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MILICZ

Podpisali porozumienie 
o współpracy Czytaj na str. 3

Pod czas piąt ko wej se sji Ra dy Gmi ny
Ciesz ków uchwa lo ne zo sta ły bu dżet
na rok 2022 oraz wie lo let nia pro gno -
za fi nan so wa. W obu przy pad kach
rad ni za gło so wa li jed no myśl nie.

Do cho dy bu dże tu usta lo no na kwo -
tę 20 313 912 zł, zaś wy dat ki na po zio -
mie 19 638 912 zł. Nad wyż ka
w wy so ko ści 675 tys. zł zo sta nie spo żyt ko -
wa na na wy kup pa pie rów war to ścio wych,
a tak że spła tę po ży czek i kre dy tów. 

W ra mach za dań ma jąt ko wych na ten
rok gmi na wy zna czy ła sze reg dzia łań
na łącz ną kwo tę 393 821 zł. Są to przede
wszyst kim ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej w Ciesz ko wie wraz
z sa lą spor to wą, po pra wa sta nu po wie trza
w OSI Do li na Ba ry czy – czy li wy mia na
wy so ko emi syj nych źró deł cie pła w bu dyn -
kach i lo ka lach miesz kal nych, a tak że in -
we sty cje w ra mach rzą do we go pro gra mu
Pol ski Ład. Środ ki zo sta ną też prze zna czo -
ne na mo der ni za cję bo iska szkol ne go
przy SP Ciesz ków, do fi nan so wa nie przy -
do mo wych oczysz czal ni ście ków na te re -
nie gmi ny, mo der ni za cję szko ły
w Pa ko sław sku oraz wy mia nę oświe tle nia
w cen trum Ciesz ko wa.

W za kre sie fun du szy so łec kich
w Dziad ko wie i Gó rach ma ją zo stać do po -

sa żo ne pla ce wiej skie i pla ce za baw,
a w Ciesz ko wie prze bu do wa ne bę dzie bo -
isko spor to we. Wy bu do wa ne zo sta ną też
dwie świe tli ce wiej skie, w miej sco wo -
ściach Bia dasz ka i Sę dra szy ce. Część środ -
ków bę dzie prze zna czo na na za kup
sprzę tu do utrzy ma nia zie le ni w Pa ko -
sław sku, a so łec two Ujazd wes prze po wiat
w prze bu do wie dróg na te re nie gmi ny
Ciesz ków.

Wśród waż niej szych za dań bie żą cych
wy róż nić moż na utrzy ma nie wo do cią gów
miej skich i do star cza nie wo dy dla miesz -
kań ców, dba nie o dro gi gmin ne, wy ce ny

i wy ku py nie ru cho mo ści oraz utrzy ma nie
i re mon ty miesz kań ko mu nal nych.
Znacz na część bu dże tu bę dzie prze zna -
czo na na funk cjo no wa nie pla có wek oświa -
to wych, po moc spo łecz ną, świad cze nia
ro dzin ne, ad mi ni stra cję pu blicz ną czy
dzia ła nia kul tu ral ne i spor to we.

W pla nach wie lo let nich istot ny czyn -
nik sta no wi pro gram Pol ski Ład. Obec nie
gmi na po zy ska ła 4,615 mln do fi nan so wa -
nia. Po po zna niu do kład nych za sad otrzy -
my wa nia i roz li cza nia środ ków te go rocz ny
bu dżet i WPF mo gą ulec zmia nom.

(MS) 

CIESZKÓW

Uchwalono tegoroczny budżet 
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W no cy z 18 na 19 stycz nia na uli cy
Wro cław skiej w Bu ko wi cach (gmi na
Kro śni ce) do szło do wy pad ku. 35-let -
nia miesz kan ka Twar do gó ry stra ci ła
pa no wa nie nad po jaz dem, któ ry zje -
chał z dro gi i prze wró cił się na bok.
Oka za ło się, że ko bie ta by ła nie trzeź -
wa i w do dat ku po dró żo wa ła z 8-let -
nią cór ką.

We dług wstęp nych usta leń po li cji kie -
ru ją ca sa mo cho dem oso bo wym mar ki Nis -
san Pi xo praw do po dob nie nie do sto so wa ła
pręd ko ści do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze, w wy ni ku cze go po jazd zje chał
na po bo cze i prze wró cił się na le wy bok.
Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w or -
ga ni zmie ko bie ty 1,2 pro mi la al ko ho lu.
Na szczę ście ani ona, ani po dró żu ją ca

z nią 8-let nia có recz ka, nie do zna ły po waż -
nych ob ra żeń. 

Po li cjan ci za trzy ma li miesz kan ce
Twar do gó ry pra wo jaz dy, na to miast uszko -
dzo ny sa mo chód od ho lo wa no na par king
strze żo ny. Po wy ko na niu nie zbęd nych
czyn no ści 35-lat ka zo sta ła zwol nio na, na -
to miast dziew czyn kę prze ka za no
pod opie kę bab ci. 

– Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie,
gdzie ko bie ta po nie sie kon se kwen cje praw -
ne, zwią za ne z kie ro wa niem sa mo cho dem
oso bo wym w sta nie nie trzeź wo ści. Po nad -
to od po wie za spo wo do wa nie za gro że nia
dla swo jej cór ki – in for mu je pod in spek tor
Sła wo mir Waleński, oficer prasowy KPP w
Miliczu.

(FENIX)

NA DRODZE

Prowadziła po alkoholu
Nie bez piecz ne zda rze nie w pra cy,
w wy ni ku któ re go ucier piał pra cow nik,
wią że się z prze strze ga niem okre ślo -
nych pro ce dur po stę po wa nia. War to
znać je, aby sku tecz nie eg ze kwo wać
m. in. pra wo do od szko do wa nia. Jed -
nym z klu czo wych obo wiąz ków pra co -
daw cy jest spo rzą dze nie do ku men ta -
cji po zda rze niu – tzw. pro to ko łu po wy -
pad ko we go.

Pro to kół ten ma na ce lu usta le nie, czy
do wy pad ku do szło w pra cy, a tak że ja kie
oko licz no ści to wa rzy szy ły nie bez piecz ne mu
zda rze niu. Wzór pro to ko łu po wy pad ko we -
go znaj du je się w za łącz ni ku do Roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej zdnia24 ma ja2019 r. wspra wie
wzo ru pro to ko łu usta le nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku przy pra cy (Dz.
U. 2019 poz. 1071).

Istot ne oka zu je się okre śle nie oko licz no -
ści wy pad ku, czy li cza su, miej sca i prze bie gu
zda rze nia. Dru gą waż ną kwe stię sta no wi za -
miesz cze nie przy czyn za ist nie nia wy pad ku,
aza tem wska za nie, czy wi na le ża ła postro nie

pra cow ni ka, pra co daw cy, czyn ni ków lo so -
wych, sta nu nie trzeź wo ści pra cow ni ka itp.
Na le ży za wrzeć tak że da ne oso by, któ ra ule -
gła wy pad ko wi, oraz da ne tzw. ze spo łu po wy -
pad ko we go. W skład te go ze spo łu wcho dzą
spo łecz ny in spek tor pra cy oraz pra cow nik
służ by bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Ze spół po wy pad ko wy roz po czy na pra cę
oddo kład nych oglę dzin miej sca nie bez piecz -
ne go zda rze nia. Zbie ra więc do wo dy, kon tak -
tu je się zle ka rza mi iin ny mi spe cja li sta mi oraz
roz ma wia ze świad ka mi wy pad ku, je śli ta cy
wy stą pi li. Do tych dzia łań ze spół po wi nien
przy stą pić bez zwłocz nie, za raz po otrzy ma -
niu za wia do mie nia o zda rze niu. Na spo rzą -
dze nie pro to ko łu po wy pad ko we go ze spół
ma 14 dni. Je śli ter min ten zo sta nie prze kro -
czo ny, wtre ści pro to ko łu na le ży uza sad nić po -
wód zwło ki. Pra co daw ca zaś ma 5 dni
na za twier dze nie pro to ko łu od mo men tu je -
go spo rzą dze nia. War to pa mię tać, iż przedza -
twier dze niem pro to kół po wi nien zo stać
oka za ny sa me mu po szko do wa ne mu, któ ry
mo że zgło sić swo je uwa gi i za strze że nia. 

Do pro to ko łu do łą cza się wy ja śnie nia
oso by, któ ra ule gła wy pad ko wi, re la cje świad -

ków, in ne do ku men ty do ty czą ce oko licz no -
ści zda rze nia, ta kie jak opi nia le ka rza, zdję cia
czy szki ce miej sca wy pad ku oraz ewen tu al -
ne od ręb ne zda nia, uwa gi i za strze że nia
człon ków ze spo łu po wy pad ko we go. 

Wska za nie przy czyn zda rze nia ma klu -
czo wy wy miar w kwe stii przy zna nia od po -
wied nich świad czeń. Na pod sta wie
pro to ko łu usta la się bo wiem pra wo do wy -
na gro dze nia cho ro bo we go, za sił ku re ha bi li -
ta cyj ne go, jed no ra zo we go od szko do wa nia
z ZUS, ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy,
za sił ku wy rów naw cze go, ren ty szko le nio wej
czy do dat ku pie lę gna cyj ne go. 

Żad ne z po wyż szych świad czeń nie
przy słu gu je na to miast, je śli do wy pad ku do -
szło wwy ni ku za nie dba nia pra cow ni ka, gdy
ten nie prze strze gał za sad BHP, był
pod wpły wem al ko ho lu lub środ ków odu -
rza ją cych bądź psy cho tro po wych al bo bez
wy raź ne go uza sad nie nia od mó wił pod da nia
się ba da niu na ich obec ność.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476

EKSPERT RADZI

Jak sporządzać protokoły powypadkowe?

