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POD NASZYM PATRONATEM

Barwny korowód

świętego Mikołaja
Czytaj na str. 4
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W związ ku ze zwięk sze niem licz by
łó żek co vi do wych w Mi lic kim Cen -
trum Me dycz nym ro śnie rów nież za -
po trze bo wa nie na spe cja li stycz ny
sprzęt me dycz ny. Oprócz wspar cia
rzą do we go spół ce po ma ga ją tak że
pry wat ni dar czyń cy.

9 grud nia z Rzą do wej Agen cji Re -
zerw Stra te gicz nych do MCM do tarł
sprzęt słu żą cy ra to wa niu ży cia i zdro -
wia pa cjen tów z CO VID -19 – 10 apa -
ra tów do wy so ko prze pły wo wej
tle no te ra pii, 10 apa ra tów do mie rze -
nia ci śnie nia, de fi bry la tor, 4 kar dio -
mo ni to ry, 2 ze sta wy pomp, 5
re duk to rów do tle nu me dycz ne go, 10
pul sok sy me trów na pal co wych, 5 ssa -
ków elek trycz nych, 10 ter mo me trów
bez do ty ko wych. Sza co wa na war tość
sprzę tu to bli sko 350 tys. zł. 

– Ja kiś czas te mu otrzy ma li śmy
rów nież trzy apa ra ty EKG. Dzię ki te -
mu, że urzą dze nia te zo sta ły prze ka za -
ne nie od płat nie, spół ka mo że
za osz czę dzo ne środ ki prze zna czyć
na in ne ce le. Ser decz nie dzię ku je my
stra ża kom z Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Mi li czu oraz z Ko men dy Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
za prze trans por to wa nie urzą -
dzeń – po in for mo wa ło Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne.

Po nad to dzię ki po mo cy pry wat -
nych dar czyń ców uda ło się za ku pić
lam pę szcze li no wą do po rad ni oku li -
stycz nej o war to ści ok. 12 tys. zł oraz
prze pro wa dzić re mon ty sto łów ope ra -
cyj nych za ok. 26 tys. – Nie by ło by to
moż li we, gdy by nie już po nad dwa la ta
wy tę żo nej pra cy wi ce pre ze sa An drzej
Sztan de ry. Po szu ki wa nie po ten cjal nych
dar czyń ców, spo rzą dza nie pism i wnio -
sków – tak wła śnie wy glą da ją ostat nie
mie sią ce pra cy spół ki. Dzię ki wspar ciu
osób pry wat nych, firm i róż ne go ro dza -
ju in sty tu cji ma my moż li wość nie -
ustan nie pod no sić ja kość opie ki

i za pew niać na szym pa cjen tom do stęp -
ność do no wo cze snej dia gno sty ki. Nie
znaj du je my słów uzna nia dla na szych
dar czyń ców. Przy po mi na my rów nież,
że obec nie po szu ku je my środ ków
na za kup no wo cze sne go apa ra tu USG
do od dzia łu we wnętrz ne go. Za chę ca -
my pań stwa do po dzie le nia się sym bo -
licz ną kwo tą na ten
cel – za ko mu ni ko wa ło MCM.

Środ ki moż na wpła cać na kon -
to 43 9582 0000 2000 0025 1053 0
006 z do pi skiem Da ro wi zna dla szpi -
ta la. 

OPRAC. (FE NIX)

SŁUŻBA ZDROWIA

Potężne wsparcie dla milickiego szpitala

Ucznio wie klas pierw szych ciesz kow -
skiej szko ły pod sta wo wej po je cha li
na wy ciecz kę do Ru dy Żmi grodz kiej.
Tam uczest ni czy li w świą tecz nych
warsz ta tach – z ry bą w ro li głów nej.

W go spo dar stwie ryb nym cze ka ły

na dzie ci ta kie atrak cje jak po kaz ży wych
ryb na płucz ce, gry i za ba wy zwią za ne ze
świę ta mi czy przed sta wie nie ku kieł ko we.
Naj wię cej fraj dy spra wi ło im jed nak de ko -
ro wa nie pier ni ków oraz kar mie nie „re ni fe -
rów” w za gro dzie da nie li. 

OPRAC. (MS)

SP CIESZKÓW

Przedsmak świąt

Ni gdy nie wia do mo, kie dy wie dza z za -
kre su ra to wa nia ludz kie go ży cia bądź
zdro wia oka że się ko niecz na. War to
za tem znać pod sta wy pierw szej po mo -
cy, prze cho dząc od po wied nie kur sy.

Pra co daw ca mu si prze szko lić pra cow -
ni ków w za kre sie pierw szej po mo cy, jed -
nak prze pi sy nie pre cy zu ją, ilu. Ma to być
mi ni mum je den pra cow nik na zmia nie.
Zgod nie z art. 207 § 1 kp pra co daw ca jest
zo bo wią za ny do prze ka zy wa nia in for ma cji
o za gro że niach dla zdro wia i ży cia, wy stę -
pu ją cych na po szcze gól nych sta no wi skach
pra cy i przy wy ko ny wa nych pra cach,
w tym o za sa dach po stę po wa nia w przy -
pad ku awa rii lub in nych za gra ża ją cych ży -
ciu bądź zdro wiu nie bez pie czeństw.

Mu si też in for mo wać o dzia ła niach
ochron nych i za po bie gaw czych, po dej mo -
wa nych w ce lu eli mi na cji tych za gro żeń.
Pra cow ni cy po win ni też wie dzieć, kto zo -
stał wy zna czo ny do udzie la nia pierw szej
po mo cy oraz wy ko ny wa nia dzia łań w za -
kre sie zwal cza niu po ża rów i ewa ku acji.
W tym ce lu jaw ne dla nich mu szą być
imio na i na zwi ska wy zna czo nych osób, ich
miej sce wy ko ny wa nia pra cy oraz nu mer te -
le fo nu służ bo we go lub in ne go środ ka ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej.

Art. 224 kp mó wi, że pra co daw ca pro -
wa dzą cy dzia łal ność, któ ra stwa rza moż li -
wość wy stą pie nia na głe go nie bez pie czeń stwa
dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków, ma pod -
jąć dzia ła nia za po bie ga ją ce tym nie bez pie -
czeń stwom. Mu si za tem za pew nić
od po wied nie do ro dza ju za gro żeń urzą dze -
nia isprzęt ra tow ni czy oraz ich ob słu gę przez
na le ży cie prze szko lo ne oso by. Po szko do wa ni
ma ją też mieć za pew nio ne udzie le nie im
pierw szej po mo cy.

