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Gmi na Mi licz ogło si ła kon kurs pod na -
zwą „Szcze pie nie CO VID -19 dzie ci 5-15
lat”. Skie ro wa ny jest on do pla có wek
oświa to wych, któ rych or ga nem pro wa -
dzą cym jest gmi na. Te mat ów wy wo łał
kon tro wer sje wśród użyt kow ni ków me -
diów spo łecz no ścio wych. Wie lu in ter -
nau tów nie kry ło obu rze nia, da jąc te -
mu wy raz w ko men ta rzach pod po -
stem kon kur so wym na Fa ce bo oku.

Kon kurs po trwa do 28 lu te go, a je go
wy ni ki ma ją zo stać ogło szo ne w pierw -
szym ty go dniu mar ca. Na gro dą bur mi -
strza dla kla sy o naj wyż szym wskaź ni ku
za szcze pie nia prze ciw ko CO VID -19 bę -
dzie wy ciecz ka ocha rak te rze edu ka cyj no -
spor to wym. Prze wi dzia no rów nież na gro -
dę dy rek to ra da nej pla ców ki – o szcze gó -
łach do ty czą cych te go wy róż nie nia
ro dzi ce mo gą się do wie dzieć w po szcze -
gól nych szko łach czy przed szko lach. 

– Po sta no wi li śmy wyjść z po zy tyw -
ną ini cja ty wą, któ ra ma za chę cić uczniów
iich ro dzi ców doszcze pień. Je ste śmy cią -
gle w bar dzo trud nej sy tu acji epi de micz -
nej. Wła śnie nie daw no wy bi ła licz ba100
tys. zgo nów z po wo du CO VID -19. Dla -
te go war to za szcze pić swo je dzie ci, dla
ochro ny przedcięż kim prze bie giem cho -
ro by ipo wi kła nia mi. Jest to szan sa po wro -
tu donor mal ne go funk cjo no wa nia szkół,
spo łecz no ści uczniów i na uczy cie li – po -
in for mo wał bur mistrz Piotr Lech.

Na fa ce bo oko wym pro fi lu gmi ny
Mi licz po ja wi ło się wie le gło sów kry tycz -
nych wo bec tej ini cja ty wy. Z te go po wo -

du zde cy do wa no o ogra ni cze niu moż li -
wo ści ko men to wa nia. – Szcze pie nia są
do bro wol ne. Ro dzic mo że nie po zwo lić
swo je mu dziec ku naza szcze pie nie iro bi
to nawła sną od po wie dzial ność. Nie wol -
no ni ko mu na to miast znie chę cać
do dzia łań ra cjo nal nych. Szcze gól nie, że
nie wi dzę tu osób zwy kształ ce niem me -
dycz nym. Ana wet zma tu rą by ły by pew -
nie pro ble my. Ten te mat zo stał
wy ja śnio ny na grun cie na uki, ro zu mu
i wie dzy, a nie prze są dów. Ale każ dy ma
pra wo wie rzyć zna cho ro wi. I ro bi to
na swój ra chu nek, na swo im pro fi lu. Tu -
taj ko men ta rze sze rzą ce za bo bo ny zo sta -
ją za blo ko wa ne. Wtej spra wie nie bę dzie
żad nych kom pro mi sów. To jest spra wa
zbyt po waż na, to czę sto kwe stia ży cia
i śmier ci. Nie bę dzie my pro wa dzić dys -
ku sji zoso ba mi, któ re nie są me ry to rycz -
nie przy go to wa ne. Na pro fi lu
ad mi ni stra cji pu blicz nych nie bę dzie sza -

mań skich iza co fa nych po glą dów. Kon se -
kwent nie bę dą usu wa ne kłam stwa iwul -
ga ry zmy. Bę dzie to trak to wa ne na rów ni
z ne go wa niem Ho lo kau stu czy pro mo -
wa niem pe do fi lii. Za gra ża to ży ciu izdro -
wiu in nych. Na wią zu ję tu taj rów nież
dowy po wie dzi ra dy me dycz nej przypre -
mie rze: „na sta no wi skach pu blicz nych
nie po win ny po zo sta wać oso by, któ re
pod da ją w wąt pli wość ce lo wość szcze -
pień”. Mo gę roz ma wiać wtej spra wie zle -
ka rza mi i eks per ta mi. Nie bę dę
na to miast słu chał do mo ro słych i hob by -
stycz nych ab sol wen tów Go ogle’a. Nikt
ni ko mu nie od ma wia po dej mo wa nia de -
cy zji nie ra cjo nal nych, nie zgod nych zwie -
dzą i me dy cy ną. Więk szość
ko men tu ją cych od no si się do nie swo ich
dzie ci. Jest ja sne, że swo ich po ciech nie
bę dą szcze pić. Ich dzia łal ność ma na ce -
lu znie chę ce nie in nych ro dzi ców dopod -
ję cia de cy zji o szcze pie niu. Pa da ha sło

„nie szczep cie swo ich dzie ci”. Jest to rzecz
skan da licz na inie do pusz czal na. Nikt nie
ma pra wa wy wie ra nia pre sji naro dzi ców
chcą cych za szcze pić swo je dzie ci. Do ty -
czy to rów nież szkół ina uczy cie li. Zurzę -
du, któ rym ja kie ru ję, nie bę dzie
wy pły wał prze kaz sprzecz ny ze sta no wi -
skiem ra dy me dycz nej. Wszy scy ne gu ją -
cy szcze pie nia mo gą zna leźć in ne por ta le
doko men to wa nia, jak pła ska zie mia, rep -
ty lia nie, któ rzy rzą dzą świa tem itd.
Na pro fi lu gmi ny Mi licz nie bę dzie ta -
kich rze czy. Głu po ta nie mo że wkra czać
w te ma ty zdro wia, bo to war to ści przy -
ro dzo ne czło wie ka. Mo gą się ztym zwra -
cać do swo ich naj bliż szych, ale nie ma ją
pra wa do in nych dzie ci i ro dzi -
ców – stwierdza sta now czo bur mistrz
Mi li cza. 

W szko łach prze py ty wa no uczniów
na oko licz ność szcze pień. Zda niem ko -
men tu ją cych ta kie po stę po wa nie sta no wi
po gwał ce nie prze pi sów RO DO i w ta kich
sy tu acjach naj pierw na le ży wy stą pić ozgo -
dę do ro dzi ców osób nie peł no let -
nich. – Nie wi dzę w tym nic złe go
i dziw ne go. Dzie ci mia ły pra wo nie od po -
wie dzieć na to py ta nie. In ne, któ re się za -
szcze pi ły, mia ły pra wo to po wie dzieć
na uczy cie lom. Resz ta mo że mil czeć, je śli
nie ma ocho ty od po wia dać. Pro wa dzą cy za -
ję cia z ucznia mi przez 5-6 go dzin ma pra -
wo za da wa nia py tań w tej spra wie. Ja
rów nież wurzę dzie to czy nię. Py tam tyl ko,
kto się za szcze pił. Oso by, któ re nie od po -
wia da ją, mo gą być nie zasz cze pio ne al bo za -
szcze pio ne, ale nie chcą otym mó wić. Ja to

uzna ję i sza nu ję. Nie przyj mu ję do wia do -
mo ści, że nie mam pra wa za py tać okwe stię
szcze pień. Ro bię to ztro ską oswo je bez pie -
czeń stwo – oznaj mia P. Lech.