20 i 21 stycz nia mi lic kie po li cjant ki,
zaj mu ją ce się pro fi lak ty ką i za po bie -
ga niem prze stęp czo ści wśród nie let -
nich, go ści ły w szko łach pod sta wo -
wych we Wró bliń cu i w Dun ko wej.
Mun du ro we prze pro wa dzi ły pro fi lak -
tycz ne po ga dan ki z ucznia mi klas I -
-III na te mat roz ma itych za gro żeń. 

Na za ję ciach omó wio no ta kie za gad -
nie nia jak kon tak ty dzie ci z oso ba mi ob cy -
mi, za bez pie cza nie sa nek, ro we rów itp.
przed kra dzie żą, bez pie czeń stwo w trak cie
zi mo wych za baw na gór ce i lo do wi sku,
bez piecz ne ko rzy sta nie z In ter ne tu, za sa -
dy po ru sza nia się dzie ci po dro gach pu -
blicz nych, no sze nie po zmro ku ele men tów
od bla sko wych. 

Funk cjo na riusz ki przy po mnia ły nu -
me ry alar mo we do po li cji, stra ży po żar -
nej i po go to wia ra tun ko we go oraz
prze ka za ły kil ka wska zó wek od no śnie te -
go, co trze ba zro bić, aby w przy szło ści

zo stać po li cjan tem. Mun du ro we w ra -
mach ak cji „Krę ci mnie bez pie czeń stwo
na sto ku” za chę ca ły tak że do uczest nic -

twa w kon kur sie pla stycz no -fil mo wym
„Śnie ży de ka log”.

OPRAC. (FENIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Profilaktyczne działania policjantek

17 stycz nia straż po żar na w po wie -
cie mi lic kim mia ła peł ne rę ce ro bo -
ty. Wszyst ko przez gwał tow ne po ry -
wy wia tru, któ ry po wa lił kil ka drzew.
Z te go po wo du stra ża cy in ter we nio -
wa li sie dem ra zy.

W Mi li czu, Brzo sto wie, Mi ło cho wi -
cach, No wym Gro dzi sku, Staw cu i Ze leź ni -
kach po wa lo ne drze wa blo ko wa ły lo kal ne
dro gi. Do za dań przy by łych na miej sce za -
stę pów stra ży po żar nych na le ża ły za bez pie -
cze nie ob sza ru zda rze nia, po cię cie pni
przy po mo cy pi la rek spa li no wych oraz usu -
nię cie drew na na po bo cze dro gi. (FE NIX)

POWIAT

Wiatr znów narobił szkód

W miej sco wo ści Gąd ko wi ce (gmi na
Mi licz) sa mo chód, któ rym je chał 39-
let ni męż czy zna, ude rzył w ogro dze -
nie po se sji. Kie row ca był nie trzeź wy
i cze ka ją go po waż ne kon se kwen cje.

We dług wstęp nych usta leń po li cji kie -
ru ją cy sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Volks wa gen Po lo praw do po dob nie nie do -
sto so wał pręd ko ści do wa run ków dro go -
wych, w wy ni ku cze go po jazd zje chał
na po bo cze, po czym ude rzył w płot jed nej
z po se sji.  Po prze ba da niu oka za ło się, że
kie row ca miał po nad 2,3 pro mi la al ko ho -

lu we krwi. Po li cjan ci za trzy ma li 39-lat ko -
wi pra wo jaz dy i do wód re je stra cyj ny. Au -
to zo sta ło prze ka za ne oso bie wska za nej
przez spraw cę zda rze nia.

– Po stę po wa nie jest w to ku – spra -
wa znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są -
dzie, gdzie męż czy zna po nie sie
kon se kwen cje praw ne, zwią za ne z kie -
ro wa niem sa mo cho dem oso bo wym
w sta nie nie trzeź wo ści – po in for mo wał
pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Wjechał w ogrodzenie posesji
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Urząd Miej ski w Mi li czu wy dał ko mu -
ni kat, w któ rym in for mu je miesz kań -
ców o zmia nach w ob słu dze pe ten -
tów. Przy czy ną ta kiej de cy zji jest dy -
na micz na sy tu acja epi de micz na.