Ob słu ga punk tów i ap te czek na każ dej
zmia nie po win na być po wie rza na wy zna -
czo nym pra cow ni kom, prze szko lo nym
w udzie la niu pierw szej po mo cy. W punk -
tach pierw szej po mo cy i przy ap tecz kach,
w wi docz nych miej scach, po win ny być wy -
wie szo ne in struk cje o udzie la niu pierw szej
po mo cy w ra zie wy pad ku oraz wy ka zy wy -
zna czo nych i przy go to wa nych do te go pra -
cow ni ków. Punk ty pierw szej po mo cy
i miej sca usy tu owa nia ap te czek po win ny
być od po wied nio ozna ko wa ne, zgod nie
z Pol ską Nor mą, i ła two do stęp ne.

Pra co daw ca uchy la ją cy się od prze pro -
wa dze nia wy ma ga nych kur sów mo że ścią -
gnąć na sie bie po waż ne kon se kwen cje,
bo wiem zgod nie z art. 283 § Kp „Kto, bę -
dąc od po wie dzial nym za stan bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy al bo kie ru jąc
pra cow ni ka mi lub in ny mi oso ba mi fi zycz -
ny mi, nie prze strze ga prze pi sów lub za sad
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, pod le ga ka -
rze grzyw ny od 1000 zł do 30 000 zł”. 

Prze pi sy nie nor mu ją pro gra mu kur su
pierw szej po mo cy ani wa run ków je go
ukoń cze nia. Or ga ni za tor przy go to wu je za -
świad cze nie we dług opra co wa ne go przez
sie bie wzo ru gra ficz ne go, bez ter mi nu waż -
no ści. Ta kie szko le nie jest czę ścią obo wiąz -
ko we go okre so we go szko le nia
z bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, więc po -
win no zo stać prze pro wa dza ne z czę sto tli -
wo ścią toż sa mą do nie go, tj. co 3 lub 5 lat,
za leż nie od wy ko ny wa nej pra cy. Na to miast
sa mo wy zna cze nie pra cow ni ka do udzie la -
nia pierw szej po mo cy na pod sta wie Kp jest
bez ter mi no we.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476 

EKSPERT RADZI

Istota kursów pierwszej pomocy
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Samorząd 3



W mi nio ną nie dzie lę znad za le wu
re kre acyj ne go w Mi li czu wy ru szył
ko ro wód pro wa dzo ny przez świę te -
go Mi ko ła ja. Or ga ni za to rem wy da -
rze nia by ła Fun da cja na Rzecz Zie -
mi Mi lic kiej z pre zes Mar tą Ko wal -
-Kacz ma rek. 

Świę ty Mi ko łaj w to wa rzy stwie swo -
ich po moc ni ków je chał przez Mi -
licz – od ul. Woj ska Pol skie go przez ul.
Kro to szyń ską, a na stęp nie do Ze spo łu Pla -
có wek Opie kuń czo -Wy cho waw czych we

Wsze wil kach. Ko lej ny mi przy stan ka mi
by ły Czar no goź dzi ce i Wierz cho wi ce
oraz Dom nad Ba ry czą w Kro śni cach. Ko -
ro wód za my kał wy peł nio ny po brze gi
przez dzie ci z ro dzi ca mi au to bu sik ty pu
me lex, na le żą cy do Fun da cji na Rzecz
Zie mi Mi lic kiej. 

Na każ dym z przy stan ków wszyst kie
dzie ci, któ re wy szły po wi tać ko ro wód
świę te go Mi ko ła ja, zo sta ły ob da ro wa ne
pre zen ta mi i cu kier ka mi. Każ dy mógł
zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie. 

(FE NIX)
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POD NASZYM PATRONATEM

Barwny korowód świętego Mikołaja
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W mi nio ną nie dzie lę na mi lic kim
ryn ku zor ga ni zo wa no Jar mark Świą -
tecz ny. Wy da rze nie przy cią gnę ło licz -
ne gro no miesz kań ców, któ rym nie
prze szka dza ła desz czo wa au ra. 

Od go dzi ny 10.00 ra no na mi lic kim
ryn ku sta nę ły stoiska z roz ma ity mi pro duk -
ta mi świą tecz ny mi. Moż na by ło za opa trzyć
się w ży we kar pie, bomb ki, stro iki, pach ną -
ce cho in ki, swoj skie wę dli ny i se ry, świą tecz -
ne przy sma ki, mio dy, owo ce i prze two ry,
wy pie ki, lo kal ne rę ko dzie ło – czy li wszyst -
ko to, co jest po trzeb ne na nad cho dzą ce
świę ta Bo że go Na ro dze nia.

Dla dzie ci przy go to wa no sze reg atrak -
cji, jak choć by zjeż dżal nię pon to no wą, za -

ba wę w świą tecz nej ku li czy prze jażdż kę
ka ru ze lą we nec ką. Świą tecz ny jar mark był
tak że oka zją do prze pro wa dze nia ak cji cha -
ry ta tyw nej pod ha słem „Dla Mo tyl ka”
na rzecz Mi cha lin ki Plew ki, cier pią cej
na EB – pę che rzo we od dzie le nie się na -
skór ka. Nie ma le kar stwa, któ re za trzy ma -
ło by cho ro bę i ulży ło w cier pie niu dziec ka.
Po zo sta je tyl ko pie lę gno wać i chro nić skó -
rę za po mo cą spe cja li stycz nych opa trun -
ków. Mie sięcz ny koszt le cze nia i pie lę gna cji
to kwo ta rzę du po nad 4 ty się cy zło tych.
W trak cie jar mar ku każ dy mógł od wie dzić
spe cjal nie przy go to wa ną „świą tecz ną za -
gro dę” z ogni skiem i kieł ba ska mi, wrzu ca -
jąc da tek do pusz ki.

(FE NIX)

MILICZ

Bożonarodzeniowy jarmark 
z aspektem charytatywnym

W so bo tę na pla cu przy Gmin nym
Cen trum Kul tu ry od był się Ciesz kow -
ski Jar mark Bo żo na ro dze nio wy.
W trak cie im pre zy roz strzy gnię to
kon kur sy oraz prze ka za no Be tle jem -
skie Świa teł ko Po ko ju.

Sto iska ob fi to wa ły w pier ni ki, pie czy -
wo, ozdo by cho in ko we, za baw ki, sło dy cze,
rę ko dzie ło, po tra wy i upo min ki. Na sce nie
zaś od by ły się pre zen ta cje ciesz kow skie go
przed szko la, szko ły pod sta wo wej, GCK
oraz har ce rzy III CŚSDH „So kół”.

