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MILICZ

Część parku zostanie

zrewitalizowana? Czytaj na str. 2
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Mi lic cy rad ni przy ję li uchwa łę w spra -
wie na by cia przez gmi nę – w for mie
da ro wi zny od Skar bu Pań -
stwa – ok. 13 hek ta rów par ku po ło -
żo ne go na za chod nim skra ju mia -
sta. Te ren ten ma być w przy szło ści
od no wio ny.

Park zlo ka li zo wa ny jest w są siedz -
twie dro gi wo je wódz kiej nr 439, łą -
czą cej się z dro gą kra jo wą nu mer 15.
Cał ko wi ta je go po wierzch nia, wraz
z in ny mi są sia du ją cy mi dział ka mi,
wy no si ok. 50 ha. Przez nie ru cho -
mość bie gną licz ne ścież ki spa ce ro we,
przy któ rych są roz miesz czo ne ław ki.
Bo ga ty rys hi sto rycz ny miej sca wpły -
wa na fakt, iż ob szar ten jest atrak cją
Mi li cza. Ale ja Pia stów cią gnie się
od Bra my Po ko ju do Czar nej Bra my,
wzdłuż pa ła cu kla sy cy stycz ne go
z XVIII wie ku, w któ rym mie ści się
obec nie Ze spół Szkół Le śnych. W są -
siedz twie znaj du ją się rów nież ru iny
zam ku ksią żąt ole śnic kich z XIV w. 

Jak wy ni ka z uza sad nie nia uchwa -
ły, park nie speł nia na le ży cie swo jej ro -
li. – Wie le lat za nie dbań
w go spo da ro wa niu prze strze ni pu -
blicz nej spo wo do wa ło, że do szło
do wy so kiej de gra da cji miej sca, w tym

ele men tów ma łej ar chi tek tu ry oraz
przy ro dy (ła mią ce się, nie bez piecz ne
ko na ry drzew), dzi kie go za le sie nia i za -
krze wie nia, uszko dzeń me cha nicz -
nych, do ko na nych przez
miesz kań ców, w szcze gól no ści mło -
dzież, or ga ni za cji spo tkań w du żych
gru pach czę sto osób wy klu czo nych
spo łecz nie, bu dząc nie po kój i bu rząc
po czu cie bez pie czeń stwa in nych użyt -
kow ni ków, dla te go sy tu acja ta wy ma -
ga zde cy do wa ne go i kon se kwent ne go
prze ciw dzia ła nia wy stę pu ją cym ne ga -
tyw nym zja wi skom. Po wo łu jąc się
na po wyż szą ar gu men ta cję, ma jąc
na uwa dze na le ży te wy ko rzy sta nie te -
re nu, nie zbęd ne są pro fe sjo nal ne dzia -
ła nia zmie rza ją ce do re wi ta li za cji
miej sca – na pi sa no w uza sad nie niu.

Spra wa zo sta ła sze ro ko omó wio -
na na po sie dze niu Ko mi sji bu dże to -
wej. Wszy scy by li zgod ni co do te go,
że park jest waż ną wi zy tów ką mia sta,
o któ rą na le ży za dbać po przez od no -
wie nie. – Ten park wraz ze szko łą zo -
stał prze ka za ny Mi ni ster stwu
Śro do wi ska pod pew ny mi wa run ka -
mi. Od 2010 nie po czy nio no żad -
nych prac re wi ta li za cyj nych i nie
prze dłu żo no mu ru, któ ry wspól nie
z po wia tem pró bo wa li śmy od na wiać.

De gra da cja te go miej sca bę dzie po -
stę po wać, je śli spoj rzy się na stan za -
mon to wa nych ła wek i ko szy. Jest to
park funk cjo nal nie miej ski, choć jest
wła sno ścią Mi ni ster stwa Śro do wi ska.
Wszy scy je ste śmy emo cjo nal nie
zwią za ni z tym miej scem. Nie po -
win ni śmy obo jęt nie pa trzeć na to, co
się z nim dzie je. Moż li we, że z mi ni -
ster stwa wyj dzie ini cja ty wa wy re -
mon to wa nia ru in zam ku – mó wił
bur mistrz Piotr Lech.

Rocz ny koszt utrzy ma nia prze ję te -
go mie nia to ok. 42 ty sią ce zło tych.
W pla nach jest prze pro wa dze nie
grun tow nej re wi ta li za cji po przez re -
mont akwe nów i in fra struk tu -
ry – ogro dzeń, ale jek, oświe tle nia. Nie
bę dzie to jed nak moż li we bez po zy ska -
nia środ ków ze wnętrz nych – z Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go, Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz Unii
Eu ro pej skiej. 

Na se sji ra dy miej skiej bur mistrz,
za py ta ny o sza cun ko we kosz ty ta kiej
re wi ta li za cji, od po wie dział, że miesz -
czą się w gra ni cach 10-15 mi lio nów zł.
Rad ni jed no gło śnie za gło so wa li
za przy ję ciem uchwa ły.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Część parku zostanie zrewitalizowana?

Nie daw no za koń czył się re mont dro -
gi na uli cy Po przecz nej w Mi li czu. 3
grud nia mia ło miej sce sym bo licz ne

prze cię cie wstę gi. Koszt in we sty cji
wy niósł 470 tys. zł.

Za da nie po le ga ło na prze bu do wie
i roz bu do wie dro gi o dłu go ści 160 mb, tj.
po ło że niu na wierzch ni z kost ki be to no wej
oraz obu stron nych chod ni ków, wy ko na -
niu od wod nie nia za po mo cą ka na li za cji ze
stu dzien ka mi ście ko wy mi, wy zna cze niu
dwóch przejść dla pie szych i mon ta żu pię -
ciu lamp ulicz nych. 

In we sty cja kosz to wa ła 470 tys. zł,
z cze go 123 358 zł po zy ska no z Dol no ślą -
skie go Fun du szu Po mo cy Roz wo jo -
wej 2021. – Cie szę się, że dzię ki
za an ga żo wa niu sa mo rzą dów gmin nych
oraz moż li wo ści po zy ska nia ze wnętrz nych
środ ków miesz kań cy po wia tu mo gą cie -
szyć się z wie lu wy re mon to wa nych
dróg – sko men to wał sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki.

(FE NIX)

MILICZ

Droga gminna po remoncie

7 grud nia w Ośrod ku Kul tu ry w Mi li -
czu od był się po kaz Bar to sza Le wan -
dow skie go – ilu zjo ni sty, fi na li sty po -
pu lar ne go pro gra mu „Mam Ta lent”.

Pu blicz ność by ła ocza ro wa na je go
ory gi nal ny mi sztucz ka mi ma gicz ny -
mi i na gro dzi ła ar ty stę go rą cym
aplau zem.