– Ze wzglę du na sta le zmie nia ją cą
się dy na micz nie sy tu ację epi de mio lo gicz -
ną w kra ju od po nie dział ku, 24 stycz nia,
ob słu ga pe ten tów Urzę du Miej skie go
w Mi li czu od by wać się bę dzie wy łącz nie

przez skrzyn kę po daw czą, umiesz czo ną
w ho lu głów ne go wej ścia (wszel kie pi -
sma, wnio ski, oświad cze nia pro szę wrzu -
cać do skrzyn ki). Bez po śred nia ob słu ga
pe ten tów bę dzie pro wa dzo na tyl ko
w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go, mel dun -
kach i do wo dach oso bi stych, z za cho wa -
niem peł ne go re żi mu sa ni tar ne go
(de zyn fek cja, ma secz ka, dy stans) – czy -
ta my w ko mu ni ka cie.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Urząd wprowadza ograniczenia

14 stycz nia Ko men da Po wia to wa
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li -
czu i 4 Re gio nal na Ba za Lo gi stycz -
na – Skład Mi licz pod pi sa ły po ro zu -
mie nie o współ pra cy. Pod czas spo -
tka nia z przed sta wi cie la mi me diów
ko men dant PSP pod su mo wał ubie -
gły rok i po in for mo wał o no wych za -
ku pach dla jed nost ki.

Po ro zu mie nie do ty czy współ pra -
cy Woj sko wej Stra ży Po żar nej z KP
PSP Mi licz w za kre sie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej na te re nie po wia tu mi -
lic kie go. Pod pi sy na do ku men cie
zło ży li ko men dant po wia to wy mł.
bryg. To masz Ko peć i kie row nik jed -
nost ki mjr dr Woj ciech Słu goc ki. 

– W ra mach pod pi sa nej współ -
pra cy prze wi dzia ny jest m. in. udział
woj sko wych stra ża ków w dzia ła niach
ra tow ni czych, pro wa dzo nych przez
PSP na te re nie mia sta Mi li cza. Stro -
ny zo bo wią za ły się po nad to do udo -
stęp nia nia, w za leż no ści
od po sia da nych moż li wo ści, te re nów,
po miesz czeń oraz sprzę tu i ma te ria -
łów do pro wa dze nia wspól nych szko -
leń. Prze wi du je się rów nież wspól ną
re ali za cję przed się wzięć o cha rak te -
rze szko le nio wym i edu ka cyj nym,
a tak że pro wa dze nie wspól nej pro fi -
lak tycz nej dzia łal no ści in for ma cyj nej
w za kre sie bez pie czeń stwa prze ciw -
po ża ro we go – ob ja śnił ko men dant
To masz Ko peć. 

Po in for mo wał rów nież o na by ciu
za 1 014 750 zł śred nie go sa mo cho -

du stra żac kie go, prze zna czo ne go
do ga sze nia ska żeń che micz nych
i eko lo gicz nych GBA 3/29.7/. 4.7.
Za kup zo stał sfi nan so wa ny przez
NFO ŚiGW, WFO ŚIGW, środ ki
ubez pie cze nio we, KG PSP, KW PSP
Wro cław oraz lo kal ne sa mo rzą -
dy – po wiat mi lic ki i gmi ny Mi licz,
Kro śni ce oraz Ciesz ków. 

– Jest to je den z sze ściu wo zów
stra żac kich, któ re dla swo ich jed no -
stek po wia to wych w wo je wódz twie
dol no ślą skim za ku pi ła ko men da wo je -
wódz ka. Bar dzo cie szy my się, że wy -
róż nio na zo sta ła rów nież na sza

jed nost ka. Po jazd ma kom plet ne wy -
po sa że nie naj wyż szej ja ko ści – ra dio -
te le fo ny Mo to rol la, la tar ki, ka me rę
ter mo wi zyj ną, ze staw lin i za wie sin,
mo to pom pę pły wa ją cą, roz dzie la cze,
agre gat prą do twór czy, naja śni ce, wę że,
prą dow ni ce, sy gna li za to ry bez ru chu
i wy twor ni ce. Zna czą co po pra wi to

bez pie czeń stwo miesz kań ców. Chciał -
bym z te go miej sce wszyst kim po dzię -
ko wać za po moc w tych trud nych
cza sach pan de mii. Dzię ku ję sa mo rzą -
dow com, oso bom pry wat nym, któ re
nas wspie ra ją, a tak że me diom za opi -
sy wa nie na szych ini cja tyw i ak cji ra -
tow ni czych. Wy ra ża my rów nież du żą
wdzięcz ność dla Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych, któ re czę sto nas wspo ma -
ga ją w dzia ła niach – oznaj mił ko men -
dant. No wy po jazd za stą pi śred ni
sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy GBA
Star -MAN z 2001 ro ku, któ ry bę dzie
prze ka za ny OSP KSRG Su łów.

Spo tka nie w mi lic kiej ko men dzie
by ło rów nież oka zją do pod su mo wa -
nia ubie głe go ro ku. Oka zu je się, że
śred nia wie ku wszyst kich wo zów
strażackich wy no si czte ry la ta. Sta wia
to mi lic ką jed nost kę w rzę dzie naj le -
piej wy po sa żo nych w re gio nie. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Podpisali porozumienie o współpracy
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Kil ka na ście pla có wek edu ka cyj nych
z po wia tu mi lic kie go otrzy ma wspar -
cie z rzą do we go pro gra mu „La bo ra -
to ria przy szło ści”. W je go ra mach za -
ku pio ny zo sta nie sprzęt nie zbęd ny
do bu do wa nia i roz wo ju kom pe ten cji
kre atyw nych i tech nicz nych wśród
uczniów.