Na stęp nie wrę czo no na gro dy dla
zwy cięz ców i uczest ni ków trzech kon kur -
sów. W „Świą tecz nej cho in ce” trium fo wa -
ła Le na Bar czyk z Ra kło wic, a za nią
zna la zły się Lau ra Bo gu ta z Trze bic ka i Ja -
go da Plu ciń ska z Ciesz ko wa. „Po tra wa wi -
gi lij na” za koń czy ła się wy gra ną świe tli cy
wiej skiej Jan ko wa, a po zo sta łym uczest ni -
kom przy zna no wy róż nie nia. Naj lep szy

stro ik bo żo na ro dze nio wy stwo rzy ły świe -
tli ca wiej ska i so łec two Dziad ko wo, wy -
prze dza jąc so łec two Gó ry i świe tli cę
wiej ską Jan ko wa.

Na uczest ni ków jar mar ku cze kał po -
kaz ognia, któ ry po prze dził prze ka za nie
Be tle jem skie go Świa teł ka Po ko ju oraz wy -
stęp śpie wa ją cych zu chów. Świą tecz ne

i no wo rocz ne ży cze nia zło ży li ks. pro -
boszcz Piotr Stry kow ski, sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki, wójt Igna cy Miecz ni kow ski,
prze wod ni czą cy ra dy gmi ny Mar cin Mruk
oraz dy rek tor GCK – Ha li na Nie dba ła.
Ży czo no przede wszyst kim, aby nad cho -
dzą cy rok był lep szy i bar dziej nor mal ny.

(MS)

CIESZKÓW

Świąteczny blask optymizmu
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Na bieżąco 7

Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie -
go rad na Ha li na Gó ra zło ży ła in ter pe -
la cję do ty czą cą przy wró ce nia tra sy
ko le jo wej z bez po śred nim po łą cze -
niem ze sto li cą Pol ski. 

– Są spra wy drob ne, któ re jed nak do -
ty ka ją wie lu miesz kań ców. Skła dam in ter -
pe la cję w spra wie przy wró ce nia po cią gu
„Dą brow ska” w re la cji Wro cław Głów ny -
-Mi licz - Kro to szyn, któ ry je dzie da lej
do War sza wy – oznaj mi ła H. Gó -
ra. – W czym jest pro blem? Od 12 grud -
nia na stą pi ła zmia na w roz kła dzie jaz dy.
Miesz kań cy mo gli wy je chać o go dzi -
nie 6.00 ra no z Mi li cza, a w War sza wie by -
ło się już po nie ca łych 4 go dzi nach. Moż na
by ło spo koj nie 8 go dzin spę dzić w mie ście,
za ła twia jąc swo je spra wy. Ja ko by ła na uczy -
ciel ka mo gę po wie dzieć, że po zwa la ło to
na ni sko kosz to we wy ciecz ki szkol ne. Moż -
na by ło wró cić w tym sa mym dniu. Ten

po ciąg zo stał prak tycz nie z na sze go te re nu
wy co fa ny. Jeź dzi, ale z po mi nię ciem
dwóch miast po wia to wych – Mi li cza
i Kro to szy na.

H. Gó ra po in for mo wa ła, że do ło żo no
je den po ciąg „Łu ży ce”, ale na po byt w War -
sza wie ma się wte dy za le d wie 4 go dzi -
ny. – Jest to oczy wi ście nie na sza de cy zja,
a In ter ci ty. Jed nak w mo im od czu ciu po -
win ni śmy się ja sno prze ciw sta wiać te go ty -
pu prak ty kom. Cof nę li śmy się o de ka dy.
Pa mię tam jesz cze cza sy, kie dy trze ba by ło
naj pierw do stać się do Twar do gó ry, by po -
je chać do War sza wy. W tej chwi li jest tak
sa mo. Ma my do czy nie nia z wy klu cze -
niem ko mu ni ka cyj nym – stwier dzi ła. 

Rad ni przez akla ma cję przy ję li in ter -
pe la cję. Do De par ta men tu Ko lej nic twa
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, PKP In ter ci -
ty oraz mar szał ka wo je wódz twa dol no ślą -
skie go bę dą wy sła ne no ty pro te sta cyj ne.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Mi lic kie Cen trum Me dycz ne 15 grud -
nia po in for mo wa ło, że po raz ko lej ny
zwięk szo no licz bę łó żek dla pa cjen -
tów z CO VID -19. W kon se kwen cji te -
go przy ję cia na dwa od dzia ły zo sta ły
wstrzy ma ne do od wo ła nia.

– W związ ku z de cy zją wo je wo dy
dol no ślą skie go, ob li gu ją cą nasz szpi tal
do za pew nie nia po nad 100 łó żek dla pa -
cjen tów CO VID -19, przy ję cia wstrzy mu -
ją ko lej ne od dzia ły – chi rur gicz ny oraz
or to pe dycz ny, któ re do tej po ry pra co wa -
ły wy łącz nie w try bie pil nym. Bez zmian
funk cjo nu ją od dzia ły psy chia trycz ne,
ZOL dla wen ty lo wa nych me cha nicz nie
oraz w ogra ni czo nym za kre sie od dział re -
ha bi li ta cji. Po rad nia POZ, po rad nie spe -
cja li stycz ne oraz dia gno sty ka pra cu ją
w tym mo men cie bez zmian. O zmia nie
sy tu acji bę dzie my in for mo wać na bie żą -
co. Li czy my na wy ro zu mia łość z Pań stwa
stro ny. Ma my na dzie ję, że sy tu acja
wkrót ce za cznie się sta bi li zo wać – czy ta -
my w ko mu ni ka cie Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne.

OPRAC. (FE NIX)

Z SESJI

Przywrócić połączenie z Warszawą
MILICZ

Coraz więcej
pacjentów
covidowych

10 grud nia w No wym Zam ku (gmi na
Mi licz) uro czy ście otwar to wy re mon -
to wa ną dro gę pro wa dzą cą w kie run -
ku Smie lic. W spo tka niu uczest ni -
czy li przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych oraz miesz kań cy.

Bur mistrz Mi li cza wska zał na mno -
gość in we sty cji dro go wych, któ re zo sta ły
zre ali zo wa ne w tym ro ku, za zna cza jąc, że
to za słu ga wie lu osób i do brej współ pra -
cy. – Nie uda ło by się wy ko nać tych za dań,
gdy by nie rad ni gmi ny Mi licz, któ rzy da ją
in we sty cjom dro go wym zie lo ne świa tło,
a tak że lu dziom, któ rzy są od po wie dzial ni
za do pro wa dza nie do re ali za cji i nad zór

nad ty mi przed się wzię cia mi oraz po zy ski -
wa nie środ ków ze wnętrz nych – po wie -
dział Piotr Lech. 