Jak czy ta my nastro nie ilu zjo ni sty, fa scy -
na cja ma gią za czę ła się już w dzie ciń stwie,
kie dy je go naj bliż si za bie ra li go na przed sta -
wie nia cyr ko we. Me to dą prób błę dów roz -
gry zał taj ni ki wsze la kich tri ków. Już wszko le
pod sta wo wej po ka zy wał pierw sze sztucz ki
swo im ró wie śni kom. Z wie kiem zdol no ści
Bart ka sta wa ły się co raz więk sze. Kie dy był
na sto lat kiem, po sta no wił po łą czyć swo je
dwie naj więk sze pa sje, czy li ilu zję ze zwie -
rzę ta mi. Szko lił i przy go to wał pta ki do swo -
ich ma gicz nych wy stę pów.

Ilu zjo ni sta bar dzo szyb ko roz wi jał
swo je umie jęt no ści i tak się dzie je po dzień
dzi siej szy. Obec nie na kon cie ma set ki zre -
ali zo wa nych po ka zów w ca łym kra ju.

B. Le wan dow ski jest fi na li stą 11. edy -
cji pro gra mu „Mam Ta lent”, w któ rej swo -

imi po ka za mi za chwy cił ca łą Pol skę. Pre -
zen tu je ilu zje w no wo cze snym sty lu i wy -
da niu. Dzię ki ta kie mu po dej ściu
i in no wa cyj no ści, je go wy stę py tra fia ją

do na wet naj bar dziej scep tycz nie na sta wio -
ne go wi dza, a sa ma ilu zja sta je się czymś
bar dziej do ce nio nym.

(FE NIX)

MILICZ

Magiczny pokaz

Udzie la nie pierw szej po mo cy nie
na le ży do co dzien nych za dań pra -
cow ni czych i rzad ko kto o nim my śli.
War to na to miast znać za sa dy po -
stę po wa nia w nie bez piecz nych sy tu -
acjach, gdyż nie jed no krot nie ta wie -
dza ra tu je ży cie.

Do pod sta wo wych czyn no ści zwią za -
nych z pierw szą po mo cą na le żą za bez pie -
cze nie miej sca wy pad ku, oce na sta nu
po szko do wa ne go, we zwa nie wy kwa li fi ko -
wa nej po mo cy oraz sa mo udzie le nie po mo -
cy po szko do wa ne mu. W okre ślo nych
sy tu acjach ko lej ność wy ko na nia tych dzia -
łań mo że się róż nić lub nie któ re trze ba bę -
dzie po mi nąć.

Waż ne na to miast, by wie dzieć, że po -
moc nie mo że ogra ni czać się je dy nie do we -
zwa nia po go to wia. To czę sto nie wy star cza.
Na le ży dzia łać, na wet gdy nie zo sta ło się
prze szko lo nym w za kre sie pierw szej po mo -
cy. Zgod nie bo wiem z ko dek sem kar nym
„Kto czło wie ko wi znaj du ją ce mu się w po -
ło że niu gro żą cym bez po śred nim nie bez -
pie czeń stwem utra ty ży cia al bo cięż kie go
uszczerb ku na zdro wiu nie udzie la po mo -
cy, mo gąc jej udzie lić bez na ra że nia sie bie
lub in nej oso by na nie bez pie czeń stwo utra -
ty ży cia al bo cięż kie go uszczerb ku na zdro -
wiu, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści
do lat 3”.

Nie rzad ko sły sza na opi nia, że le piej nic
nie ro bić, gdyż moż na za szko dzić, jest nie -
praw dą. Udzie la ją cy po mo cy w spo sób nie -
wła ści wy nie po no si żad nej
od po wie dzial no ści. A prze cież trud no wy -
obra zić so bie świa do me udzie la nie szko dli -
wej po mo cy.

Na pra co daw cy cią ży obo wią zek in for -
mo wa nia pra cow ni ków o za gro że niach dla

zdro wia i ży cia, wy stę pu ją cych w za kła dzie
pra cy, na po szcze gól nych sta no wi skach
pra cy i przy wy ko ny wa nych pra cach,
w tym o re gu łach po stę po wa nia w przy -
pad ku awa rii lub in nych sy tu acji za gra ża ją -
cych zdro wiu bądź ży ciu. Mu si też
po dej mo wać dzia ła nia ochron ne i za po bie -
gaw cze w ce lu eli mi na cji za gro żeń, a na -
stęp nie przed sta wić je pra cow ni kom.
Trze cia ko niecz ność to in for mo wa nie
o pra cow ni kach wy zna czo nych do udzie -
la nia pierw szej po mo cy i wy ko ny wa nia
czyn no ści w za kre sie ochro ny prze ciw po -
ża ro wej i ewa ku acji pra cow ni ków. 

Po kon sul ta cji z le ka rzem spra wu ją cym
opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi na le -
ży usta lić roz miesz cze nie ap te czek. Te po -
win ny za wie rać rę ka wicz ki jed no ra zo we,
ma secz ki do sztucz ne go od dy cha nia, koc
ter micz ny, ga zy i ga zi ki ja ło we, ban da że
dzia ne, chu s ty trój kąt ne, pla stry z opa trun -
kiem i bez, sia tecz ki, agraf ki i no życz ki. Klu -
czo we jed nak jest prze szko le nie w za kre sie
użyt ku ele men tów ap tecz ki, gdyż na wet
naj le piej wy po sa żo na przy nie wła ści wym
wy ko rzy sta niu sta nie się bez u ży tecz na.

War to też pa mię tać o zło tych za sa -
dach pierw szej po mo cy. Na le ży do nich za -
bez pie cze nie miej sca wy pad ku czy
roz mo wa z po szko do wa nym w ocze ki wa -
niu na przy jazd po go to wia. Sto su nek
wdmuch nięć do uci sków po wi nien wy no -
sić 2: 15. W przy pad ku osób nie przy tom -
nych na le ży co mi nu tę spraw dzać, czy
ma ją za cho wa ny od dech. Opa rze nia na to -
miast na le ży bar dzo dłu go chło dzić wo dą,
oko ło 30 mi nut.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476 

EKSPERT RADZI

Pierwsza pomoc w pracy
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Pod czas se sji Ra dy Miej skiej w Mi li -
czu dys ku to wa no o sy tu acji Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji. Przy czyn kiem
do te go by ło udzie le nie do ta cji
w kwo cie 100 ty się cy zło tych na ko -
niec te go ro ku. Jak się oka zu je,
gmin na spół ka nie jest w sta nie po -
kryć wszyst kich swo ich kosz tów
z po wo du epi de mii i wzro stu opłat
za me dia.

Dys ku sja roz po czę ła się przy oka zji
oma wia nia zmian bu dże to wych na ko -
niec 2021 ro ku. Rad ny An drzej Ne sto -
ruk po pro sił o udzie le nie szer szych
in for ma cji od no śnie te go, na co zo sta nie
prze zna czo na do ta cja dla OSiR -
-u. – Czy tam w uza sad nie niu, że kwo -
ta 100 tys. zł jest zwią za na ze wzro stem
opłat za me dia. Chciał bym wie dzieć,
czy do sta li ście pań stwo ja kiś wnio sek
z wy li cze nia mi, że kosz ty w tym za kre -
sie wzro sły – po wie dział rad ny. 

Wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta od -
po wie dział, że wnio sek od OSiR -
-u w tym za kre sie wpły nął już wcze śniej
i na po przed niej se sji rów nież przy zna -
no ta ką sa mą kwo tę do ta cji. Wy ja śnił, że
su ma po no szo nych kosz tów gmin nej
spół ki jest znacz nie wyż sza niż przy zna -
ne z bu dże tu 200 tys. zł. 

Sze rzej w tym te ma cie wy po wie -
dzia ła się skarb nik gmi ny. – Przede
wszyst kim wzro sły kosz ty ogrze wa nia.
W czwar tym kwar ta le wy nio sły pra -
wie 50 tys. zł. Wnio sek OSiR -u z paź -
dzier ni ka o przy zna nie 200 tys. zł
re ali zu je my w dwóch ra tach, że by zo bo -
wią za nia spół ki by ły spła ca ne – po wie -
dzia ła Ani ta Po świa tow ska. Rad ny
Ne sto ruk od rzekł, iż nie moż na cią gle
do kła dać pie nię dzy z bu dże tu, po nie -
waż spół ka po win na sa ma dbać o swo je
fi nan se. – OSiR bę dzie skła dać wnio -
sek, a gmi na bę dzie do pła cać. My, ja ko
rad ni, ma my pod jąć de cy zję o da wa niu
pie nię dzy spół ce pra wa han dlo we go,
któ ra po win na się sa ma go spo da rzyć.
Mu szą być kon kret ne pod sta wy, że by
przy znać ta ką do ta cję. Je ste śmy po zba -
wie ni wglą du do do ku men tów. Ma my

wie rzyć na sło wo w kwe stii te go, ja ka
jest rze czy wi sta sy tu acja? Na wet jak się
za koń czy rok bu dże to wy, to nie bę dzie -
my mie li moż li wo ści spraw dze nia te go,
co do sta je my. Czy moż na po rów nać
kosz ty za me dia z la ta mi mi nio ny -
mi? – py tał rad ny.

Głos za brał pre zes OSiR -u. Jak po -
in for mo wał, pro jek ty bu dże tu są za -
wsze ro bio ne z wy prze dze niem, ale
w cią gu ro ku do szło m. in. do pod wyż -
ki pła cy mi ni mal nej, wzro stu kosz tów
ener gii elek trycz nej i opła ty za ście -
ki. – Dwa ra zy pod nio sła opła ty rów -
nież elek tro cie płow nia. Pan Ne sto ruk
chy ba nie za uwa żył, co się dzie je w Pol -
sce od ro ku. Wszyst ko po szło do gó ry
dra stycz nie, 200-300 pro cent. Do ty -
czy to rów nież OSiR -u, je śli cho dzi
na przy kład o do sta wy chlo ru. My
za wszyst ko pła ci my du żo wię cej. Te
kosz ty nie by ły kal ku lo wa ne przy usta -
la niu bu dże tu na ten rok. Je śli mó wi -
my o pom po wa niu pie nię dzy
w spół kę, to pan rad ny jest naj le piej zo -
rien to wa ny w spra wach OSiR -u, bo za -
wsze o to do py tu je. Za każ dym ra zem
do sta je ode mnie ca łą do ku men ta cję.

Bu dżet z 2020 róż ni się od te go
z 2017 o ok. 500-600 ty się cy zło tych.
Od te go cza su bar dzo du żo się wy da -
rzy ło. My nie mar no tra wi my tych pie -
nię dzy. Róż ni ca w ra chun kach
od elek tro cie płow ni za wrze sień i paź -
dzier nik to pra wie 20 tys. zł. Przy po -
mi nam, że dzia ła my cią gle
w wa run kach co vi do wych. Wie lo krot -
nie by li śmy za my ka ni, przez co dzia -
łal ność za rob ko wa nia by ła moc no
ogra ni czo na. Wpro wa dzo ne nie daw -
no ob ostrze nia po wo du ją, że moż na
wpu ścić na ba sen tyl ko 30 pro cent
osób. Z po wo du CO VID -19 znacz nie
spa dła fre kwen cja. Co raz mniej osób
ko rzy sta z kry tej pły wal ni – tłu ma czył
Ja cek Bier nat, szef OSiR -u.

Wi ce bur mistrz do dał z ko lei, że
spół ka ni gdy nie bę dzie się mo gła sa -
mo fi nan so wać. – Do niej się do kła da -
ło, do kła da i do kła dać się bę dzie, je śli
chce my mieć ba sen kry ty w Mi li czu.
Po zo sta je tyl ko kwe stia: ile? – spu en -
to wał te mat Ł. Ro ki ta. Za przy ję ciem
zmian bu dże to wych opo wie dzia ło
się 19 rad nych, a dwie oso by wstrzy -
ma ły się od gło su. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

OSiR w cieniu pandemii i podwyżek
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Na po cząt ku grud nia miesz ka niec
Kro śnic pod czas prac ogro do wych
wy ko pał gra nat. Do ak cji mu sie li
wkro czyć sa pe rzy.

– Po li cjan ci zo sta li po wia do mie ni
przez miesz kań ca Kro śnic, że w trak cie
po rząd ko wa nia swo je go ogród ka wy ko pał
z zie mi za rdze wia ły przed miot przy po mi -
na ją cy wy glą dem sta ry gra nat. Przy by li
na miej sce funk cjo na riu sze po twier dzi li
prze ka za ną in for ma cję – zna le zi skiem
oka zał się gra nat po cho dzą cy jesz cze z cza -

sów I woj ny świa to wej. Nie wy buch zo stał
za bez pie czo ny przed do stę pem osób po -
stron nych. Na miej sce we zwa no woj sko wy
pa trol sa per ski – po in for mo wał pod in -
spek tor Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so -
wy KPP w Mi li czu. Żoł nie rze, za cho wu jąc
nie zbęd ne środ ki ostroż no ści, za bez pie -
czy li gra nat i za bra li go z te re nu po se sji.
Zgod nie z pro ce du rą zna le zio ny nie wy -
buch zo sta nie zu ty li zo wa ny przez sa pe -
rów w bez piecz nym miej scu na po li go nie
woj sko wym. 

(FE NIX)

KROŚNICE

Granat znaleziony w ogrodzie

W okre sie od 1 do 6 grud nia straż
po żar na trzy ra zy in ter we nio wa ła
na te re nie po wia tu mi lic kie go
w związ ku z po ża ra mi sa dzy w ko mi -
nach do mów jed no ro dzin nych.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

1 grud nia do Ciesz ko wa skie ro wa no
po dwa za stę py z Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu
i z miej sco wej OSP. Stra ża cy mu sie li wy ga -
sić piec oraz wy brać pa lą cą się sa dzę z wy -
czyst ki ko mi na, na stęp nie strą cić
po zo sta ło ści pa lą cej się sa dzy przy uży ciu
na rzę dzi ko mi niar skich. Na ko niec spraw -
dzo no bu dy nek czuj ni kiem wie lo ga zo -
wym na obec ność tlen ku wę gla.