Wo bec roz wo ju cy wi li za cyj ne go, go -
spo dar cze go i spo łecz ne go na cisk na umie -
jęt no ści ma te ma tycz ne, tech no lo gicz ne,
in ży nie ryj ne i przy rod ni cze po wi nien sta -
le wzra stać. Pro gram „La bo ra to ria przy -
szło ści” ma to umoż li wić, przy go to wu jąc
uczniów za rów no do pra cy w gru pie, jak
i po dej mo wa nia wła ści wie zor ga ni zo wa -
nych dzia łań in dy wi du al nych.

W skład wy po sa że nia pod sta wo we go,
ofe ro wa ne go przez rzą do wy pro gram,
wcho dzą dru kar ki 3D z ak ce so ria mi, mi -
kro kon tro le ry wraz z ak ce so ria mi oraz sta -
cja mi lu tow ni czy mi, a tak że sprzęt
do na grań – ka me ry, mi kro fo ny, apa ra ty,
sta ty wy i urzą dze nia oświe tla ją ce. O do -
dat ko wym wy po sa że niu de cy du ją dy rek -
to rzy szkół, wy bie ra jąc spo śród sze ro kiej
li sty ofe ro wa nych pro duk tów, w zgo dzie
z przy zna ną kwo tą do fi nan so wa nia.

Do wy bo ru ma ją m. in. sto ły warsz ta -
to we lub sto lar skie wraz z na kład ka mi

i wy po sa że niem, wier tar ki, szli fier ki, pi ły,
pi sto le ty do kle je nia na go rą co, ro bo ty edu -
ka cyj ne, mi kro sko py, go gle wir tu al nej rze -
czy wi sto ści, ska ne ry, te le sko py, pie kar ni ki,
ku chen ki elek trycz ne, ma szy ny do szy cia,
lo dów ki, że laz ka, mik se ry, dyk ta fo ny, blen -
dy fo to gra ficz ne, gre en scre eny, mik se ry
ob ra zu i dźwię ku, czuj ni ki dy mu, ga śni ce
czy odzież ochron ną. 

Na wspar cie mo gą li czyć szko ły z gmi -
ny Mi licz – SP nr 1 w Mi li czu (121 500
zł), SP nr 2 w Mi li czu (275 700 zł), SSP

w Mi li czu (30 000 zł), SP w Czat ko wi cach
(30 000 zł), SP w Dun ko wej (60 000 zł),
SP w No wym Zam ku (30 000 zł), SP we
Wzią cho wie Wiel kim (60 000 zł), SP
w Su ło wie (85 800 zł), SP we Wró bliń cu
(30 000 zł); z gmi ny Kro śni ce – ZSiP
w Kro śni cach (84 300 zł), ZS w Bu ko wi -
cach (74 100 zł), ZS w Kuź ni cy Cze szyc -
kiej (60 000 zł); z gmi ny Ciesz ków – SP
w Ciesz ko wie (93 900 zł), SP w Pa ko sław -
sku (30 000 zł).

(MS / FE NIX)

EDUKACJA

Laboratoria przyszłości

Mi lic kie Cen trum Me dycz ne po in for -
mo wa ło, że od nie daw na na od dzia -
le psy chia trycz nym funk cjo nu ją dwa
no we po miesz cze nia te ra peu tycz ne
dla pa cjen tów. Na zwa no je sa la mi
har mo nii i ener gii.

Kil ka mie się cy te mu dział or ga ni -
za cyj ny MCM zło żył wnio sek do Fun -
da cji PZU o do fi nan so wa nie
na stwo rze nie dwóch sal na od dzia le
psy chia trycz nym na po trze by te ra pii
pa cjen tów. Uzy ska no kwo tę 6000 zł
na re mont i za kup sprzę tu. Do od no -
wie nia po miesz czeń zgło si li się wo lon -
ta riu sze, któ rzy w cią gu jed ne go dnia
wy ko na li za da nie. 

– Dzię ki far bom i ta pe tom od -
świe żo no sza re, przy gnę bia ją ce ścia ny.
Za wi sły na nich fo to ta pe ty przed sta -
wia ją ce las, ob raz ki z mo ty wu ją cy mi
ha sła mi, pół ki, a w oknach za mon to -
wa no ro le ty za ciem nia ją ce. Za ku pio no
wy po sa że nie m. in. w po sta ci te le wi zo -
ra, urzą dze nia au dio do ka ra oke, gło -
śni ków, ma te ra cy do re lak sa cji,
dy fu zo ra za pa cho we go. Re mont po -
miesz czeń oraz no we sprzę ty po zwo li -
ły na stwo rze nie sa li har mo nii i sa li
ener gii – dwóch po miesz czeń te ra peu -
tycz nych dla pa cjen tów – po in for mo -
wa ło Mi lic kie Cen trum Me dycz ne. 