Koszt in we sty cji pod na zwą „Prze bu -
do wa dro gi w miej sco wo ści No wy Za mek,
gmi na Mi licz” wy niósł pół mi lio na zł, z cze -
go 61 020 zł sta no wi ło do fi nan so wa nie
z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go na ochro nę grun tów rol -
nych. Za kres za da nia obej mo wał prze bu do -
wę dro gi gmin nej o na wierzch ni
z mie sza nek mi ne ral no -bi tu micz nych
na dłu go ści 540,20 m i sze ro ko ści 4,5 m
oraz po bo cza z kru szy wa ła ma ne go
o szer. 0,75 m. 

(FE NIX)

MILICZ

Kolejna droga po remoncie

F
O

T
. 
G

m
in

a
 M

ili
c
z



13 grud nia przy Krzy żu So li dar no ści
w Mi li czu od by ła się uro czy stość
upa mięt nia ją ca ciem ną kar tę w hi -
sto rii Pol ski – wpro wa dze nie sta nu
wo jen ne go, do któ re go do szło
przed 40 la ty. Zło żo no wią zan ki
kwia tów i wspól nie od śpie wa no
hymn pań stwo wy.

De le ga cje władz sa mo rzą do wych,
in sty tu cji, sto wa rzy szeń, szkół w ten
spo sób uho no ro wa ły ofia ry sta nu wo -
jen ne go z 1981 ro ku, nie tyl ko po le -
głych, bro nią cych swo ich za kła dów
pra cy i za ka to wa nych na śmierć, ale
rów nież wię zio nych, bi tych, in ter no -
wa nych oraz re pre sjo no wa nych. Przy -
po mnia no po stać Sta ni sła wa
Ja cha – wy bit ne go dzia ła cza NSZZ
„So li dar ność”, któ ry w sierp niu 1980
r. za trzy mał ruch au to bu so wy w Mi li -
czu. Da ło to po czą tek straj kom na Zie -
mi Mi lic kiej. Uchwa łą ra dy miej skiej
je go imię nada no skwe ro wi przy ul.
Kro to szyń skiej, gdzie stoi wła śnie
Krzyż So li dar no ści. Gdy ogło szo no
stan wo jen ny, S. Jach za jął się kol por -
ta żem pra sy i wy daw nictw pod ziem -
nych na te re nie Mi li cza. Był
in wi gi lo wa ny, prze pro wa dza no w je go
do mu re wi zje. W mar cu 1982 r.
w dro dze do pra cy zo stał aresz to wa ny
i in ter no wa ny. 

– Stan wo jen ny nie był jed no myśl -
ny, nie był zgod ny z pra wem, ale
na pew no był wy mie rzo ny prze ciw ko
na ro do wi pol skie mu. 40 lat te mu lu -
dzie „So li dar no ści” upo mi na li się
o swo je pra wa. By li wię zie ni i zda rza ło
się, że tra ci li ży cie. Pa mię tam, gdy
prze wod ni czą cy Bart nic ki i Bier nat
opo wia da li, jak na Zie mi Mi lic kiej ich
ko le ga był in ter no wa ny i wy rzu co ny

z pra cy. Żo na i ro dzi na zo sta li po zba -
wie ni środ ków do ży cia. Trze ba pa mię -
tać o tych trud nych chwi lach, któ re
po win ny być prze stro gą dla ko lej nych
po ko leń. Nie trze ba da le ko szu kać, po -
nie waż stan wo jen ny na Bia ło ru si
do tej po ry trwa – oznaj mił sta ro sta
Sła wo mir Strze lec ki.

Bur mistrz Mi li cza okre ślił wy da -
rze nia z 13 grud nia 1981 mia nem
ciem nej stro ny pol skiej hi sto rii. Jak po -
wie dział, był to trud ny czas, na zna czo -
ny śla da mi ofiar sta nu wo jen ne go,
czas, któ ry mu siał na stą pić po to, że by
po la tach przy nieść w koń cu wol ność
na ro do wi pol skie mu. – Spo ty ka my się
tu taj nie po to, by czcić tę rocz ni cę,
lecz – jak to okre ślił pan sta ro sta – pa -
mię tać o tym. Wśród ta kich ofiar sta -
nu wo jen ne go jak gór ni cy z ko pal ni
Wu jek czy Grze gorz Prze myk by li też
ci, któ rym po gru cho ta no ca łe ży cie.
Mam na my śli pra cę, ka rie rę za wo do -
wą i ro dzi nę. Jak two rzyć ro dzi nę
z kimś, kto mie sią ca mi mu si ucie kać
przed taj ną po li cją lub sie dzieć w in -
ter no wa niu? Jak sy no wi po ka zać wzór
oj ca, któ re go wi dzi na li stach goń -
czych, roz wie szo nych na przy stan kach
i słu pach ogło sze nio wych? Jak Ewie
Jach (cór ce Sta ni sła wa Ja cha – przyp.
red.) trze ba by ło po wie dzieć, że oj ca
nie bę dzie na Wi gi lii? Co z ty mi, któ -

rych stan wo jen ny za stał za gra ni cą?
Jak two rzyć ro dzi nę z ludź mi za szczu -
ty mi, czę sto za ła ma ny mi i koń czą cy -
mi cza sa mi na sznu rze? Chcia ło by się
po wie dzieć, że stan wo jen ny to tyl ko
tra ge dia i roz pacz. Pa ra dok sal nie ten
czas po tra fił od dzie lić do bro od zła.
Tak ła two moż na by ło do ko nać wy bo -
ru po mię dzy pod ło ścią a he ro izmem.
To był czas ja snych i oczy wi stych wy -
bo rów. Wi sła wa Szym bor ska na pi sa ła:
„ty le o so bie wie my, ile nas spraw dzo -
no”. Być mo że by ło tak jak na pi sał Zbi -
gniew Her bert: „To wca le nie
wy ma ga ło wiel kie go cha rak te ru / Na -
sza od mo wa nie zgo da i upór / Mie li -
śmy odro bi nę ko niecz nej od wa gi /
Lecz w grun cie rze czy by ła to spra wa
sma ku / Tak sma ku / W któ rym są
włók na du szy i chrząst ki su mie -
nia” – mó wił bur mistrz Piotr Lech.