Dwa dni póź niej ko lej ny po żar sa dzy
od no to wa no w Su ło wie na ul. Dą brow -
skie go. Na miej sce uda ły się dwa za stę py
z OSP. Stra ża cy wy ga si li pa le ni sko pie ca,
po czym z dra bi ny me cha nicz nej po da li
je den prąd prosz ku ga śni cze go na pa lą cą
się sa dzę. Po uga sze niu po ża ru po miesz -
cze nia spraw dzo no pod ką tem obec no ści
tlen ku wę gla.

6 grud nia po żar sa dzy w prze wo dzie
ko mi no wym zgło szo no w Dziad ko wie
(gmi na Ciesz ków). Pa le ni sko w pie cu zo -
sta ło wy ga szo ne, stra ża cy z dra bi ny me cha -

nicz nej po da li je den prąd prosz ku, któ rym
uga si li po żar. Z wy czyst ki wy bra no sa dzę,
a na ko niec prze wie trzo no po miesz cze nia
ko tłow ni.

Spa la nie w pie cu mo kre go drew na,
płyt wió ro wych, śmie ci i od pa dów ko mu -
nal nych oraz ele men tów z two rzy wa
sztucz ne go i gu my skut ku je od kła da niem
się we wnątrz prze wo du ko mi no we go sa -
dzy, czy li po zo sta ło ści z nie peł ne go spa la -
nia tych ma te ria łów. W wy ni ku ich
na gro ma dze nia mo że dojść do za pa la nia
się sa dzy w ko mi nie. 

Straż po żar na ape lu je, aby nie spa lać
w urzą dze niu grzew czym żad nych od pa -
dów, a uty li zo wać je zgod nie z prze pi sa mi.
Na le ży tak że do ko ny wać re gu lar ne go
czysz cze nia prze wo du ko mi no we -
go – w od stę pach cza so wych za leż nych
od sto so wa ne go pa li wa. Po wsta ją cy
na ścian kach prze wo du spa li no we go osad
mo że być trud ny do usu nię cia. Cza sa mi je -
dy nym roz wią za niem, by da lej bez piecz -
nie użyt ko wać in sta la cję grzew czą, mo że
być w ta kim przy pad ku wy mia na ko mi na.

(FE NIX)

ZAGROŻENIA

Bądźmy odpowiedzialni!
Ran kiem 7 grud nia na dro dze po mię -
dzy miej sco wo ścia mi Wzią cho wo
i Cha łu py (gmi na Mi licz) zde rzy ły się
dwa sa mo cho dy oso bo we. Na szczę -
ście ni ko mu nic się nie sta ło.

Ja dą cy sa mo cho dem oso bo wym mar -
ki Peu ge ot 208 46-let ni miesz ka niec po -
wia tu ostrow skie go przy ha mo wał i wte dy
w tył je go po jaz du ude rzy ło au to Peu ge -
ot 308, któ rym kie ro wał 24-let ni miesz ka -
niec po wia tu ostrow skie go. Si ła ude rze nia
by ła na ty le du ża, że mniej szy sa mo chód
zo stał ze pchnię ty do przy droż ne go ro wu.

Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go się
nie sta ło. – Kie row cy bio rą cy udział w zda -
rze niu by li trzeź wi i mie li wy ma ga ne
upraw nie nia do pro wa dze nia po jaz dów
me cha nicz nych. Za spo wo do wa nie za gro -
że nia bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym 24-la tek zo stał uka ra ny man da tem.
Po li cja ape lu je do wszyst kich kie ru ją cych
o za cho wa nie ostroż no ści i zmniej sze nie
pręd ko ści jaz dy, szcze gól nie w okre sie zi -
mo wym, gdy dro gi czę sto są ob lo dzo ne
lub za śnie żo ne – oznaj mia pod insp. Sła -
wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Bądźmy ostrożni!

5 grud nia w po bli żu miej sco wo ści
No wy Fol wark (gmi na Ciesz ków) sa -
mo chód oso bo wy zje chał z dro gi
i ude rzył w drze wo. Trzy oso by, w tym
dwo je dzie ci, tra fi ły do szpi ta la. 

Jak usta li ła po li cja, sa mo chód oso bo -
wy Opel Za fi ra, któ rym kie ro wa ła 52-let -
nia miesz kan ka wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, na pro stym od cin ku dro -
gi zje chał na pra we po bo cze, po czym ude -
rzył w drze wo. W wy ni ku zde rze nia
po szko do wa na zo sta ła 21-let nia pa sa żer ka,
któ ra tra fi ła do szpi ta la w Kro to szy nie.
Z ko lei dwóch chłop ców w wie ku 5 i 8 lat

prze wie zio no do szpi ta la w Ostro wie
Wlkp. Na szczę ście nic im się nie sta ło
i po ba da niach le kar skich opu ści li pla ców -
kę me dycz ną. 

– Uszko dzo ny sa mo chód nie nada wał
się do dal szej jaz dy – zo stał za bez pie czo ny
przez po li cjan tów na par kin gu strze żo nym.
Ko bie ta kie ru ją ca au tem by ła trzeź wa
i mia ła wy ma ga ne upraw nie nia do pro wa -
dze nia po jaz dów me cha nicz nych. Trwa po -
stę po wa nie wy ja śnia ją ce przy czy ny
i oko licz no ści te go zda rze nia dro go we -
go – po in for mo wał Sła wo mir Wa leń ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Osobówka uderzyła w drzewo
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5 grud nia w miej sco wo ści Wąb ni ce
(gmi na Kro śni ce) po li cjan ci za trzy -
ma li do kon tro li dro go wej 22-let nie -
go kie row cę z po wia tu trzeb nic kie -
go. W je go or ga ni zmie stwier dzo no
obec ność am fe ta mi ny. 

Kie row ca był trzeź wy i miał wy ma ga -
ne do ku men ty, ale oka za ło się, że praw do -
po dob nie jest pod wpły wem nar ko ty ków.
Uży ty przez po li cjan tów te ster wy ka zał bo -
wiem w or ga ni zmie 22-lat ka obec ność am -
fe ta mi ny. W związ ku z tym za trzy ma no
mu pra wo jaz dy i unie moż li wio no dal szą

jaz dę sa mo cho dem, któ ry 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 po bra no
od nie go krew do ba da nia na za war tość
nar ko ty ków. Od je go wy ni ków uza leż nio -
ny jest dal szy tok po stę po wa nia w tej
spra wie. Je śli po twier dzo na zo sta nie
obec ność am fe ta mi ny we krwi kie row cy,
to spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic kim
są dzie – in for mu je pod in spek tor Sła wo -
mir Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Prowadził pod wpływem narkotyków?
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Na bieżąco 5

W pierw szą nie dzie lę grud nia na mi -
lic kim ryn ku mia ło miej sce uro czy ste
za pa le nie świa te łek na cho in ce oraz
w fon tan nie. Tym sa mym sym bo licz -
nie roz po czę to świą tecz ny okres. 

