko otwo rzy li wy nik, wy ko -
rzy stu jąc rzut kar ny. W po cząt ko wej fa zie
me czu to oni dłu żej utrzy my wa li się
przy pił ce i kon stru owa li groź ne ak cje.
Dzię ki do brej po sta wie gol ki pe ra gąd ko wi -
cza nie zdo ła li unik nąć ko lej nych strat. Mo -
men tem prze ło mo wym by ła czer wo na
kart ka dla jed ne go z gra czy Vic to rii za bru -
tal ny faul.

Gra jąc w prze wa dze, pił ka rze Plo nu
na bie ra li wia tru w ża gle, co raz czę ściej za -
pę dza jąc się pod po le kar ne ry wa li. Przy -
jezd ni sta ra li się za gro zić bram ce
miej sco wych dłu gi mi za gra nia mi. Do prze -
rwy wy nik się nie zmie nił.

Z każ dą ko lej ną mi nu tą dru giej po ło -
wy prze wa ga li czeb na Plo nu co raz bar dziej

da wa ła się we zna ki go ściom. Efek ty na po -
ru go spo da rzy w koń cu przy szły. Po za gra -
niu z rzu tu roż ne go Emil Do pie ral ski
z bli ska wpa ko wał pił kę do siat ki. Kil ka mi -
nut póź niej ten sam za wod nik po now nie
po ko nał gol ki pe ra Vic to rii, wy ko rzy stu jąc
sy tu ację sam na sam. Gąd ko wi cza nie mo -
gli więc cie szyć się z ko lej ne go zwy cię stwa
w li dze. Tym sa mym umoc ni li się na po zy -
cji li de ra. 

Po zwy cię skim bo ju przy szedł czas
na ofi cjal ne otwar cie no wej szat ni. Bur -
mistrz Mi li cza, Piotr Lech, po gra tu lo wał
„vic to rii nad Vic to rią” oraz po dzię ko wał
wszyst kim za an ga żo wa nym w re ali za cję
pro jek tu i do pin gu ją cym pod czas me -
czu. – Wszyst ko wska zu je na to, że jest to
pre zent na awans. To szat nia dla dru ży ny
okrę gów ki – oznaj mił wło darz. Ksiądz wi -
ka riusz po świę cił obiekt, a sym bo licz ną
wstę gę prze ci na li Piotr Ja ku bow ski – pre -
zes klu bu, Ma te usz Raj kie wicz – ka pi tan
drużyny, wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta,
rad ny Piotr Czaj kow ski oraz sta ro sta Sła -
wo mir Strze lec ki. 

(MS) 

PIŁKA NOŻNA

Nowa szatnia 
uczczona zwycięstwem
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