Stan wo jen ny wpro wa dzo no
w Pol sce 13 grud nia 1981 r. De cy zja
zo sta ła pod ję ta nie zgod nie z Kon sty tu -
cją Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej.
Stan wo jen ny zo stał za wie szo ny 31
grud nia 1982, a znie sio ny 22 lip -
ca 1983. W je go trak cie in ter no wa no
łącz nie 10 131 dzia ła czy zwią za nych
z Nie za leż nym Sa mo rząd nym Związ -
kiem Za wo do wym „So li dar ność”, a ży -
cie stra ci ło oko ło 40 osób.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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17 grud nia mia ło miej sce uro czy ste
otwar cie zmo der ni zo wa ne go od cin -
ka dro gi Mi ło cho wi ce -Po gó rzy no. Jak
pod kre śla li sa mo rzą dow cy, by ła to
naj więk sza in we sty cja gmi ny Mi licz
w 2021 r. Pra ce trwa ły pra wie rok.

In we sty cja, o któ rą sa mo rząd Mi li cza
sta rał się od sze ściu lat, po le ga ła na roz bu -
do wie i prze bu do wie gmin nej dro gi na od -
cin ku Mi ło cho wi ce -Po gó rzy no. Na to
przed się wzię cie po zy ska no do fi nan so wa -
nie w ra mach Fun du szu Dróg Sa mo rzą do -
wych. Wy ko na no jezd nię as fal to wą
o dłu go ści 1008 m ze zjaz da mi do po bli -
skich po se sji, chod ni ki z kost ki be to no wej,
oświe tle nie dro go we, ka na li za cję desz czo -
wą i sieć wo do cią go wą. 

– Każ da no wo wy bu do wa na dro ga
ma swo ją hi sto rię. Je śli cho dzi o Po gó rzy -
no, to jest ich du żo. To strzał w dzie siąt kę
nie tyl ko dla te go, że jest dzie sią tą dro gą
wy ko na ną w gmi nie Mi licz. W cią gu ca łe -
go ro ku 10 dróg wy re mon to wa li śmy
i prze bu do wa li śmy od po cząt ku do koń -

ca. Bez wąt pie nia w tej hi sto rii mie ści się
czło wiek, któ ry jest tu taj z na mi. Bur -
mistrz, któ ry opo wia dał mi, że w ka den -
cji 1998-2002 by ły już przy miar ki
do dro gi w Po gó rzy nie. Póź niej by ło wie le
róż nych obiet nic, a ja mam na ty le czy ste
su mie nie, że ni cze go nie obie cy wa łem.
Mó wi łem, że bę dzie to wy ko na ne, je śli
otrzy ma my do fi nan so wa nie. Po gó rzy no
jest spe cy ficz nym miej scem. Wie my, że ta
in we sty cja nie by ła ła twa. Szcze gól ne po -
dzię ko wa nia na le żą się wy ko naw cy, bo te -
ren trud ny, z ro bo ta mi ziem ny mi.
Dzię ku ję tym, któ rzy – kie ru jąc się lo kal -
nym pa trio ty zmem – lob bo wa li na rzecz
tej dro gi i od wie dza li mój ga bi net. Wśród
tych wie lu twa rzy do strze głem siat kar kę
Lin dę Lja naj. Dla te go wte dy po my śla łem,
że jak zro bi my tę dro gę, to ty ją otwo rzysz.
Rad nym rów nież na le żą się po dzię ko wa -
nia, bo nie ba li się ry zy ka i przy zna li środ -
ki na ten cel. Mo że my po pa trzeć z du mą,
że by ło war to – po wie dział bur mistrz
Piotr Lech.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA MILICZ

Największa 
inwestycja zakończona

16 grud nia pod czas se sji Ra dy Po -
wia tu Mi lic kie go uchwa lo no bu dżet
na 2022 rok. Naj waż niej szy mi za da -
nia mi w przy szłym ro ku bę dą re mon -
ty i prze bu do wy dróg po wia to wych.
Nie mal wszy scy rad ni gło so wa li
za przy ję ciem pro jek tu bu dże tu.

W 2022 ro ku do cho dy bu dże tu po -
wia to we go ma ją wy nieść 69 109 508 zł:
bie żą ce – 59 861 549 zł, ma jąt ko -

we – 9 247 959 zł. Wy dat ki usta lo no
na po zio mie 69 614 831 zł: bie żą -
ce – 59 861 549,00 zł, ma jąt ko -
we – 9 753 282 zł. De fi cyt za tem
wy nie sie 505 323 zł. 

– Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa
wy da ła po zy tyw ną opi nię na te mat pro jek -
tu bu dże tu. Za rząd po wia tu jest dum ny,
że uzy sku je my do bre re cen zje. Zna jąc pra -
co wi tość ca łej czwór ki i tro chę mo ją, wie -
rzę, że rów nież w przy szłym ro ku RIO

bę dzie za do wo lo na – po wie dział sta ro sta
Sła wo mir Strze lec ki. 

Do pier wot ne go pro jek tu bu dże tu
wpro wa dzo no au to po praw kę za kła da ją cą
zwięk sze nie środ ków na in we sty cje
o 7 156 350 zł w związ ku z otrzy ma niem
pro me sy z pro gra mu Pol ski Ład, a tak że
prze nie sie nie nie zre ali zo wa nych w tym ro -
ku za dań: prze bu do wa chod ni ka na ul. Je -
sio no wej w Bu ko wi cach – 250 tys. zł,
prze bu do wa dro gi nr 1401D z bu do wą
przej ścia dla pie szych w Ru dzie Su łow -
skiej – 400 tys. zł; zwięk sze nie środ ków
do 635 tys. zł na prze bu do wę dro gi po wia -
to wej nr 1412D na od cin ku od koń ca miej -
sco wo ści Ciesz ków do skrzy żo wa nia
z dro ga mi 1422D i 1423D, jak rów nież
zwięk sze nie środ ków na wy ko na nie na kła -
dek za 200 tys. zł. Na przy szły rok za pla no -
wa no tak że mo der ni za cję dro gi po wia to wej
na ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich w Mi li -
czu za kwo tę po nad 4 mi lio nów zł. 

Za przy ję ciem bu dże tu na 2022 r.
opo wie dzia ło się 14 rad nych, je den wstrzy -
mał się od gło su.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Priorytetem będą drogi

ROCZNICA

Upamiętnienie ofiar reżimu komunistycznego
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Dwóch kie row ców pod wpły wem al -
ko ho lu i je den pę dzą cy z pręd ko -
ścią 108 km/h w te re nie za bu do wa -
nym – to bi lans kon tro li dro go wych
mi lic kich po li cjan tów w cią gu trzech
dni. Nie od po wie dzial ni kie ru ją cy po -
nio są kon se kwen cje swo ich czy nów.