Przy go to wa no rów nież atrak cje dla
naj młod szych. Zgro ma dzo ne na ryn ku
dzie ci od wie dził oczy wi ście świę ty Mi ko -
łaj, któ ry wrę czył wszyst kim sło dy cze. Zor -
ga ni zo wa no tak że qu iz z na gro da mi,
wspól nie śpie wa no świą tecz ne pio sen ki.
Naj więk szą fraj dą dla naj młod szych by ła
moż li wość prze jaz du świą tecz nym wo zem
Mi ko ła ja w ob rę bie ryn ku. (FE NIX)

MILICZ

Symboliczne rozpoczęcie okresu świątecznego

6 grud nia pod okna mi mi lic kie go
szpi ta la po ja wi ła się Mi ko ła jo wa
wraz anioł ka mi. To wy jąt ko we trio
przy go to wa ło ani ma cje dla pa cjen -
tów od dzia łu dzie cię ce go. 

Wy słu chać moż na by ło naj pięk niej -
szych świą tecz nych utwo rów, by ły też tań -
ce i za ba wy ru cho we. Nie ste ty, dzie ci nie
mo gły opu ścić od dzia łu, ale przez okna
swo ich sal ob ser wo wa ły wy stęp. Nie prze -
szko dzi ło to jed nak we włą cze niu się
do wspól nej za ba wy.

– Ser decz nie dzię ku je my wo lon ta -
riusz kom Fun da cji Dr Clown – Od dział
Wro cław za ani ma cje, Ośrod ko wi Kul tu ry
w Mi li czu za za pew nie nie opra wy mu -
zycz nej i fir mie Avi va za ufun do wa nie cho -
in ki, któ ra znaj du je się przed szpi ta lem
oraz prze ka za nie drob nych upo min ków
dla dzie ci. Mi sie i pla ster ki na od dzia ły
dzie cię ce prze ka za ne zo sta ły przez wi ce -

pre ze sa Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne go.
Wszyst kim na szym pa cjen tom ży czy my
szyb kie go po wro tu do zdro wia. Ma my na -
dzie ję, że w przy szłym ro ku wszy scy ra zem

bę dzie my mo gli uczest ni czyć w ani ma -
cjach przy go to wa nych przez fun da cję – za -
ko mu ni ko wa ło Mi lic kie Cen trum
Me dycz ne. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Sprawili najmłodszym pacjentom wiele radości

7 grud nia w Urzę dzie Miej skim w Mi -
li czu go ści li przed sta wi cie le Bi ło kry -
nic kiej Szko ły Ogól no kształ cą cej
z Ukra iny. Do wi zy ty do szło w ra -
mach umo wy part ner skiej. 

Pod czas spo tka nia bur mistrz Piotr
Lech mó wił o re ali za cji pro jek tów, wy jaz -
dach na Kre sy, ko rze niach miesz kań ców
gmi ny Mi licz, part ner stwie szkół i wy mia -
nie na uczy cie li. Wska zał na wie le ele men -
tów łą czą cych nasz kraj z Ukra iną.
Wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta prze ka zał

in for ma cję o środ kach fi nan so wych po zy -
ski wa nych i prze zna cza nych dla szkół, re -
ali za cji wie lu pro jek tów unij nych, któ re
umoż li wi ły ich mo der ni za cję i za kup po -
mo cy dy dak tycz nych. 

Dy rek tor ukra iń skiej szko ły, Sier giej
Onisz czuk, pod kre ślił, jak waż na jest wy -
mia na dla mło dzie ży, gdyż stwa rza jej moż -
li wość po zna nia wspól nych ko rze ni,
bu do wa nia at mos fe ry przy jaź ni i otwar to -
ści. Spo tka nie za koń czy ło się ży cze nia mi
przy jem ne go i owoc ne go po by tu dla ukra -
iń skiej de le ga cji, któ ra zo sta ła aż do nie -

dzie li, re ali zu jąc pro gram przy go to wa ny
przez Szko łę Pod sta wo wą nr 1 im. Mi ko ła -
ja Ko per ni ka w Mi li czu. 

Atrak cji nie za bra kło, a czas wy peł ni -
ły za ję cia edu ka cyj ne z che mii, ro bo ty ki,
hi sto rii, warsz ta ty ku li nar ne czy wy ra bia -
nia my deł ka, jak rów nież wy ciecz -
ki – do Mię dzy na ro do we go Sank tu arium
Św. Ja dwi gi Ślą skiej w Trzeb ni cy, Ma łe go
Mu zeum Lu do we go w Mar cin ko wie, Pa -
no ra my Ra cła wic kiej i Afry ka rium we
Wro cła wiu. Zor ga ni zo wa no też za ję cia
spor to we na ba se nie, na ma cie za pa śni czej
i w krę giel ni.

– Za ło że nia mi mię dzy na ro do wej wy -
mia ny po mię dzy szko ła mi jest stwo rze nie
moż li wo ści wza jem ne go po zna nia się,
wspól ne go od kry wa nia po do bieństw i od -
mien no ści kul tu ro wych obu kra jów, a tak -
że zdo by wa nie wie dzy na te mat ich
współ cze snych re aliów. Głów nym ce lem
jest re ali za cja pro jek tu „Wo łyń – Dol ny
Śląsk bez gra nic. W po szu ki wa niu wspól -
nych ko rze ni dla no wych osią gnięć i suk ce -
sów” – po in for mo wa ły wła dze gmi ny
Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Wizyta sąsiadów z Ukrainy
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Wydarzenia6 WTOREK, 14 GRUDNIA 2021

Gmin ne Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko -
wie zor ga ni zo wa ło dla dzie ci spo tka -
nie ze świę tym Mi ko ła jem. Po ja wie -
nie się wy jąt ko we go go ścia po prze -
dzi ła se ria gier i za baw z ani ma tor ką.

Dla naj młod szych przy go to wa no za -
ję cia ru cho we i ta necz ne, gra w sza lu py
czy dru ży no we for mo wa nie bał wa nów.
By ło tak że kla sycz ne prze cią ga nie li ny
z po dzia łem na płeć. Znacz nie licz niej sza
eki pa dziew cząt zdo ła ła po ko nać dziel nie
wal czą cych chłop ców. 

Każ dy z uczest ni ków po czuł też
odro bi nę wła dzy, cią gnąc za sznur ki pod -

czas ze spo ło wej kon ku ren cji bu do wa nia
wie ży z kloc ków. Naj wię cej emo cji przy -

spo rzy ła jed nak bi twa na śnież ki, któ re
wcze śniej ufor mo wa no z pa pie ro wych
kar tek.

Po tych wszyst kich atrak cjach dzie ci
na ry so wa ły swo je wy ma rzo ne pre zen ty
świą tecz ne. Na pod sta wie tych ry sun ków
dy rek tor GCK, Ha li na Nie dba ła, przed sta -
wi Mi ko ła jo wi li stę za ku pów na ko lej ny
rok, aby jesz cze oka zal sze pre zen ty tra fi ły
do naj młod szych ciesz ko wian.

Punk tem kul mi na cyj nym by ło po ja -
wie nie się zna nej po sta ci w czer wo nym
płasz czu i z dłu gą bia łą bro dą. Mi ko łaj za -
pra szał dzie ci po je dyn czo, po czy na jąc
od tych, któ rych ro dzi ce jesz cze trzy ma li
na rę kach. Na szczę ście w tym ro ku ró zga
by ła nie po trzeb na, a każ de dziec ko otrzy -
ma ło upo mi nek.