Po ogło sze niu kon kur su wie lu in ter -
nau tów da ło wy raz swo je mu obu rze niu,
ko men tu jąc tę spra wę. – Mam na dzie ję, że
wszy scy, któ rzy nato wpa dli ma ją wy szcze -
pio ne swo je dzie ci, wnu ki i pra wnu ki. Co
zacho ry po mysł! / Po wa rio wa li to ma ło po -
wie dzia ne! To już ro bi się nie bez piecz ne!
Kon kurs za za szcze pie nie... no strasz ne! /
Jak by szcze pie nie by ło czymś do brym, nie
by ło by na kła nia nia zna gro da mi doszcze -
pień. / Aod dział znaj niż szym po zio mem
za szcze pie nia prze ciw ko Co vid -19 nie do -
sta nie pro mo cji do na stęp nej kla sy. Był fa -
szyzm, ko mu nizm, a te raz ma my
sa ni ta ryzm, no wy sys tem to ta li tar ny. Nie
po zdra wiam. / Już wie my cze mu słu ży ło
dzi siej sze bez praw ne zbie ra nie in for ma cji
wkla sach, któ re zdzie ci jest za szcze pio ne.
Tak sa mo po ga dan ki wy cho waw ców, wy -
świe tla nie fil mów nate mat pan de mii ina -
ma wia nie doszcze pień. Przy po mi nam, że
szko ła słu ży doedu ka cji dzie ci, anie na rzu -
ca nia swo je go zda nia nate mat szcze pie nia.
/ A ko mu wy słać na gro dę za nie po żą da ne
od czy ny po szcze pien ne? Czy bur mistrz
zpry wat nych pie nię dzy po kry wa koszt le -
cze nia ta kich nie po żą da nych od czy -
nów? – to nie któ re z ko men ta rzy
użyt kow ni ków Fa ce bo oka. Te go ty pu opi -
nii jest znacz nie wię cej. Jak za tem wi dać,
ogło sze nie ta kie go kon kur su wy wo ła ło
spo ro ne ga tyw nych emo cji. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA MILICZ

Konkurs, który wywołał kontrowersje 
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W po przed ni week end mi lic cy po li -
cjan ci uka ra li dwóch męż czyzn, któ -
rzy po ru sza li się ro we ra mi, bę dąc
w sta nie nie trzeź wym. Wy so kość
man da tu dla każ de go z nich wy nio -
sła 2500 zł.

8 stycz nia w miej sco wo ści Brzo sto wo
(gmi na Kro śni ce) za trzy ma no do kon tro -
li 35-let nie go miesz kań ca gmi ny Twar do -
gó ra. Ro we rzy sta był nie trzeź wy – w je go
or ga ni zmie stwier dzo no po nad pół pro mi -
la al ko ho lu. Dzień póź niej na dro dze po -
mię dzy miej sco wo ścia mi Sta ra Hu ta
a Kuź ni ca Cze szyc ka mun du ro wi za trzy -
ma li ko lej ne go nie trzeź we go ro we rzy stę.

Tym ra zem był to 60-let ni miesz ka niec
gmi ny Kro śni ce, któ ry je chał ro we rem,
ma jąc w or ga ni zmie po nad 0,6 pro mi la al -
ko ho lu. 

– Obaj męż czyź ni, zgod nie z no wym
ta ry fi ka to rem man da tów, zo sta li uka ra ni
man da ta mi w kwo cie po 2500 zło tych.
Unie moż li wio no im dal szą jaz dę i po kon -
tro li zo sta li zwol nie ni. Ape lu je my
do wszyst kich uczest ni ków ru chu dro go we -
go o to, aby nie kie ro wa li ja ki mi kol wiek po -
jaz da mi po spo ży ciu choć by naj mniej szej
ilo ści al ko ho lu! Pro si my o roz wa gę i za cho -
wa nie ostroż no ści na dro dze – oznaj mia
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Nietrzeźwi rowerzyści
dostali po kieszeni
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Aktualności 3

Mi lic cy po li cjan ci uka ra li ko lej nych
kie row ców wy so ki mi man da ta mi
za dro go we prze wi nie nia. Zgod nie
z no wym ta ry fi ka to rem od te go ro ku
ka ry dla tych, któ rzy nie sto su ją się
do prze pi sów, są znacz nie bar dziej
do tkli we. 

6 stycz nia na uli cy Trzeb nic kiej w Mi -
li czu funk cjo na riu sze za trzy ma li do kon -
tro li dro go wej sa mo chód cię ża ro wy mar ki
Sca nia z na cze pą, któ rym kie ro wał 31-let -
ni miesz ka niec po wia tu ostrow skie go. Po -
jazd prze kro czył do zwo lo ną pręd kość o 31

km/h w te re nie za bu do wa nym. W związ -
ku z tym kie row ca zo stał uka ra ny man da -
tem w wy so ko ści 800 zło tych i otrzy mał 6
punk tów kar nych. 

Te go sa me go dnia po li cjan ci, pa tro lu -
jąc oko licz ne dro gi nie ozna ko wa nym ra -
dio wo zem, wy po sa żo nym w vi deo
re je stra tor na gry wa ją cy wy kro cze nia dro -
go we, za uwa ży li ja dą cy przed ni mi z du żą
pręd ko ścią sa mo chód oso bo wy mar ki
BMW. Kie row ca te go po jaz du na dro dze
kra jo wej nr 15, po mię dzy miej sco wo ścia -
mi Gu zo wi ce i Pa ko sław sko, roz wi nął
pręd kość swo je go au ta do 145 km/h.

W związ ku z prze kro cze niem do pusz czal -
nej szyb ko ści aż o 75 km/h po jazd za trzy -
ma no do kon tro li dro go wej. 30-let ni
kie row ca z po wia tu ja ro ciń skie go zo stał
uka ra ny man da tem w kwo cie 2500 zło -
tych oraz 10 punk ta mi kar ny mi.

Dwóch ko lej nych kie row ców uka ra no
za zła ma nie prze pi sów obo wią zu ją cych
na przej ściach dla pie szych. 12 stycz nia
na dro dze kra jo wej nr 15 ja dą cy w stro nę
Ciesz ko wa sa mo chód oso bo wy mar ki
Volks wa gen Jet ta wy prze dzał na ozna ko wa -
nym przej ściu dla pie szych in ny po jazd. Za -
uwa żył to po bli ski pa trol po li cji i za trzy mał
au to, któ rym kie ro wał 72-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz. Na męż czy znę na ło żo no
man dat w wy so ko ści 1500 zło tych, a do te -
go otrzy mał 10 punk tów kar nych. 