W no cy 12 grud nia na uli cy Po przecz -
nej w Mi li czu mun du ro wi za trzy ma li
do kon tro li dro go wej sa mo chód oso bo wy
mar ki Au di. Jak się oka za ło, 29-let ni kie -
row ca miał 0,9 pro mi la al ko ho lu w or ga ni -
zmie. Po nad to nie po sia dał upraw nień
do pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz -
nych. Po li cjan ci unie moż li wi li mu dal szą
jaz dę, prze ka zu jąc sa mo chód oso bie przez
nie go wska za nej. 

Na za jutrz ra no na uli cy Spa ce ro wej
w Su ło wie funk cjo na riu sze za trzy ma li ko -
lej ne go nie trzeź we go kie row cę. Tym ra zem
był to 36-let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz,
któ ry je chał sa mo cho dem oso bo wym mar -
ki Re nault Me ga ne, ma jąc w or ga ni zmie
po nad 0,6 pro mi la al ko ho lu. On rów nież

nie miał upraw nień do pro wa dze nia po jaz -
dów me cha nicz nych. Kie row cy unie moż -
li wio no dal szą jaz dę.

– Po stę po wa nia są w to ku – obie spra -
wy znaj dą swój fi nał w mi lic kim są dzie,
gdzie każ dy z męż czyzn od po wie za kie ro -
wa nie sa mo cho dem w sta nie nie trzeź wo -
ści. Po nad to po nio są kon se kwen cje praw ne
zwią za ne z jaz dą bez wy ma ga nych upraw -
nień – po in for mo wał pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

14 grud nia w miej sco wo ści Sta wiec
(gmi na Mi licz) 30-let ni miesz ka niec
Ostro wa Wlkp. je chał sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki VW To uran w te re nie za bu -
do wa nym z pręd ko ścią 108 km/h, czy li
o 58 km/h za du żo. W związ ku z tym uka -
ra no go man da tem oraz 10 punk ta mi kar -
ny mi. Po nad to po li cjan ci za trzy ma li
męż czyź nie pra wo jaz dy, któ re prze sła no
do sta ro sty po wia tu ostrow skie go ce lem
wy da nia de cy zji o je go za trzy ma niu
na okres trzech mie się cy. 

(FE NIX)

NA DROGACH

Nieodpowiedzialni kierowcy

Mi lic ki Klub Mor sów nie daw no ob -
cho dził pię cio le cie swe go ist nie nia.
Ju bi le usz w zim nej wo dzie świę to wa -
ło 26 osób.

Do hi sto rycz nej pierw szej ką pie li do -
szło 10 grud nia 2016 ro ku. Od te go cza su

w se zo nie zi mo wym za lew re kre acyj ny
w Mi li czu oraz ką pie li sko Kar łów re gu lar nie
gosz czą mi ło śni ków mor so wa nia. Spo tka nia
od by wa ją się we wtor ki, czwart ki i so bo ty.
Z oka zji ju bi le uszu 11 grud nia 26 osób od -
śpie wa ło w lo do wa tej wo dzie „Sto lat”.

OPRAC. (MS)

MORSOWANIE 

Świętowali piąte urodziny
W nie dzie lę, 12 grud nia, od by ły się
Otwar te Mi strzo stwa Po wia tu Mi lic -
kie go w Sza chach. Roz gryw ki w Sta -
rej Rzeź ni to czy ły się w ka te go riach
open oraz do lat 12. Zwy cięz cą oka -
zał się wy cho wa nek mi lic kie go
Skocz ka, wy prze dza jąc za wod ni ka
z Nie miec ze znacz nie wyż szym ran -
kin giem.

Tur niej zor ga ni zo wa ły Dol no ślą ski
Zwią zek Sza cho wy, Ośro dek Kul tu ry
w Mi li czu i UKS Sko czek Mi licz. Gra no
sys te mem szwaj car skim na dy stan sie sied -
miu rund. Po szcze gól ne po je dyn ki to czy -
ły się w tem pie 10 mi nut + 5 se kund
na ruch. Ry wa li za cja by ła na praw dę za cię -
ta, a na wy ło nie nie zwy cięz ców trze ba by -
ło cze kać do za koń cze nia ostat nich par tii.

Trium fa to rem tur nie ju dla dzie ci zo -
stał Łu kasz Uhryn z Wro cła wia, przed sta -
wi ciel tam tej sze go MDK Śród mie ście,
któ ry wy grał wszyst kie sie dem kon fron ta -

cji. Na dru gim miej scu upla so wał się Ka -
mil Ugo rek ze Staw czy ka, re pre zen tu ją cy
KTS Ka lisz, a trze cią lo ka tę za jął klu bo wy
ko le ga zwy cięz cy – Mak sy mi lian Kor nak.

Jesz cze bar dziej za cię te by ły zma ga nia
w ka te go rii open. Roz strzy gnię cie za pa dło
w opar ciu o do dat ko we za le ce nia
PZSzach, gdyż dwaj czo ło wi gra cze mie li
po sześć punk tów, re mi su jąc ze so bą.
Osta tecz nie trium fo wał Kac per Ugo rek,

wy cho wa nek mi lic kie go Skocz ka, obec nie
gracz ka li skie go KTS -u. Za je go ple ca mi
zna lazł się fa wo ryt z naj wyż szym ran kin -
giem w tur nie ju – Nie miec To bias Ku egel.
Trze cie miej sce za jął Krzysz tof Ma te la
z Wzią cho wa Ma łe go, za wod nik Skocz ka,
ze stra tą 0,5 pkt. do li de rów. Naj lep szą za -
wod nicz ką tur nie ju by ła Ju lia Sa mol
z Lesz na. 

(MS)

SZACHY

Międzynarodowe potyczki w Miliczu

Na te re nie na sze go po wia tu od no to -
wa no ko lej ne po ża ry sa dzy.
Na szczę ście nie by ło osób po szko -
do wa nych. Stra ża cy ape lu ją o pra wi -
dło we ko rzy sta nie z urzą dzeń grzew -
czych, że by unik nąć tra ge dii.

8 grud nia trzy za stę py Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej mu sia ły in ter we nio wać
na uli cy Po lnej w Mi li czu, gdzie do szło
do po ża ru w prze wo dzie ko mi no wym bu -
dyn ku miesz kal ne go. Dzia ła nia stra ża ków
po le ga ły na za bez pie cze niu miej sca zda rze -

nia, wy ga sze niu pa le ni ska i prze wie trze niu
obiek tu. Na ko niec ak cji wy ko na no po miar
na obec ność tlen ku wę gla i spraw dzo no
bu dy nek ka me rą ter mo wi zyj ną.