(MS) 

5 grud nia w świe tli cy wiej skiej w Dziad -
ko wie (gmi na Ciesz ków) dzie ci przy by -
ły na spo tka nie ze świę tym Mi ko ła jem.
Licz nie zgro ma dze ni naj młod si otrzy -
ma li mi ko łaj ko we pre zen ty.

Wy da rze nie zor ga ni zo wa ne dla dzie ci
uro dzo nych w 2009 ro ku lub póź niej od -
by ło się z ini cja ty wy soł tys Anie li Błasz -
czyń skiej oraz prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny Ciesz ków Mar ci na Mru ka. Dzie ci
śpie wa ły po pol sku oraz po an giel sku i re -
cy to wa ły wier sze o Mi ko ła ju. 

Bę dą cy pod wra że niem bia ło bro dy na -
tych miast wraz z po moc ni ka mi na gro dził
je pacz ka mi sło dy czy. Póź niej prze pro wa -
dzo no se rię gier i za baw, a na ko niec za śpie -
wa no „Sto lat” głów nej or ga ni za tor ce, czy li
soł tys Dziad ko wa. OPRAC. (MS)

CIESZKÓW

Aktywne mikołajki

DZIADKOWO

Zabawa z Mikołajem

W do mach naj młod szych miesz kań -
ców gmi ny Kro śni ce za go ścił św. Mi -
ko łaj. W ten spo sób, ze wzglę du
na sy tu ację epi de micz ną, ob cho dzo -
no w tym ro ku mi ko łaj ki. 

4 grud nia Mi ko łaj wi zy to wał do my
na te re nie Kro śnic i Su li ra dzic. Po nad 60
dzie ci zo sta ło ob da ro wa nych pre zen ta -
mi. W ra mach po dzię ko wań przy go to wa -
ły wier szy ki, pio sen ki i laur ki. Chwa li ły

się też do bry mi uczyn ka mi, a nie któ rzy
obie cy wa li po pra wę i po moc w świą tecz -
nych przy go to wa niach. Wra że nie
na dzie ciach wy war ły po jaz dy go -
ści – wóz stra żac ki Mi ko ła ja i „re ni fe ro -
wóz” je go po moc ni ków.

Na stęp ne go dnia bia ło bro dy udał się
do Bu ko wic. W od wie dze niu każ de go
dziec ka nie prze szko dzi ły mu na wet za spy
śnie gu. Po nad 140 naj młod szych bu ko wi -
czan cie szy ło się z wi zy ty Mi ko ła ja, nie któ -
rzy z otwar ty mi ra mio na mi, in ni
na rę kach ro dzi ców. 

Wy wo ła nie uśmie chów na twa rzach
dzie ci by ło moż li we dzię ki za an ga żo wa niu
kro śnic kie go CETS -u, a człon ko wie Klu bu
Se nio ra przy go to wa li pier ni ki, któ re wraz
z cu kier ka mi, pącz ka mi, za baw ka mi i gra -
mi plan szo wy mi tra fi ły do pa czek.

(MS)

GMINA KROŚNICE

Białobrody odwiedzał dzieci
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Sport 7

W so bo tę dru ży na MUKS Zie mia Mi -
lic ka ro ze gra ła pierw sze star cie re -
wan żo we w II li dze. Na in au gu ra cję
roz gry wek w Mi li czu tie -bre ak prze -
są dził o zwy cię stwie na szych siat ka -
rzy, lecz tym ra zem, po rów nie za cię -
tym bo ju, 3: 2 wy gra ła eki pa NLO
SMS PZPS Spa ła. 

Pierw sza od sło na na le ża ła do miej sco -
wych, któ rzy pew nie i kon se kwent nie
punk to wa li. W efek cie zwy cię ży li do 21,
wy cho dząc na pro wa dze nie w me czu.

W ko lej nej par tii mi li cza nie po ka za li
cha rak ter i nie da li się za sko czyć. Dzię ki
am bit nej wal ce wy gra li 25: 23, do pro wa -

dza jąc do wy rów na nia. W trze cim se cie go -
spo da rze od pła ci li się ry wa lom i po emo -
cjo nu ją cej grze po ko na li nasz ze spół
w ta kim sa mym sto sun ku punk to wym. 

Jesz cze go rę cej zro bi ło się w czwar tej
od sło nie. Wte dy to woj nę ner wów w koń -
ców ce le piej znie śli przy jezd ni i re zul ta -
tem 29: 27 do pro wa dzi li do tie -bre aka. 

De cy du ją ca roz gryw ka by ła rów nie za -
cię ta, ale tym ra zem miej sco wi za cho wa li
wię cej zim nej krwi i wy gra li 18: 16. Ta po -
raż ka mo że być dla mi li czan kosz tow na,
gdyż był to mecz dwóch dru żyn wal czą -
cych o utrzy ma nie i wid mo spad ku znów
za glą da w oczy na szych siat ka rzy.

(MS)

SIATKÓWKA

Zamiana ról w Spale

Siat kar ki mi lic kiej Dwój ki 5 grud nia
uda ły się do Mię ki ni, gdzie ro ze gra ły
pierw szą ko lej kę ćwierć fi na ło wych
zma gań w Li dze Mło dzi czek. W star -
ciu z go spo dy nia mi sy tu acja zmie -
nia ła się jak w ka lej do sko pie.

W pierw szym me czu mi li czan ki
zmie rzy ły się z ze spo łem MKS MOS Wro -
cław. Otwie ra ją cy set nie wy glą dał naj le -
piej. Wro cła wian ki skrzęt nie wy ko rzy sta ły
kło po ty na szych siat ka rek w przy ję ciu
i prze ko nu ją co wy gra ły do 13. Dru ga par -
tia za po wia da ła ko niecz ność ro ze gra nia tie -
-bre aku, gdyż dziew czę ta Dwój ki dłu go
utrzy my wa ły się na pro wa dze niu. W koń -
ców ce jed nak szczę ście uśmiech nę ło się
do ich ry wa lek, któ re – wy gry wa -
jąc 25: 22 – zdo by ły kom plet punk tów.

Szan są na szyb ką re ha bi li ta cję był po -
je dy nek z miej sco wym UKS -em Gmi ny
Mię ki nia I. Od po cząt ku prze wa ża ły mi li -

czan ki, któ re pre zen to wa ły do brą i od po -
wie dzial ną grę. W koń ców ce zaś po peł ni ły
kil ka błę dów i ry wal ki zdo ła ły wy rów nać.
Na stęp nie w dość kon tro wer syj nych oko -
licz no ściach miej sco we zwy cię ży ły 26: 24. 

Na sze za wod nicz ki nie za ła ma ły się
i kon se kwent nie punk to wa ły w dru gim se -
cie, wy gry wa jąc go do 25. W tie -bre aku go -

spo dy nie pro wa dzi ły już 10: 3, ale mi li -
czan ki w wiel kim sty lu wró ci ły do gry
i zdo ła ły od wró cić lo sy spo tka nia. Do bra
po sta wa w obro nie przy czy ni ła się do zwy -
cię stwa do 12 i wy gra nej 2: 1 w ca łym me -
czu. Mi lic kie siat kar ki po ka za ły
nie sa mo wi tą wo lę wal ki.