Do po dob ne go zda rze nia do szło
na uli cy Zam ko wej w Mi li czu, gdzie kie -
row ca ja dą cy sa mo cho dem cię ża ro wym
mar ki Re nault Ma ster nie ustą pił pierw -
szeń stwa pie sze mu wcho dzą ce mu
na ozna ko wa ne przej ście. 38-let ni miesz -
kań ca po wia tu ja ro ciń skie go uka ra no man -
da tem w wy so ko ści 1500 zło tych i 10
punk ta mi kar ny mi. 

Po li cjan ci ape lu ją dowszyst kich uczest ni -
ków ru chu dro go we go o roz wa gę i za cho wa -
nie ostroż no ści. Jed no cze śnie przy po mi na ją,
że obec nie mak sy mal ny man dat zawy kro cze -
nie wy no si5 ty się cy zło tych, ado tych czas by ło
to 500 zło tych. W przy pad ku od mo wy przy -
ję cia man da tu sąd mo że wy mie rzyć grzyw nę
wwy so ko ści na wet do30 ty się cy zło tych.

(FE NIX)

NA DRODZE

Coraz więcej wysokich mandatów

W Ciesz ko wie za koń czo ne zo sta ło
za da nie pod na zwą „Wy mia na po -
kry cia łu ko we go da chu ha li spor to -
wej z ocie ple niem stro po da chu
i ścian”. In we sty cja kosz to wa ła nie -
co po nad 657 ty się cy zło tych.

Pra ce mo der ni za cyj ne roz po czę to 30
sierp nia mi nio ne go ro ku, a za ko ńo czo no
w grud niu. W ra mach in we sty cji wy mie -
nio no po kry cie łu ko we da chu ha li spor to -
wej oraz ocie plo no stro po dach weł ną

mi ne ral ną o gru bo ści 15 cm. Po nad to
ocie plo no ścia ny szczy to we i ścia nę pół -
noc ną sty ro pia nem o gru bo ści 15 cm
z wy pra wą tyn kar ską, do ko na no ob ró bek
bla char skich i wy ko na no no wą in sta la cję
od gro mo wą.

Koszt in we sty cji wy niósł 657 441,15 zł
brut to, z cze go 431 789,56 zł sta no wi ło do -
fi nan so wa nie z Rzą do we go Fun du szu In we -
sty cji Lo kal nych. Resz ta środ ków
po cho dzi ła z bu dże tu gmi ny Ciesz ków. 

(AN KA)

CIESZKÓW

Hala sportowa w nowej odsłonie

Przy go to wu jąc się do ko lej nych mie -
się cy in ten syw nej pra cy, gmi na Kro -
śni ce do ko na ła wy li cze nia in we sty cji
zre ali zo wa nych w 2021 ro ku.

Spo śród in we sty cji dro go wych naj -
waż niej szy oka zał się re mont od cin ka
z Pierst ni cy do Pierst ni cy Ma łej oraz da lej
do le śni czów ki, o łącz nej dłu go ści 2130 m.
Koszt za da nia wy niósł 797 089,50 zł,
z cze go 210 tys. sta no wi ło do fi nan so wa -
nie. Ukoń czo no tak że re mon ty dróg gmin -
nych – w Kro śni cach, ulic: Kasz ta no wa,
Po lna, Sło necz na, Sta wo wa, Łą ko wa i Ko -
le jo wa. Łącz na dłu gość zmo der ni zo wa -
nych od cin ków to 1539 m,
a koszt – 465 235,94 zł. Sfi na li zo wa no
tak że od ci nek dro gi le śnej i gmin nej w Ła -
zach Ma łych. 

Oko ło 300 me trów no wej na kład ki as -
fal to wej po ło żo no na ul. Kro śnic kiej w Bu -
ko wi cach. Re mont te go od cin ka dro gi
po wia to wej był moż li wy dzię ki współ pra -
cy ze sta ro stwem oraz pry wat nym przed -
się bior stwem.

W dru giej po ło wie mi nio ne go ro ku
w Kro śni cach za mon to wa no 14
lamp – na uli cach: Ja sna, Orze cho wa, Spa -
ce ro wa i Tę czo wa. Łącz ny koszt za mknął
się w kwo cie 119 832,65 zł. W Bu ko wi -
cach po ja wi ło się pięć lamp na ul. Drzew -

nej, za któ re za pła co no 46 865,47 zł.
W po łą cze niu z 23 lam pa mi za mon to wa -
ny mi wcze śniej przy dro dze Su li ra dzi -
ce/Kuź ni ca Cze szyc ka, w Kuź ni cy
Cze szyc kiej, Lu bo ra do wie, Ko tlar ce, Świe -
bo do wie, Dą bro wie, mię dzy Dą bro wą
a Kro śni ca mi, na ul. We so łej w Kro śni cach
i na pla cu za baw w Brzo sto wie da ło to bi -
lans 42 no wych lamp oświe tle nia ulicz ne -
go w 2021 ro ku.

Po nad to na dal trwa ją trzy in ne waż ne
in we sty cje, któ ra ma ją być zre ali zo wa ne
w tym ro ku. Bu do wę świe tli cy wiej skiej

w Kuź ni cy Cze szyc kiej za 945 469,84 zł
pla nu je się za koń czyć do 30 wrze śnia.
Z ko lei wraz z koń cem czerw ca ma na stą -
pić fi nisz roz bu do wy i prze bu do wy bu -
dyn ku OSP w Ła zach Ma łych
za 545 063,27 zł. Na 30 ma ja prze wi dzia -
no do koń cze nie prac zwią za nych z prze bu -
do wą daw ne go bu dyn ku dy rek cji szpi ta la
przy ul. Sa na to ryj nej w Kro śni cach. Po -
miesz cze nia te zo sta ną prze zna czo ne
na GOPS i miesz ka nie za stęp cze. Na to za -
da nie za pla no wa no 516 944,66 zł.

OPRAC. (MS)

KROŚNICE

Gmina podsumowała rok działań
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Na bieżąco 5

Kla sa Vb ciesz kow skiej szko ły pod -
sta wo wej za da ła kłam twier dze -
niom, ja ko by na uka zdal na za bi ja ła
kre atyw ność. Przy go to wa ła bo wiem
pięk ne ma kie ty naj waż niej szych
miejsc ak cji jed nej z lek tur.