Na stęp nej do by w no cy na ul. Spół -
dziel czej w Mi li czu zgło szo no ko lej ny po -
żar sa dzy. Na in ter wen cję uda ły się trzy
za stę py PSP i je den z miej sco wej OSP. Ra -
tow ni cy, wy po sa że ni w apa ra ty ochro ny
dróg od de cho wych, wy ga si li piec oraz wy -
bra li pa lą cą się sa dzę z wy czyst ki ko mi na
przy uży ciu dra bi ny me cha nicz nej. Po zo -
sta ło ści pa lą cej się sa dzy strą co no, wy ko -
rzy stu jąc wy cior ko mi niar ski. Na stęp nie
prze wie trzo no po miesz cze nia i spraw dzo -
no bu dy nek ka me rą ter mo wi zyj ną oraz
czuj ni kiem wie lo ga zo wym – za gro żeń nie
stwier dzo no.

Na ra nem 9 grud nia trzy za stę py
z PSP i je den z OSP skie ro wa no do bu dyn -
ku wie lo ro dzin ne go na ryn ku w Su ło wie.
Stra ża cy wy ga si li pa le ni sko pie ca i po da li
je den prąd prosz ku w na tar ciu na pa lą cą
się sa dzę. Wszyst kie miesz ka nia spraw dzo -
no pod ką tem obec no ści tlen ku wę gla, nie
stwier dza jąc za gro że nia.

(FE NIX) 

STRAŻ POŻARNA

Kolejne pożary sadzy

Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Kro śni -
cach 4 grud nia, w przed dzień Mię -
dzy na ro do we go Dnia Wo lon ta riu -

sza, po ma ga li w zbiór ce żyw no ści,
or ga ni zo wa nej przez miej sco wy
Ca ri tas. 

Mło dzież szkol na po świę ci ła swój wol -
ny czas w so bo tę na po ma ga nie in nym, peł -
niąc dy żu ry w dwóch skle pach. W ak cji
udział wzię li przed sta wi cie le klas IVa, IVb,
VIa, VIId i VIIIb. Ze bra na przez nich żyw -
ność tra fi do osób star szych i sa mot nych. 

Ko or dy na tor ką wo lon ta ria tu ze stro -
ny szko ły by ła An na Dro bi na -Tu śnio, zaś
zbiór kę w imie niu Ca ri ta su ko or dy no wa -
ła Mag da le na Ma ry jow ska. Or ga ni za to rzy
są bar dzo wdzięcz ni wszyst kim, któ rzy po -
świę ci li chwi lę na czy nie nie do bra, a tak że
zgła sza ją cym chęć po mo cy, któ rym nie -
ocze ki wa na kwa ran tan na lub in ne nie -
prze wi dzia ne zda rze nia unie moż li wi ły
udział w ak cji.

OPRAC. (MS)

KROŚNICE

Pomagają z potrzeby serca
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W ostat nim te go rocz nym spo tka niu
siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka po -
dej mo wa li eki pę Le gio nu Skal mie -
rzy ce. Na szej dru ży nie uda ło się zre -
wan żo wać za paź dzier ni ko wą po raż -
kę 0: 3, wy gry wa jąc 3: 1. 

Pierw szy set prze bie gał pod dyk tan do
miej sco wych. Kon tro lu ją cy grę mi li cza nie
nie po zwo li li ry wa lom na zbyt wie le i wy -
szli na pro wa dze nie, zwy cię żyw szy z prze -
wa gą pię ciu punk tów.

Iden tycz nym wy ni kiem za koń czy ła
się dru ga par tia. Go spo da rze po now nie nie
da wa li prze ciw ni kom dojść do gło su. Na -
sza eki pa pre zen to wa ła się le piej i by ła
zmo ty wo wa na do zre wan żo wa nia się
za po raż kę w Skal mie rzy cach wy gra ną
w trzech se tach. 

Tak się jed nak nie sta ło, gdyż przy jezd ni
zdo ła li na wią zać rów no rzęd ną wal kę w trze -
ciej od sło nie spo tka nia. To oni le piej wy trzy -
ma li koń ców kę i zwy cię ży li 25: 22,
do pro wa dza jąc dosta nu1:2. Wko lej nej par -
tii na si siat ka rze po ka za li kla sę. Wszyst ko im
wy cho dzi ło, a go ście nie po tra fi li zna leźć re -
cep ty naświet ną grę miej sco wych. Wefek cie
mi lic ka dru ży na roz gro mi ła skal mie rzy czan
do 14, wy gry wa jąc ca ły mecz 3: 1.

Na gro dę MVP me czu bur mistrz Piotr
Lech wrę czył Ka ro lo wi Ja kób cza ko wi. Tym
zwy cię stwem mi li cza nie prze ła ma li se rię
trzech po ra żek. Po ostat nim spo tka niu
w tym ro ku na si siat ka rze mo gą chwi lę ode -
tchnąć, bo znów od sko czy li od stre fy spad -
ko wej. Zko lei ze spół ze Skal mie rzyc znaj du je
się w du żo gor szym po ło że niu, gdyż by ła to
ósma po raż ka z rzę du. (MS)

SIATKÓWKA

Zwycięstwo w ostatnim
tegorocznym meczu

Pły wa cy z kro śnic kiej sek cji Black
Aqua za pre zen to wa li zna ko mi tą for -
mę na ko lej nych za wo dach. Tym ra -
zem ry wa li zo wa li w ogól no pol skich
zma ga niach BAR BÓR KA 2021, zdo -
by wa jąc 15 me da li, w tym 13 zło tych!

Mar cin Ma ry jow ski zo stał naj lep szym
za wod ni kiem w kat. 12 lat. Trium fo wał
w czte rech kon ku ren cjach – na 50 m sty -
lem mo tyl ko wym, na 50 m sty lem do wol -
nym, na 100 m sty lem grzbie to wym
i na 100 m sty lem do wol nym. W taj sa mej
ka te go rii wie ko wej naj lep szą za wod nicz ką
by ła na to miast Ewa Suj ka, któ ra rów nież
czte ry ra zy sta nę ła na naj wyż szym stop niu
po dium, wy gry wa jąc wy ści gi na 50

i 100 m sty lem do wol nym oraz na 50
i 100 m sty lem grzbie to wym.

Mia no naj lep szej za wod nicz ki przy -
zna no tak że Pa try cji Gie wia dzie, któ ra
zwy cię ży ła na 50 m sty lem do wol nym
oraz na 50 i 100 m sty lem kla sycz nym.
Ma te usz Twa róg wy wal czył zło to za 50 m
sty lem mo tyl ko wym oraz sre bro na 100 m
sty lem do wol nym, a Zo fia Ka miń ska by ła
dru ga na 50 m sty lem mo tyl ko wym.