W sa li har mo nii pa cjen ci mo gą
po ło żyć się na no wych ma te ra cach,

pusz cza ne są im re lak sa cje, wy ci sza ją -
ca mu zy ka lub oglą da ją fil my w ra -
mach fil mo te ra pii. Za po mo cą
no we go dy fu zo ra te ra peut ki mo gą
roz py lać w sa li uspo ka ja ją ce olej ki aro -
ma te ra peu tycz ne. W sa li ener gii mo -
gą na to miast po tań czyć, po śpie wać
dzię ki urzą dze niu do ka ra oke, po grać
w ping -pon ga, po ćwi czyć i uczest ni -
czyć w za ba wach in te gra cyj nych. 

– Pa cjen ci są za chwy ce ni zmia na -
mi, ja kie do ko na li wo lon ta riu sze w sa -
lach od dzia łu. W ich opi nii miej sce to
sta ło się przy jem niej sze, ja sne, bar dziej
przy tul ne i kom for to we. Chęt nie ko -
rzy sta ją z sal, by od dać się re lak sa cji
lub spo żyt ko wać ener gię w in te re su ją -
cy i bez piecz ny spo sób. Ta kie opi nie to
miód na na sze ser ca! Z te go miej sca
pra gnie my po dzię ko wać przede
wszyst kim Fun da cji PZU i jej wo lon -
ta riu szom: Mar cie Wło dar czyk, Prze -
my sła wo wi Wło dar czy ko wi, Jo an nie
So ko liń skiej -Ski bie i Mo ni ce Mi lian.
Ze stro ny MCM w pra cach bra ły
udział te ra peut ki za ję cio we: Ewa Mi -
row ska, Mag da le na Ku si cie lek i Syl wia
Ra do ła, a tak że pan Mar cin Kem błow -
ski i Sta ni sław Bur da. Ser decz nie dzię -
ku je my za chęć nie sie nia do bra, go rą ce
ser ca i ener gię, ja ką wnie śli ście w mu -
ry od dzia łu psy chia trycz ne go. Po raz
ko lej ny udo wod ni li ście, że po moc ma
moc – za ko mu ni ko wa ło kie row nic -
two MCM.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Harmonia i energia
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19 stycz nia w Ośrod ku Kul tu ry w Mi -
li czu od był się wy stęp przed szko la -
ków z Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych. Sze ścio lat ki po ka za ły, że
są bar dzo uta len to wa ne i po sia da ją
nie zwy kłą wraż li wość ar ty stycz ną. 

Dzie ci za pre zen to wa ły krót kie, lecz
tre ści we i opty mi stycz ne ja seł ka, opo wia -
da ją ce al ter na tyw ną hi sto rię przyj ścia
na świat Je zu sa. Waż ne by ło też prze sła nie
przed sta wie nia, mó wią ce, że war to po ma -
gać lu dziom w po trze bie. 

– Na za koń cze nie, z oka zji zbli ża ją ce -
go się Dnia Bab ci i Dziad ka, wszy scy wy -
stę pu ją cy zło ży li ro dzi com swo ich
ro dzi ców ży cze nia w for mie pięk nej pio -
sen ki – po in for mo wa ło MSP DiON.

(FE NIX)

OŚRODEK KULTURY

Jasełka po góralsku

Ka mil Ka miń ski, uczeń kla sy Ib
Tech ni kum Le śne go im. Prof. Wła dy -
sła wa Je dliń skie go, za jął pierw sze
miej sce w Ogól no pol skim Eko lo gicz -
nym Kon kur sie Fo to gra ficz nym „Żyj -
my zdro wo”. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ła Eko lo gicz na
Agen cja In for ma cyj na pod pa tro na tem
mi ni stra edu ka cji i na uki. Przed się wzię cie

mia ło na ce lu kształ to wa nie po staw pro -
eko lo gicz nych i pod no sze nie świa do mo ści
eko lo gicz nej w spo łe czeń stwie. 

Na kon kurs wpły nę ło po nad 1300
prac, a ko mi sja wy ło ni ła – zgod nie z re -
gu la mi nem – 20 lau re atów. Pierw sze
miej sce za jął Ka mil Ka miń ski, zdo by -
wa jąc tym sa mym bon o war to ści 1500
zło tych.

(FE NIX)

FOTOGRAFIA

Milicki uczeń zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu

W Ko men dzie Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu prze -
pro wa dzo no szko le nie dla stra ża ków.
Spo tka nie do ty czy ło m. in. kie ro wa -
nia po jaz dem uprzy wi le jo wa nym. 