Oma wia jąc „Chłop ców z Pla cu Bro ni”
Fe ren ca Molnára, ucznio wie po sta ra li się
wier nie od wzo ro wać klu czo we ele men ty

prze strze ni w utwo rze. W efek cie po wsta -
ły wspa nia łe pra ce do ty czą ce trzech
miejsc – Pla cu Bro ni znaj du ją ce go się
przy ul. Paw ła, sta no wią ce go te ry to rium
za baw, ogro du bo ta nicz ne go, gdzie swą sie -
dzi bę mia ły Czer wo ne Ko szu le, a tak że ka -
mie ni cy przy ul. Ro ko szań skiej, czy li
do mu Ne mecz ka, głów ne go bo ha te ra po -
wie ści. 

OPRAC. (MS)

SP CIESZKÓW

Zdolni uczniowie zdalni

Pod ko niec mi nio ne go ro ku Ze spół
Szkół w Kro śni cach ogło sił wy ni ki
dwóch kon kur sów – wie dzy o AIDS
oraz na naj pięk niej szy atlas drzew.
Ak tu al nie zaś ucznio wie tej pla ców ki
mo gą zgła szać pra ce do kon kur su
fo to gra ficz ne go.

Kon kurs wie dzy o AIDS zor ga ni zo wa -
no w ra mach ob cho dów świa to we go dnia
wal ki z tą cho ro bą. W szran ki sta nę li ucznio -
wie klas VI -VIII. Zwy cię ży ła Ju lia Za krzew -
ska z kla sy VIIIa, a dru gie miej sce za ję ły ex
aequo Zu zan na Sa pa z VIIc, Oli wia No wak
z VIIIa oraz An drzej Za krzew ski z VIa.

Kon kurs do ty czą cy drzew skie ro wa ny
był do klas IV -VIII. Jak pod kre śli li or ga ni -
za to rzy, każ da z prac za wie ra ła róż no ra kie
cen ne in for ma cje o ro dzi mych drze wach,
a lau re atów wy ło nio no po dłu gich na ra -
dach. Osta tecz nie na pierw szym miej scu
zna leź li się ex aeuo Amir Abu Ha med
i Akram Abu Ha med – ucznio wie Vb.
Trze cią na gro dę przy zna no Ma rian nie Baj -
car z IVb, a do dat ko we wy róż nie nia – Ta -
tia nie Lun gu z VIId i Ka li nie Pys sie z IVa.

Naj now szy kon kurs pod na zwą „Je stem
po sta cią z bo żo na ro dze nio wych ja se łek” zo -
stał za adre so wa ny do wszyst kich uczniów
kro śnic kiej szko ły. Na le ży przy go to wać prze -
bra nie ko ja rzą ce się z te ma ty ką ja se łek, a na -
stęp nie zro bić so bie zdję cie lub po pro sić ko goś
o wy ko na nie fo to gra fii. Pra ce moż na prze sy -
łać do 28 stycz nia w for mie elek tro nicz nej
naad res re li gia kro sni ce@wp.pl, po da jąc imię,
na zwi sko i kla sę ucznia. Zdję cia nie po win ny
za wie rać pod pi sów ani zna ków wod nych.

Lau re aci bę dą wy ło nie ni w dwóch ka -
te go riach – kla sy I -III i IV -VIII. Or ga ni za -
tor ka mi kon kur su fo to gra ficz ne go są
Elż bie ta Szy deł ko -Ra tyń ska oraz Ane ta
Ra taj. (MS)

ZS KROŚNICE

Szkolne konkursy
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Za le d wie dwu let ni Mi ko łaj Bier nat
z Bu ko wic zma ga się z dys pla zją
prze gro do wo -oczną – bar dzo po waż -
ną wa dą wzro ku. Ra tun kiem dla
chłop ca jest kosz tow ne le cze nie
w Ro sji.

Pro blem wy kry to za raz po uro dze niu.
Zda nia le ka rzy są po dzie lo ne – jed ni twier -
dzą, że Mi ko łaj wi dzi na po zio mie mak sy -
mal nie 30%, in ni zaś, iż nie wi dzi wca le
bądź ma tyl ko mi ni mal ne po czu cie świa -
tła. W każ dym ra zie do strze ga nie wie le
z ota cza ją ce go go świa ta.

Ro dzi ce chłop ca od ra zu pod ję li dzia -
ła nia, by ra to wać wzrok sy na. Wie le py tań,
prób i te le fo nów dłu go nie przy no si ło re -
zul ta tu. W koń cu na tra fi li na kli ni kę
w miej sco wo ści Ufa w Ro sji. Tam tej si spe -
cja li ści opra co wa li no wy bio ma te riał, sto -
so wa ny w wie lu dzie dzi nach. Al lo plant to
bio ma te riał che micz nie prze two rzo ny, wy -
ko na ny z tka nek daw cy i po ste ry li za cji po -

da wa ny do prze szcze pu. Dla mło de go bu -
ko wi cza ni na sta no wi spo rą szan sę na przy -
wró ce nie ner wu wzro ko we go
i po bu dze nie go do re ge ne ra cji. 

Dzię ki wspar ciu ro dzi ny opie ku no wie
chłop ca po le cie li do Ro sji i prze szli wstęp -
ne kon sul ta cje, któ re po zwo li ły za kwa li fi -
ko wać Mi ko ła ja do le cze nia w kli ni ce.

Po waż na wa da wy ma ga jed nak dłu gie go le -
cze nia i wie lu ope ra cji, a to spo ro kosz tu je.
Zbiór kę pie nię dzy wspie ra Fun da cja sie po -
ma ga. Ro dzi ce zwra ca ją się z proś bą
o wpła ty, dzię ki któ rym mo że speł nić się
ma rze nie sy na – uj rze nie świa ta w peł nych
bar wach.

OPRAC. (MS)

CHARYTATYWNIE

Kosztowne leczenie ratunkiem dla Mikołaja

Szko ła Pod sta wo wa we Wzią cho wie
Wiel kim pod su mo wa ła pół rocz ny
pro jekt edu ka cyj ny pod na zwą
„Z mu zy ką do gwiazd”. Przed się -
wzię cie fi nan so wa ne by ło przez gmi -
nę Mi licz.

Ce lem za da nia by ło za in spi ro wa nie
i zmo ty wo wa nie uczniów do roz wo ju mu -
zycz ne go oraz wspar cie i wzbo ga ca nie tra -

dy cyj ne go pro ce su dy dak tycz ne go o bez -
po śred ni kon takt ze sztu ką wy so ką. Zor ga -
ni zo wa no czte ry kon cer ty ad re so wa ne
do od dzia łów przed szkol nych oraz
uczniów klas I -VIII, we współ pra cy z Na -
ro do wym Fo rum Mu zy ki we Wro cła wiu.
Od by wa ły się one w od po wied nio przy go -
to wa nej sa li gim na stycz nej raz w mie sią cu
w okre sie od wrze śnia do grud nia 2021 r.
Kon cer ty pro wa dzo ne by ły przez ar ty stów

i pe da go gów Ope ry Wro cław skiej, Fil har -
mo nii Wro cław skiej i Aka de mii Mu zycz -
nej we Wro cła wiu. 