Zło ty me dal zdo by ła tak że szta fe -
ta 4x50 m sty lem zmien nym ko biet open
w skła dzie E. Suj ka, Le na Kraw czyk, Na ta -
lia Za krzew ska i Z. Ka miń ska. Po nad to
Ma te usz Grud kow ski trzy krot nie sta wał
na po dium ja ko naj lep szy tre ner.

(MS) 

PŁYWANIE

Ozłoceni krośniczanie

Za na mi ostat nia te go rocz na ko lej ka
Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki Noż nej.
Fa wo ry ci nie za wie dli, a strze la no
rów nie czę sto co w noc syl we stro wą.

Ti ki Ta ka po now nie mu sia ła uznać
wyż szość ry wa li, choć pierw sza po ło wa
spo tka nia mo gła zwia sto wać jej prze bu dze -
nie. Osta tecz ny wy nik nie po zo sta wia jed -

nak złu dzeń. Igloo wy gra ło 15: 5, pięć go li
strze lił Ad rian Ra do jew ski, a czte ry Bar -
tosz Ga lew ski.

Rów nież w dru gim me czu po cząt ko -
wy frag ment za po wia dał bar dziej wy rów -
na ną wal kę niż wska zy wał koń co wy
re zul tat na ta bli cy. Do rzu ca jąc sie dem tra -
fień po prze rwie Dżem ki Emu Ma tej ko
ogra ły 8: 0 Ko ro nę Bog daj. Du ble ty za li -

czy li Da wid Bąk, Ma te usz Wa cho wiak
i Ma te usz Świą tek.

Sa me Asy Te am nie spro stał dru ży nie
Qm pli. Na dwa tra fie nia Pa try ka Wie le -
wic kie go ry wa le od po wie dzie li du ble tem
Kry stia na Bie la ka oraz po je dyn czy mi
bram ka mi Pa try ka Go ści nia ka i Da mia na
Ba ziu ka, zwy cię ża jąc 4: 2.

Przy ja cie le z Bo iska po ko na li
EKS 13: 8. W tym fe sti wa lu strze lec kim
od no to wa no aż czte ry hat tric ki, a wszyst -
kie za li czy li gra cze zwy cię skie go ze spo -
łu – Da wid Ozga, Da riusz Ślą ski, Ja kub
Woj cie chow ski i Da wid Faj kow ski.

W ostat nim me czu Gol den Te am wy -
grał 14: 2 z Olim pi que KPzB. Zło tych
do trium fu po pro wa dził Piotr Moż drzech,
któ ry aż dzie sięć ra zy pa ko wał pił kę do siat -
ki. Dzię ki te mu ten za wod nik nie mal do -
go nił swo je go ko le gę z Ba ry czy Su łów – D.
Bą ka, do tych czas ab so lut nie przo du ją ce go
w kla sy fi ka cji strzel ców. Gol den Te am
umoc nił się na po zy cji li de ra z kom ple tem
punk tów i zna ko mi tym bi lan sem bram ko -
wym.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Lider w kolorze złota
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12 grud nia kro śnic ka ha la spor to wa
go ści ła naj młod szych za pa śni ków
na X Tur nie ju im. Eu ge niu sza Ra taj -
cza ka. Naj lep szym klu bem oka zał
się mi lic ki Bi zon, a je go re pre zen tant
zgar nął sta tu et kę in dy wi du al ną.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 72 dzie ci
w wie ku od 4 do 11 lat. Oprócz mi li czan
i re pre zen tan tów ciesz kow skiej Olim pii
do Kro śnic przy by li za wod ni cy Lot ni ka
Wro cław, Wia tru Wo łów, Ro ki ty Brzeg
Dol ny oraz ZKS -u Go go lin. Zma ga nia to -
czy ły się na dwóch ma tach.

Pierw sza sta no wi ła are nę mi ni za pa -
sów dla rocz ni ków 2010-14. W ka te go rii
do 25 kg trium fo wał Jan Grud niew ski
z Bi zo na, a je go klu bo wy ko le ga – Kac per
Ja ku bow ski – za jął dru gą lo ka tę. Kat.
do 27 kg zdo mi no wa ły przed sta wi ciel ki
Olim pii, bo wiem zwy cię ży ła Blan ka Pa -
lusz kie wicz, na to miast Ja go da Plu ciń ska
wy wal czy ła sre bro. W kat. 30 kg dru gi był
Iwo Pa lusz kie wicz z Olim pii, a trze ci Fran -
ci szek Stasz kie wicz z Bi zo na. 

W wyż szych wa gach czo ło we lo ka ty
spo śród re pre zen tan tów na sze go po wia tu
zaj mo wa li już tyl ko za wod ni cy mi lic kie go
klu bu. Igor Ły zin był dru gi w kat. do 32 kg,
zaś Fran ci szek Grud niew ski w kat. 35 kg.
Wa ga 40 kg zo sta ła nie mal cał ko wi cie zdo -
mi no wa na przez re pre zen tan tów Bi zo na,

gdyż środ ko wy sto pień po dium na le żał
do Bo ry sa Mo gi la na, któ ry wy prze dził Ery -
ka Henc kie go i Da wi da Ko ru sa. Pa weł Ku -
śnierz trium fo wał w kat. do 45 kg, a Ka mil
Henc ki w kat. do 50 kg. W wa dze 60 kg
Ma ciej Ma zur kie wicz zdo był sre bro, a Bar -
tosz Szy mań ski brąz.

Mniej za awan so wa ni uczest ni cy
z rocz ni ków 2011-17 mie rzy li się na to -
miast w tzw. „ogon kach”. Te star cia po le -
ga ły na wy cią gnię ciu ko lo ro wej szar fy zza
ple ców prze ciw ni ka. Trze ba by ło przy tym
uwa żać, aby nie dać się za sko czyć. W swo -

ich ka te go riach zwy cię ży ły Le na Iwa nic ka
i Ni ko la Ma tu szek z Bi zo na, dru gie miej -
sca za ję li Ka ta rzy na Ka mie niec ka, Mak sy -
mi lian Iwa nic ki i Szy mon Śló sarz, rów nież
z Bi zo na. Na trze cich lo ka tach zma ga nia
ukoń czy li Ka ta rzy na Ły sek i Le na Ko ty la
z Olim pii oraz Do mi nik Swat i Adam Ry -
no wiec ki z Bi zo na.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej naj lep szy
oka zał się mi lic ki Bi zon, wy prze dza jąc
ZKS Go go lin oraz Wiatr Wo łów. 11-let ni
Ka mil Henc ki zo stał wy bra ny naj lep szym
za wod ni kiem tur nie ju. (MS)

ZAPASY

Miliczanie najlepsi w Krośnicach