Po li cjan ci z mi lic kiej dro gów ki ob ja śnia -
li prze pi sy ru chu dro go we go oraz za sa dy
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Przy bli ży li
za kres upraw nień i obo wiąz ki kie ru ją ce go
sa mo cho dem uprzy wi le jo wa nym. Szcze gól -
ną uwa gę zwró ci li na ko niecz ność do sto so -

wa nia pręd ko ści do pa nu ją cych wa run ków
po go do wych oraz wa run ków na dro dze. 

W grud niu z ini cja ty wy PSP w Mi li -
czu zor ga ni zo wa no tak że szko le nia dla
dru hów z Ochot ni czych Stra ży Po żar nych.
Po ru szo no ta kie za gad nie nia jak musz tra,
ga sze nie po ża rów we wnętrz nych, kon tro -
lo wa nie po ża ru, re su scy ta cja krą że nio wo -
-od de cho wa u osób z po dej rze niem
cho ro by za kaź nej czy ewa ku acja osób po -
szko do wa nych ze stre fy za gro że nia.

(FE NIX)

KP PSP MILICZ

Strażacy się szkolą

Ko men dant po wia to wy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi -
li czu za chę ca uczniów szkół
pod sta wo wych do udzia łu
w trzech ogól no pol skich kon -
kur sach, or ga ni zo wa nych
przez ko men dę głów ną.

Pierw szy kon kurs jest skie ro wa -
ny do uczniów klas I -IV i do ty czy
ob cho dzo nej w ro ku 2022 30. rocz -
ni cy po wsta nia PSP. Te mat brzmi:
„Pań stwo wa Straż Po żar na za 30
lat”. W ko lej nym kon kur sie mo gą
wziąć udział ucznio wie klas V -VIII.
W tym przy pad ku za da niem
uczest ni ków jest stwo rze nie pro jek -

tu in fo gra fi ki, do ty czą ce go kam pa -
nii spo łecz nych PSP. 

Trze ci kon kurs skie ro wa ny jest
do wszyst kich uczniów szkół pod -
sta wo wych. Na le ży na grać spot fil -
mo wy pt. „Bez piecz ny ja”. Do te go
przed się wzię cia moż na przy stą pić
ze spo ło wo. 

Pra ce kon kur so we na le ży prze -
sy łać do 9 kwiet nia na ad res: Ko -
men da Głów na PSP, Wy dział
Pre wen cji Spo łecz nej, ul. Pod cho -
rą żych 38, 00-463 War sza wa
– z do pi skiem na zwy kon kur su
(pla stycz ny, in fo gra fi ki, spot). Lau -
re aci zo sta ną wy ło nie ni 9 ma ja.

OPRAC. (FE NIX)

PSP

Trzy konkursy dla uczniów
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Ludzie 7

W Ciesz ko wie od 2007 ro ku funk cjo -
nu je Har cer ski Klub Wspi nacz ko wy
Di ret tis si ma, dzia ła ją cy w III Ciesz -
kow skim Śro do wi sko wym Szcze pie
Dru żyn Har cer skich „So kół” im. An -
drze ja Mał kow skie go. Cie szy się bar -
dzo du żym za in te re so wa niem wśród
dzie ci i mło dzie ży.

– Za czę li śmy dzia łać bar dzo ak -
tyw nie w kwe stii na uki wspi nacz ki
w 2007 r. Na jed nej z ogól no pol skich
im prez har cer skich zor ga ni zo wa no dla
star szych za ję cia li no we w gó rach. Bar -
dzo nam się to spodo ba ło i po my śle li -
śmy, że by coś ta kie go zro bić rów nież
u nas, w Ciesz ko wie – wspo mi na Le -
szek Pół rol ni czak, ko men dant ciesz -
kow skie go szcze pu. 

Pierw szą ścian kę, któ rą wy ko rzy -
sty wa no do za jęć wspi nacz ko wych,
zro bio no na bu dyn ku go spo dar czym
w miej sco wo ści Zwie rzy niec. Uda ło
się to dzię ki jed ne mu z dru ży no wych,
któ ry udo stęp nił ścia nę sto do -
ły. – Utwo rzy li śmy na niej sys tem ase -
ku ra cji li no wej i za czę li śmy się tam
wspi nać. Z cza sem sta wa ło się to bar -
dzo po pu lar ne nie tyl ko wśród har ce -
rzy. Co raz wię cej dzie cia ków za czę ło
przy cho dzić przez do bre trzy se zo ny
wio sen no -je sien ne. Po kil ku la tach
skon tak to wał się z nam wójt Ciesz ko -
wa i po wie dział, że jest moż li wość sko -
rzy sta nia ze środ ków ze wnętrz nych.
Moż na by ło otrzy mać grant na kwo -
tę 10 tys. zł na przed się wzię cia an ga -
żu ją ce mło dzież. Rów nież z gmi ny
i po wia tu otrzy ma li śmy po moc na na -
szą dzia łal ność. Uzy ska ne środ ki po -
zwo li ły roz wi nąć klub pod wzglę dem
in fra struk tu ry. Po wsta ła przez to
pierw sza część ścia ny wspi nacz ko wej
w ha li spor to wej. Przez kil ka na stęp -
nych lat or ga ni zo wa li śmy tam za ję cia.
By ły to tyl ko dwa sta no wi ska do ase -

ku ra cji i ka wa łek miej sca do wspi nacz -
ki. Nas to nie zra ża ło i roz wi ja li śmy się
da lej, uczest ni cząc w róż nych kur sach
i szko le niach – opo wia da nasz roz -
mów ca. 