Każ de spo tka nie po świę co ne by ło
ści śle okre ślo nej te ma ty ce i sku pio ne wo -
kół naj wy bit niej szych pol skich kom po zy -
to rów, róż nych in stru men tów, teo rii
mu zy ki, wy ko naw ców i utwo rów. Kon ty -
nu owa ny cykl kon cer tów jest pią tym re -
ali zo wa nym w szko le i wspie ra nym przez
gmi nę Mi licz od ro ku 2017. Pla no wa ne
na po szcze gól ne eta py cy klu tre ści słu żą
ja ko ele ment edu ka cyj ny, wzbo ga ca ją cy
re ali za cję pro gra mu wy cho waw cze go
szko ły. Ucznio wie ma ją moż li wość roz -
wi ja nia za in te re so wań i ta len tów mu -
zycz nych. 

W ra mach pro jek tu za ku pio no no wy
key bo ard z nie zbęd ny mi ak ce so ria mi oraz
mów ni cę, któ re uła twi ły or ga ni za cję spo -
tkań mu zycz nych oraz za pew ni ły ich od -
po wied ni po ziom. Key bo ard jest
wy ko rzy sty wa ny rów nież pod czas lek cji
oraz za jęć szkol ne go chó ru, na to miast
mów ni ca w trak cie ape li czy roz ma itych
uro czy sto ści szkol nych.

OPRAC. (FE NIX)

SP WZIĄCHOWO WIELKIE

Z muzyką do gwiazd

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li męż czy znę, któ -
ry był po szu ki wa ny przez miej sco wy sąd
na pod sta wie trzech na ka zów do pro wa dze -
nia do aresz tu. 

10 stycz nia w go dzi nach wie czor nych po li cjan -
ci za trzy ma li 39-let nie go męż czy znę w je go miej scu
za miesz ka nia. Wo bec miesz kań ca jed nej z wio sek
w gmi nie Kro śni ce Sąd Re jo no wy w Mi li czu wy dał
w trzech róż nych spra wach na ka zy za trzy ma nia
i do pro wa dze nia go do naj bliż sze go aresz tu. Po no -
cy spę dzo nej w ce li mi lic kiej ko men dy za trzy ma -
ny 39-la tek zo stał prze trans por to wa ny do Aresz tu
Śled cze go we Wro cła wiu. (FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
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Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
pod su mo wa ło trwa ją cy przez ca ły
mi nio ny rok pro jekt pod na zwą
„Prze rwa wy tchnie nio wa dla człon -
ków ro dzin osób z nie peł no spraw no -
ścia mi”. Za da nie pu blicz ne by ło
współ fi nan so wa ne ze środ ków Pań -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych, bę dą cych
w dys po zy cji sa mo rzą du wo je wódz -
twa dol no ślą skie go.

Re ali za cja pro jek tu po zwo li ła na za -
pew nie nie oso bom z nie peł no spraw no -
ścia mi oraz ich ro dzi nom wspar cia
w co dzien nym funk cjo no wa niu po przez
usłu gi opie kuń cze. Dzię ki pro wa dzo nym

dzia ła niom ośmio ro ro dzi ców osób z nie -
peł no spraw no ścia mi, wy ma ga ją cych ca ło -
do bo wej opie ki, otrzy ma ło ty tu ło wą
prze rwę wy tchnie nio wą, któ ra po zwa la im
na pod re pe ro wa nie sta nu zdro wia fi zycz -
ne go i psy chicz ne go oraz zna le zie nie cza -
su na re ali za cję naj prost szych ludz kich
po trzeb, ta kich jak choć by wi zy ta u le ka -
rza, w ko ście le, u fry zje ra, za ku py, a tak że
re ali za cję ma rzeń czy pa sji ży cio wych.

Usłu gi dla uczest ni ków po cho dzą cych
z po wia tów mi lic kie go, ole śnic kie go
i trzeb nic kie go mia ły na ce lu przede
wszyst kim po moc w co dzien nych czyn no -
ściach i by ły skie ro wa ne głów nie na usa mo -
dziel nia nie, wspo ma ga nie nie za leż ne go
ży cia, in te gra cję oraz za po bie ga nie izo la cji
spo łecz nej. OPRAC. (FE NIX)

PROJEKT

Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu

Wła dze Mi li cza opu bli ko wa ły ra port
o sta nie po wie trza w dniach od 1
do 9 stycz nia. Za chę ca ją przy oka zji
do ko rzy sta nia z bez płat nej apli ka cji
Syn ge os – Na sze Po wie trze.

Syn ge os in for mu je użyt kow ni ków
o bie żą cym sta nie po wie trza w oko li cy. Ba -
zu je na wła snej in fra struk tu rze czuj ni ków
oraz na da nych po bie ra nych z Głów ne go
In sty tu tu Ochro ny Śro do wi ska, dzię ki cze -
mu po da je szcze gó ło we i ak tu al ne in for -
ma cje. Oprócz stę że nia py łów
za wie szo nych PM 2,5 oraz PM10 w apli -

ka cji spraw dzisz ak tu al ną tem pe ra tu rę,
wil got ność i ci śnie nie. Wspo mnia ne py ły
są groź ny mi dla zdro wia mie sza ny mi czą -
stecz ka mi, na zy wa ny mi ina czej ae ro zo la -
mi at mos fe rycz ny mi. Znaj du ją się w nich
m. in. ra ko twór cze me ta le cięż kie, ta kie jak
ben zo pi re ny, fu ra ny czy diok sy ny. 

Na te re nie gmi ny Mi licz są za mon to -
wa ne trzy czuj ni ki – przy urzę dzie miej -
skim, na ryn ku i w Kar ło wie. We dług
opu bli ko wa nych da nych w więk szość dni
w okre sie 1-9 stycz nia za no to wa no ja kość
po wie trza w ska li bar dzo do brej lub do -
brej.  OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Sprawdź jakość 
powietrza w twojej okolicy
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Sport 7

Ja kub Kę sy to bar dzo zdol ny, na sto -
let ni i już uty tu ło wa ny za pa śnik.
W mi nio nym ro ku po raz trze ci z rzę -
du trium fo wał na Mi strzo stwach Pol -
ski Mło dzi ków. O prze ży ciach, wła -
ści wym na sta wie niu i kwe stiach
waż nych nie tyl ko w spo rcie z za wod -
ni kiem Olim pii Ciesz ków, a tak że
z tre ne rem Lesz kiem Woś kiem roz -
ma wiał Ma ciej Sier szul ski. 

Jak roz po czę ła się Two ja ka rie ra
za pa śni cza?

JA KUB KĘ SY – Mój ta ta tre no -
wał w mło do ści. Na pierw szy tre ning
za pro wa dził mnie ko le ga Bar tosz Soł -
tys, bar dzo uty tu ło wa ny za wod nik.