(MS)

SIATKÓWKA

To był prawdziwy rollercoaster

Świe żo upie czo na mi strzy ni Pol ski
po twier dzi ła swo ją fe no me nal ną for -
mę pod czas za wo dów He ros La dy
Open w Bo gu szo wie -Gor cach.
Na tam tej szych ma tach go ści ły czo -
ło we za pa śnicz ki z wie lu państw Eu -
ro py. Mi mo wy so ko po sta wio nej po -
przecz ki to na sza za wod nicz ka
wznio sła rę ce w ge ście trium fu.

W pierw szym star ciu w ka te go rii
do 50 kg mi li czan ka z ła two ścią upo ra ła
się z ry wal ką z Wał brzy cha. W ko lej nej
run dzie cze kał już ją po je dy nek mię dzy -
na ro do wy, ale i Ho len der ka nie by ła w sta -
nie do trzy mać kro ku za pa śnicz ce
mi lic kie go Bi zo na. W dro dze do fi na łu Z.
Hor bik roz pra wi ła się jesz cze z przed sta -
wi ciel ką Sie dlec. Fi na ło wa wal ka z re pre -
zen tant ką Nie miec by ła nie zwy kle
za cię ta, ale osta tecz nie to na sza za wod -
nicz ka by ła gó rą. 

Tym sa mym re pre zen tant ka Bi zo na
zdo by ła ko lej ne waż ne tro feum, po now nie
po ka zu jąc wiel ką kla sę. Po uda nym tur nie -
ju Z. Hor bik zo sta ła wraz z ta tą, a jed no -
cze śnie tre ne rem, Ra do sła wem,
na mię dzy na ro do wym obo zie w Bo gu szo -
wie -Gor cach. 

W za wo dach ry wa li zo wa ły jesz cze
dwie re pre zen tant ki po wia tu mi lic kie go.
Mar ta Ły sek z ciesz kow skiej Olim pii wy -
wal czy ła brąz w kat. do 54 kg, na to miast
przed sta wi ciel ka WKS -u Śląsk Mi licz,
Ame lia Ryn kie wicz, za ję ła pią tą lo ka tę
w kat. do 57 kg. (MS)

ZAPASY

Kolejny sukces Zuzanny Horbik

W śro dę siat ka rze MUKS Zie mia Mi -
lic ka po je cha li do Czę sto cho wy
na star cie z tam tej szym AZS -em, li -
de rem II li gi. Wy rów na ny i emo cjo -
nu ją cy mecz za koń czył się zwy cię -
stwem miej sco wych.

Otwie ra ją cy set to wal ka punkt
za punkt. Pró bę ner wów w koń ców ce le -
piej wy trzy ma li go spo da rze i już
przy pierw szej pił ce se to wej uda ło im się
za koń czyć tę par tię wy ni kiem 25: 23
i wyjść na pro wa dze nie.

Bliź nia czo prze bie ga ła dru ga od sło na.
Żad na z ekip nie od pusz cza ła, ale to czę -
sto cho wia nie mie li lek ką prze wa gę. Ko -

rzyst ny wy nik uda ło im się do wieźć
do koń ca i zwy cię żyć z prze wa gą trzech
oczek.

Ta kim sa mym re zul ta tem za koń czył
się trze ci set, ty le że tym ra zem to na si siat -
ka rze by li gó rą. Po do pro wa dze niu do re -
mi su po 21 zdo ła li za cho wać zim ną krew
i pierw szą pił ką se to wą za mknę li tę par tię.

Nie ste ty, w czwar tej od sło nie po now -
nie lep si by li miej sco wi, któ rzy wy gra -
li 25: 21, a ca ły mecz 3: 1. Mi mo
prze gra nej po sta wa na szych siat ka rzy za -
słu gu je na po chwa łę. Jak rów ny z rów nym
wal czy li bo wiem z ak tu al nie naj sil niej szą
dru ży ną li gi.

(MS)

SIATKÓWKA

Ambitna walka z liderem
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W trze ciej ko lej ce kro śnic kiej ha lów -
ki ki bi ce nie mo gli na rze kać na brak
emo cji. Nie za bra kło bo wiem za rów -
no wy so kich zwy cięstw, jak i nie spo -
dzia nek na ta bli cy wy ni ków.

Ti ki Ta ka po ka za ła, że z po pu lar ną Bar -
ce lo ną obec nie ko ja rzyć moż na ją nie tyl ko
z na zwy, ale i z nie naj lep szej for my. Tym ra -
zem w ro li opraw ców wy stą pi li pił ka rze
Gol den Te am, gro miąc ry wa li aż 21: 2.
Osiem ra zy do siat ki tra fiał Piotr Moż -
drzech, a pięć go li do rzu cił Ad rian Pu cha ła.

Eki pa Olim pi que KPzB ule gła EKS -
-owi 4: 8. Na bram ki Pa try ka Kaj dy, Ga -
brie la So lu ka i du blet Ma cie ja Fran ca
zwy cięz cy od po wie dzie li hat tric kiem Ja -
ku ba Mi cha la ka i tra fie nia mi Da wi da An -
drzej czy ka, Ra fa ła Na ko niecz ne go,
Ad ria na Szym czy ka oraz Grze go rza Gru -
cy. Je den gol był sa mo bój czy. 

Ko ro na Bog daj ogra ła Sa me Asy Te -
am 7: 5. Dla prze gra nych trzy krot nie tra -
fiał Kor nel Mak sy min ko, a w dru ży nie
ry wa li hat tric kiem mógł po chwa lić się
Ni ko dem Mo drzyń ski. Naj bar dziej wy -

rów na ny oka zał się po je dy nek Igloo
z Mid dles bro ugh. Do prze rwy każ dy
z ze spo łów strze lił po jed nym go lu,
a po koń co wym gwizd ku był re mis 4: 4.
Obroń com ty tu łu nie wy star czył hat
trick Kac pra Gło wień kow skie go. Dla
Igloo dwu krot nie tra fiał Ad rian Ra do -
jew ski. 

W ostat nim me czu Dżem ki Emu Ma -
tej ko nie spro sta ły eki pie Przy ja ciół z Bo -
iska. Ofen syw ny du et Da wid Bąk
i Ma te usz Wa cho wiak tym ra zem za no to -
wał za le d wie trzy tra fie nia. To by ło za ma -
ło wo bec du ble tów Da riu sza Ślą skie go
i Da wi da Faj kow skie go oraz go la Pa try ka
Woj cie chow skie go. Do tych cza so wy li der
prze grał więc 3: 5. 

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Kolejka pełna emocji

Mło dzi za wod ni cy Olim pii Ciesz ków
do brze za pre zen to wa li się na za wo -
dach we Wło da wie. Z X Mi strzostw
Pol ski Mło dzi ków przy wieź li trzy me -
da le, w tym je den z naj cen niej sze go
krusz cu.