I za pa sy sta ły się mi ło ścią
od pierw sze go wej rze nia?

JK – Na po cząt ku wła śnie nie
do koń ca tak by ło. Du ży udział miał
tre ner. To on, gdzieś po oko ło ro ku,
moż na rzec wstrzyk nął we mnie pa sję
do te go spor tu. I tak zo sta ło.

Tre ner miał oka zję współ pra co wać
rów nież z Grze go rzem Kę sym. Czy oj -
ciec i syn są po dob ni pod wzglę dem
sty lu wal ki?

Le szek Wo siek – Grze gorz był
mo im pierw szym wy cho wan kiem,
któ ry zdo był me dal na are nie kra jo wej.
Je go cha rak te ry stycz na ak cja to „wy -
wrot ka i rzut przez ra mię”, którą za -
ska ki wał ry wa li. W ten spo sób zdo był
wi ce mi strzo stwo Pol ski. Ku ba na to -
miast ma du żo wszech stron niej szą
tech ni kę. Po tra fi rzu cić, zejść do nóg,
spro wa dzić do par te ru i bar dzo do brze
wy bro nić no gi. Róż ni ce mo gą wy ni -
kać też z walk w in nych wa gach. Grze -
siek star to wał w cięż szych ka te go riach,
przez co miał in ny za sób tech nicz ny
i wy ko ny wał in ne ak cje.

A ja kie emo cje to wa rzy szą tak
waż nym osią gnię ciom jak trzy krot ny
triumf na mi strzo stwach Pol ski?

JK – Zdo by wa jąc ty tuł po raz
pierw szy, bar dzo się cie szy łem. Nie są -
dzi łem, że mo gę tak wie le osią gnąć.
Z każ dym ko lej nym ty tu łem ra dość
ma la ła, choć cią gle by ła wiel ka, co wy -
da je się lo gicz ne. Wy wal czy łem też
pią te miej sce na mi strzo stwach Eu ro -
py, z cze go rów nież je stem bar dzo za -
do wo lo ny. 

Czy tre ner rów nie moc no prze ży -
wa suk ce sy i po raż ki jak je go wy cho -
wan ko wie? Wszel kie to czo ne wal ki,
do któ rych przy go to wu je Pan pod -
opiecz nych, w trak cie któ rych pod po -
wia da im przy ma cie, w prze rwach
mię dzy po je dyn ka mi, trak tu je Pan ja -
ko oso bi ste zwy cię stwa lub go rycz po -
raż ki do prze łknię cia?

LW – Suk ces do ty czy za rów no za -
wod ni ka, jak i tre ne ra. Po raż ki zaś bo -
lą, wy wo łu ją łzy u wal czą cych,
a i szko le niow com oko się za szkli. Tre -
ner po wi nien umieć zna leźć przy czy -
nę błę du i po dzie lić się

z za wod ni kiem, mó wiąc co le piej moż -
na by ło zro bić po każ dej ze stron.
Wspól nie cie szy my się z suk ce sów, ra -
zem też prze tra wia my po raż ki. 

A czy waż niej sze jest wła ści we
przy go to wa nie przed za wo da mi, czy
pod po wie dzi w trak cie walk lub po -
mię dzy star cia mi?

LW – Wszyst kie te ele men ty są
bar dzo istot ne. Trze ba trzy mać rę kę
na pul sie w każ dej sy tu acji. Po świę ca -
my wie le cza su na tre nin gi, to wy ma -
ga spo ro wy sił ku. Każ dy szcze be lek
trze ba jed nak do pro wa dzić do koń ca.
Nie wy star czy po je chać do brze przy -
go to wa nym, trze ba też za dbać o na wet
naj krót szy mo ment ry wa li za cji, po zo -
sta wać czuj nym. 

Na ostat nich mi strzo stwach Ja -
kub w fi na le wziął od wet za Mak sy mi -
lia na Tom cza ka. Mo gło na to miast
dojść do bra to bój cze go po je dyn ku
dwóch przed sta wi cie li Olim pii o zło -
to. Czy wte dy prze ży cia to wa rzy szą ce
za rów no zwy cię stwu, jak i prze gra nej
by ły by jesz cze więk sze? 

LW – Na pew no by ła by więk sza
sa tys fak cja, że fi nał ze sta wił dwóch za -
wod ni ków te go sa me go klu bu. Z ca -
łym sza cun kiem dla Mak sa, na ra zie
nie pre zen tu je on ta kie go po zio mu
tech nicz ne go jak Ku ba, acz kol wiek
w spo rcie róż ne rze czy się zda rza ją.
Na to miast star cie dwóch ciesz ko wian
sta no wi ło by mi ły ak cent, po ka zu ją cy,
że zdo mi no wa li ry wa li za cję w swo jej
wa dze. 

A czy wte dy na Ja ku bie cią ży ła by
więk sza pre sja?

LW – Na Ku bie i tak cią ży co raz
więk sza pre sja. Zdo by cie ty tu łu sta no -
wi zo bo wią za nie do ko lej nych mi -
strzostw Pol ski. Od trzy krot ne go
zwy cięz cy wszy scy ocze ku ją po więk -
sze nia do rob ku. Wte dy mo gą po ja wić
się my śli „co, je śli się nie uda?” Ro lą tre -
ne ra jest wła ści we przy go to wa nie psy -
chicz ne za wod ni ka. Jed nych trze ba
po bu dzić, in nych wy ci szyć, za leż nie
od tem pe ra men tu. 

Czy Pa na zda niem za wod ni cy
osią ga ją cy wie le w swo ich ka te go riach
wie ko wych i wa go wych, któ rych
na więk szo ści im prez sta wia się w ro li
fa wo ry tów, są o ty le ła twiej si do tre no -
wa nia, że nie trze ba im do dat ko wej
mo ty wa cji?

LW – Wszyst ko za le ży od ce lu, ja -
ki so bie sta wia ją. Je śli mó wi my o za -
wod ni kach z du ży mi
pre dys po zy cja mi do zdo by cia me da lu
olim pij skie go, to tak uwa żam. Ale
z dru giej stro ny po ja wia ją się przy pad -
ki osób osią ga ją cych świet ne wy ni ki,
któ re na gle prze ry wa ją ka rie rę. Wów -
czas po wi nien dzia łać tre ner, do wie -
dzieć się, co się sta ło, gdzie le ży
pro blem i po móc za wod ni ko wi. 

Co trze ba ro bić, by nie spusz czać
z to nu i utrzy my wać się na szczy cie?

JK – Przede wszyst kim re gu lar -
nie tre no wać, bez te go nie ma suk ce -
sów. Li czy się też wspar cie tre ne ra,
ro dzi ców, ko le gów, spa ring part ne -
rów. Szcze gól nie zaś trze ba utrzy my -
wać mo ty wa cję do dzia łań, bez te go
nie ma nic.