Mak sy mi lian Tom czak zma ga nia
w ka te go rii do 48 kg roz po czął od po ko na -
nia ry wa la z Kra śni ka. Po wol nym lo sie cze -
ka ło go star cie z re pre zen tan tem
Ko sza li na, któ ry oka zał się lep szy. Nasz
mło dy za pa śnik zre ha bi li to wał się na to -

miast w bo ju o brą zo wy me dal, po ko nu jąc
za wod ni ka ze Zgie rza. W tej sa mej wa dze
wal czył Ja kub Kę sy. Naj pierw po ko nał ry -
wa la z Lu bli na, a na stęp nie gład ko roz pra -
wił się z za pa śni kiem ze Zgie rza oraz
re pre zen tan tem kro to szyń skie go Ce ra mi -
ka. W fi na le wziął od wet za klu bo we go ko -
le gę i nie dał szans ko sza li nia ni no wi. Tym
sa mym w bar dzo prze ko nu ją cym sty lu zo -
stał mi strzem Pol ski! Na ten ty tuł za pra co -
wał już po raz trze ci w ka rie rze.

W ka te go rii do 62 kg sta ro wał Mar -
cel Ży to. Ry wa li za cję roz po czął od gład -

kich wy gra nych z za wod ni ka mi ze Szczu -
czy na i War sza wy. Póź niej uległ za pa śni -
ko wi z Na my sło wa, lecz na ko niec
po ko nał prze ciw ni ka z Ło dzi i sta nął
na trze cim stop niu po dium. 

Czwar ty przed sta wi ciel ciesz kow skiej
Olim pii, Ma ciej Sa do wik, upla so wał się
na pią tym miej scu w ka te go rii do 38 kg.
W mi strzo stwach za de biu to wa ło też czte -
rech za wod ni ków mi lic kie go Bi zo -
na – Kac per Troj nar, Oskar Olej nik,
Fran ci szek Be reź nic ki i Szy mon Dre spa.
Nie ste ty, żad ne mu z nich nie uda ło się
wy wal czyć me da lu, ale zdo by li cen ne do -
świad cze nie, któ re z pew no ścią za pro cen -
tu je w ich dal szej ka rie rze.

(MS)

ZAPASY

Trzy medale młodzików na mistrzostwach kraju

5 grud nia ro ze gra no VIII edy cję Zi mo -
we go Mi ni Cup o Pu char Bur mi strza
Gmi ny Mi licz. Za wo dy na le żą do cy -
klu trzech te go ty pu tur nie jów or ga ni -
zo wa nych przez miej sco wy OSiR.

Sy tu acja epi de micz na nie co po krzy żo -
wa ła pla ny, gdyż część za pro szo nych dru -
żyn nie mo gła do je chać na za wo dy. Mi mo
to emo cji nie za bra kło, a na twa rzach dzie -
ci, ich ro dzi ców i tre ne rów czę sto po ja wiał
się uśmiech. W su mie bli sko 80 mło dych
za wod ni ków i za wod ni czek wzię ło udział

w pił kar skich mi ko łaj kach. Ry wa li za cja to -
czy ła się w trzech ka te go riach wie ko wych.
W kat. rocz nik 2011 i młod si zwy cię ży ła
eki pa Szkół ki Pił kar skiej Mi licz, wy prze -
dza jąc Aka de mię KAO Bo ni ków i Po goń
Ciesz ków. Kró lem strzel ców zo stał Mar -
cel Żu chow ski z SP Mi licz, je go klu bo wy
ko le ga, Bar tosz Kan tor czyk, oka zał się naj -
lep szym za wod ni kiem, zaś wy róż nie nie
za po sta wę mię dzy słup ka mi zgar nął Woj -
ciech Przy był z Aka de mii KAO.

Iden tycz ne roz sta wie nie na po dium
mia ło miej sce w zma ga niach rocz ni -

ka 2013 i młod szych. Naj wię cej go li strze -
lił Ga briel Pat kow ski z SP Mi licz, naj lep -
szym bram ka rzem okrzyk nię to Kac pra
Ży to z Po go ni Ciesz ków, a mia no MVP
przy zna no Mi cha ło wi Iwan ko wi z Aka de -
mii KAO.

Roz gryw ki rocz ni ka 2015 i młod -
szych mia ły już wy łącz nie roz ryw ko wy
cha rak ter, gdyż nie li czo no punk tów ani
bra mek. Mi mo to re pre zen tan ci Po go ni
Ciesz ków i SP Mi licz ba wi li się świet nie
w dwu me czu. Dla każ de go z uczest ni -
ków nie dziel nych po ty czek or ga ni za to -
rzy przy go to wa li me da le, pacz ki od św.
Mi ko ła ja i po si łek re ge ne ra cyj ny, zaś
wszyst kie dru ży ny otrzy ma ły pa miąt ko -
we pu cha ry.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Miliczanie dominowali w mikołajkowych rozgrywkach

Za wod ni cy kro śnic kie go Rio Grap -
pling Club na po cząt ku grud nia bra li
udział w Win ter Open 2021. Z Lu bo -
nia przy wieź li sześć me da li, po trzy
zło te i brą zo we.

Dwa krąż ki z naj cen niej sze go krusz cu
wy wal czył Łu kasz Pa cior kow ski. W zma -
ga niach Gi ka te go rii ma ster 2 bia łych pa -
sów do 76 kg naj pierw po ko nał przez
du sze nie za wod ni ka z War sza wy, a na stęp -
nie na punk ty wy grał z re pre zen tan tem
Oła wy. Dru gie zło to zdo był w No -Gi kat.
ma ster 2 bia łych pa sów do 73,5 kg, zwy -

cię ża jąc na punk ty z przed sta wi cie la mi To -
ru nia i Szcze ci na.

An drzej Wia de rek na naj wyż szym
stop niu po dium sta nął w ry wa li za cji No -
-Gi kat. adult pur pu ro wych pa sów
do 79,5 kg. Mi strzo stwo wy wal czył trzy -
krot nie, po ko nu jąc na punk ty ry wa li
z Obor nik Ślą skich, Po zna nia i Wro cła wia.

Dwa brą zo we me da le zgar nął An drzej
Więc kow ski. W zma ga niach Gi kat. ma -
ster 2 bia łych pa sów do 94,3 kg wy grał
pierw szy po je dy nek, ale po tem na je go dro -
dze sta nął póź niej szy trium fa tor z War sza -
wy. W No -Gi kat. ma ster 2 bia łych pa sów

do 91,5 kg na to miast dwu krot nie lep si
oka zy wa li się za wod ni cy z Gru dzią dza.

Brą zo wy krą żek z za wo dów przy wiózł
Adam No wak, ry wa li zu ją cy w No -Gi kat.

adult nie bie skich pa sów do 85,5 kg. Po ko -
nał ry wa li z Lu ba wy i Ko ni na, ale mu siał
uznać wyż szość by to mia ni na, któ ry po tem
zdo był zło to. Wszy scy re pre zen tan ci kro -

śnic kiej sek cji jiu -jit su spi sa li się świet nie,
a współ pra ca z tre ne rem Da nie lem Kra ko -
wia kiem – jak wi dać – przy no si efek ty.

(MS)

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

Dobra postawa w Luboniu
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