Prio ry tet sta no wią za pa sy? Czy
mo że szko ła bie rze gó rę?

JK – Za pa sy są bar dzo waż ne, ale
mu szę też pa mię tać o na uce. Na ra zie
wszyst ko uda je się łą czyć. Za wo dy naj -
czę ściej są w week en dy, chy ba że cho -
dzi o naj po waż niej sze im pre zy, jak
mi strzo stwa Pol ski. Wów czas opusz -
czam tyl ko pią tek w szko le. Dla te go
idzie bar dzo do brze.

LW – Pe wien po ziom na ucza nia
mu si zo stać za cho wa ny. Ni gdy nie
sta wiaj my spor tu nad na uką. Wia do -
mo, nie każ dy bę dzie wiel kim spor -
tow cem, ale trze ba umieć łą czyć obie

rze czy. Cie szę się, że Ku ba to ro zu -
mie. Każ dy za wod nik kie dyś koń czy
ka rie rę. Je den zo sta jąc mi strzem wo -
je wódz twa, in ny po suk ce sie kra jo -
wym, ko lej ni trium fu jąc w Eu ro pie
czy na igrzy skach olim pij skich. Je że -
li ktoś zo stał me da li stą igrzysk olim -
pij skich, to do sta nie spor to wą
eme ry tu rę, któ ra za pew ni mu środ -
ki do ży cia. Na to miast koń cząc
na eta pie mi strza ju nio rów i nie ma -
jąc szko ły, po ja wia się pro blem. Dla -
te go dbam, aby moi wy cho wan ko wie
osią gnę li ta ki po ziom wy kształ ce nia,
któ ry po za koń czo nej ka rie rze spor -
to wej po zwo li im wró cić do ży cia,
zna leźć pra cę, od na leźć się w no wej
rze czy wi sto ści. 

WYWIAD

Trzeba utrzymywać 
motywację do działań



Sport8 WTOREK, 18 STYCZNIA 2022

Pod czas so bot nie go star cia II li gi
siat ków ki w Mi li czu do mi no wa ła
czar na ma gia eki py LKS Czar ni Rzą -
śnia, któ ra zwy cię ży ła 3: 0. Za wod ni -
cy MUKS Zie mia Mi lic ka wciąż nie
zna leź li od po wied nie go za klę cia
na wy gra nie se ta w 2022 ro ku.

Po czą tek me czu nie wy glą dał naj le piej
w wy ko na niu na szych siat ka rzy. Pro ble my
z za gryw ką, a tak że sku tecz ne blo ki ry wa -
li po skut ko wa ły wy raź ną prze wa gą Czar -
nych. Mi li cza nom uda ło się czę ścio wo
od ro bić stra ty w koń ców ce se ta, ale za licz -
ka go ści by ła zbyt po kaź na, by uda ło się wy -
rów nać. Dru ży na z Rzą śni wy gra ła do 20.

Na dru gą od sło nę miej sco wi wy szli
bar dziej zmo ty wo wa ni. To po zwo li ło
na na wią za nie rów no rzęd nej wal ki. Ze spo -
ły na pro wa dze niu zmie nia ły się jak w ka -
lej do sko pie, a prze wa gi nie prze kra cza ły
dwóch punk tów. Pod ko niec przy jezd ni

moc niej przy ci snę li i uda ło im się od sko -
czyć. Go spo da rze zdo ła li jesz cze od po wie -
dzieć, do pro wa dza jąc do za le d wie
jed no punk to wej stra ty, ale ko lej ną ak cją
Czar ni roz strzy gnę li tę par tię re zul ta -
tem 25: 23.

W trze ciej czę ści z po cząt ku le piej ra -
dzi li so bie mi li cza nie. Wy da wa ło się, że

zna leź li re cep tę na ry wa li i sztucz ki go ści
z po cząt ku spo tka nia już nie dzia ła ją. Go -
ście jed nak bły ska wicz nie się otrzą snę li
i wkrót ce znów wy szli na pro wa dze nie.
Kon se kwent ną grą do mknę li spo tka nie,
zwy cię żyw szy do 20. Dla na szych siat ka -
rzy ozna cza to dru gą po raż kę 0: 3 w tym
ro ku. (MS)

SIATKÓWKA

Pokaz czarnej magii

Grad go li padł w dwóch ko lej kach
roz gry wek Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi
Pił ki Noż nej, ro ze gra nych w mi nio ny
week end. W so bo tę aż dwóch za -
wod ni ków zdo by ło po je de na ście
bra mek, zaś w nie dzie lę pił kę
do siat ki prze ciw nej dru ży ny wpa ko -
wał na wet gol ki per czo ło wej eki py.

Ósmą se rię zma gań otwo rzy ło zwy cię -
stwo Sa me Asy Te amu nad Ti ki Ta ką 7: 5.
Po dwa go le dla wy gra nych strze li li Ma te -
usz Ol czak i Kor nel Mak sy min ko,
a po prze ciw nej stro nie du blet za li czył
Woj ciech Na ce wicz.

Dżem ki Emu Ma tej ko pew nie po ra -
dzi ły so bie z Igloo, wy gry wa jąc 9: 3. Sze -
ścio krot nie na li stę strzel ców wpi sał się
Da wid Bąk, zaś w ze spo le po ko na nych dwa
tra fie nia za no to wał Bar tosz Ga lew ski.

Ter cet strze lec ki Przy ja ciół z Bo -
iska – Da riusz Ślą ski, Da wid Faj kow ski i Ja -
kub Woj cie chow ski – zdo byw szy po dwa
go le, za pew nił triumf nad ze spo łem Qm -
pli. Po 40 mi nu tach gry na ta bli cy wid niał
wy nik 7: 4. 

Mid dles bro ugh po ko na ło 13: 4 Olim -
pi que KPzB. Wy da rze niem tej kon fron ta -
cji by ło je de na ście go li Kac pra
Gło wień kow skie go. Wy da wa ło się więc, że
król strzel ców ko lej ki jest już zna ny, ale ko -
lej ny mecz z iden tycz nym do rob kiem za -
koń czył li der kla sy fi ka cji ge ne ral nej.

Do je de na stu tra fień Pio tra Moż drze -
cha czte ry do rzu cił To masz Si tek, hat tric -
kiem po pi sał się Ad rian Pu cha ła, a du blet
za li czył Woj ciech Cho duń. Tym sa mym
pił ka rze Gol den Te am aż dwa dzie ścia ra zy
pa ko wa li pił kę do bram ki EKS -u, któ ry od -
po wie dział tyl ko trzy krot nie, z cze go dwa
ra zy po strza łach Ma te usza Ba bia rza.

Dzie wią ta, nie dziel na ko lej ka rów nież
roz po czę ła się od prze gra nej Ti ki Ta ki.
Po du ble tach Krzysz to fa Se ku ły i Ma cie ja
Fran ca Olim pi que KPzB zwy cię żył 6: 3. Ti -
ki Ta ka po zo sta je więc je dy nym ze spo łem,
któ ry nie zdo był na wet jed ne go punk tu,
a do dat ko wo tyl ko w ich bi lan sie stra co ne
go le wy ra ża trzy cy fro wa licz ba.

Igloo roz gro mi ło EKS 12: 1. Po czte ry
tra fie nia za li czy li B. Ga lew ski oraz Prze my -
sław Skow roń ski. Dla prze gra nych ho no ro -
wy gol był dzie łem M. Ba bia rza.

Naj bar dziej za cię ty po je dy nek mi nio -
ne go week en du sto czy ły Ko ro na Bog daj
i Qm ple. Pierw sza z ekip pro wa dzi ła
do prze rwy 3: 1. Po zmia nie stron lep si by -
li jed nak ry wa le. Zwy cię stwo 6: 5 za pew -
ni ły Qm plom hat trick Da mia na Ba ziu ka,
dwa go le Pa try ka Go ści nia ka oraz bram ka
An to nie go Okrut ni ka. 

Gol den Te am bez pro ble mo wo upo rał
się z Sa me Asy Te amem 11: 2. Dla zło tych
sześć ra zy strze lał P. Moż drzech, du ble ty
za li czy li A. Pu cha ła i T. Si tek, a po je dyn cze
tra fie nia do rzu ci li To masz Ser we ta i Fi lip

Ko czo row ski. W przy pad ku te go ostat nie -
go war to za zna czyć, że to bram karz!

Na za koń cze nie week en do wych po ty -
czek Mid dles bro ugh wy gra ło 7: 4 z Przy ja -
ciół mi z Bo iska, sta jąc się no wym
wi ce li de rem roz gry wek. Hat trick D. Ślą -
skie go nie wy star czył wo bec trzech go li
Ad ria na Raj kie wi cza i dwóch K. Gło wień -
kow skie go.

Dla li de ra ta be li – Gol den Te -
amu – emo cje chwi lo wo się skoń czy ły.
Nie za leż nie od bo wiem od wy ni ków
dwóch ostat nich ko le jek, kom plet dzie wię -
ciu zwy cięstw za pew nia im utrzy ma nie
pierw szej lo ka ty. Fan ta stycz ną pas sę mo że
prze rwać już tyl ko kro to szyń skie Igloo, dla
któ re go bę dzie to bar dzo waż ny po je dy -
nek, gdyż na le ży do gro na pię ciu ekip wal -
czą cych o czte ry po zo sta łe lo ka ty,
pre mio wa ne bez po śred nim awan sem
do ćwierć fi na łów. W kla sy fi ka cji strze lec -
kiej pro wa dzi P. Moż drzech, któ re mu 47
tra fień da je aż dwa na ście go li prze wa gi
nad dru gim w ta be li D. Bą kiem.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Weekendowy festiwal strzelecki

Za wod ni cy mi lic kiej Dwój ki w nie -
dzie lę by li go spo da rza mi dru giej czę -
ści zma gań w ra mach pół fi na łów
dol no ślą skiej li gi mło dzi ków. Ty dzień
wcze śniej sto czy li uda ne po tycz ki we
Wro cła wiu. Łącz ny bi lans to trzy zwy -
cię skie me cze na czte ry ro ze gra ne,
co sta wia na szych siat ka rzy w dość
ko rzyst nym po ło że niu.

9 stycz nia ry wa li za cja roz po czę ła się
od me czu mi li czan z go spo da rza -
mi – Gwar dią Wro cław Aca de my I. So lid -
na gra re pre zen tan tów Dwój ki
za owo co wa ła zwy cię stwem w dwóch se -
tach, naj pierw do 20, a na stęp nie do 19.

Dru gim prze ciw ni kiem pod opiecz -
nych Mi cha ła Glin ki był ze spół KS Bie la -
wian ka Be ster Bie la wa. To star cie rów nież
prze bie ga ło pod dyk tan do mi li czan, któ -
rzy wy gra li do 10 i do 19. Dzię ki te mu bez
stra ty se ta na si siat ka rze wy gra li pierw szą
część pół fi na ło wych zma gań.

W Mi li czu by ło już nie co trud niej.
Otwie ra ją ca kon fron ta cja go spo da rzy
z bie la wia na mi nie wy glą da ła tak jed no -
stron nie jak w sto li cy Dol ne go Ślą ska.
Pierw szy set to wy rów na na wal ka. Ner wo -
wą koń ców kę le piej ro ze gra li przy jezd ni
i zwy cię ży li do 21.

Dru gą od sło nę miej sco wi roz po czę li
z ani mu szem, w efek cie cze go wy pra co wa -
li so bie spo rą prze wa gę. Z twa rzy go ści
znik nę ły uśmie chy, gdyż mi li cza nie wy gra -

li do 15. Na si siat ka rze świet nie po ra dzi li
so bie tak że w tie -bre aku i po je dy nek za -
koń czył się ich zwy cię stwem.

Po tem na par kiet wy szły eki py Bie la -
wian ki oraz UKS Ko ral Wro cław. Po cząt -
ko wo bie la wia nie sta wia li opór, ale im
dłu żej trwa ła ry wa li za cja, tym bar dziej da -
ło się od czuć do mi na cję ze spo łu ze sto li cy
wo je wódz twa. Wro cła wia nie naj pierw wy -
gra li 25: 17, a po tem do ko na li praw dzi we -
go po gro mu, gdyż na za koń cze nie
dru gie go se ta po stro nie ry wa li by ło za le d -
wie sześć punk tów.

Roz pę dzo ny Ko ral świet nie za czął też
star cie z go spo da rza mi. Te am z Wro cła wia
zdo by wał punkt za punk tem, po zo sta wia -
jąc mi li czan w ty le. W efek cie na si siat ka -
rze prze gra li 15: 25. Po zmia nie stron
wal ka by ła już zde cy do wa nie bar dziej za -
cię ta. Za wod ni cy Dwój ki nie po zwo li li ry -
wa lom od sko czyć, choć mi ni mal na
prze wa ga wciąż by ła po stro nie wro cła -
wian. W koń co wym frag men cie przy jezd -
ni spi sy wa li się le piej i mi mo de spe rac kich
prób go spo da rzom nie uda ło się już ura to -
wać wy ni ku. Prze gra li czte re ma punk ta -
mi, choć ich po sta wa za słu gu je
na po chwa łę. 

Bi lans trzech wy gra nych i jed nej po -
raż ki to dla mi li czan nie zła za licz ka
przed ko lej nym wy jaz dem do Wro cła wia.
Klu czo wy jed nak bę dzie re wanż z dru ży -
ną Gwar dii. 

(MS)

SIATKÓWKA

Trzy zwycięstwa 
w czterech meczach