Przy oka zji wy ko na no do ku men -
ta cję na do koń cze nie miej sca do or ga -
ni za cji za jęć. Nie ste ty, w tam tym
mo men cie ogra ni czo ne moż li wo ści fi -
nan so we spo wo do wa ły, że ini cja ty wa
zo sta ła odło żo na na bli sko sie dem lat.
W koń cu po ja wi ła się moż li wość, dzię -
ki po mo cy Part ner stwa dla Do li ny Ba -
ry czy i środ kom wła snym
gmi ny. – Te raz po sia da my peł no wy -
mia ro wą ścia nę, któ ra po zwa la

na wspi nacz kę w pra wie wszyst kich
for ma cjach, ofe ru ją cą wie le moż li wo -
ści tech nicz nych na róż nych po zio -
mach: ła twym, śred nim i trud nym.
Na na sze za ję cia uczęsz cza ją dzie ci
i mło dzież w róż nym wie ku – od naj -
młod szych uczniów szkół pod sta wo -
wych po tych ze szko ły
śred niej – do po wia da L. Pół rol ni czak. 

W tej chwi li klub wspi nacz ko wy
zrze sza 20 osób, któ re re gu lar nie ćwi -
czą i do sko na lą swo je umie jęt no ści. Po -
tem swo ją wie dzę prze ka zu ją
uczest ni kom za jęć, któ re od by wa ją się
tra dy cyj nie we wtor ki w ha li spor to -
wej.

Ciesz kow ski Szczep Har cer ski
zrze sza po nad 60 osób. Są to zu chy (I -
-III kla sa szko ły pod sta wo wej), har ce -
rze i har ce rze star si (od IV kla sy SP
do szko ły śred niej), wę drow ni cy (szko -
ła śred nia). Har ce rze po wy żej 21. ro -
ku ży cia na le żą już do star szy zny lub
zo sta ją in struk to ra mi. 

– Mi mo że Ciesz ków jest ma łą
miej sco wo ścią, ma my licz ne śro do wi -
sko i du żą gru pę in struk to rów, co jest
efek tem wie lo let niej ak tyw nej dzia łal -
no ści na sze go szcze pu – stwier dza ko -
men dant ciesz kow skie go szcze pu.
Na co dzień har ce rze dzia ła ją w swo -
ich ka te go riach wie ko wych. W mi nio -
nym ro ku, ze wzglę du na trud ną
sy tu ację epi de micz ną, in struk to rzy
po sta no wi li re ali zo wać zbiór ki
w mniej szych gru pach. Zbiór ki od by -
wa ją się w so bo ty, co dru gi ty dzień. 

Szczep czę sto an ga żu je się w licz -
ne ak cje i zbiór ki spo łecz ne. Atrak cją
dla dzie ci i mło dzie ży są też licz ne wy -
ciecz ki po ca łej Pol sce. W mi nio nym
ro ku ciesz ko wia nie by li na obo zie let -
nim na Ma zu rach, a w grud niu
na ogól no pol skim zlo cie har cer skim
w Ta trach. Na fe rie pla no wa ny jest wy -
jazd do Ko tli ny Kłodz kiej i Gór Sto ło -
wych.

– Uczy my mło dzież otwar to ści
na po trze by in nych. Je śli je ste śmy po -
trzeb ni, to za wsze się an ga żu je my.
Uczest ni czy my np. w zbiór kach cha -
ry ta tyw nych, uro czy sto ściach pań -
stwo wych i świę tach ko ściel nych. 1
li sto pa da we współ pra cy z pa ra fią kwe -
stu je my na rzecz utrzy ma nia ciesz -
kow skie go cmen ta rza. W cza sie świąt
Bo że go Na ro dze nia roz no si my be tle -
jem skie świa teł ko po ko ju. W okre sie
świąt wiel ka noc nych peł ni my war tę
przy Bo żym gro bie lub za bez pie cza my
ogni sko w trak cie Wi gi lii Pas chal nej.
Je sie nią po ma ga li śmy schro ni sku dla
zwie rząt, wy pro wa dza jąc psy na spa -
cer. Jest to pro za icz na rzecz, ale by ła

nie zwy kle po moc na dla pra cow ni ków
schro ni ska. Da je my mło dzie ży szko łę
sa mo dziel no ści. Po cząt ku ją cym by cie
har ce rzem wy da je się bar dzo trud ne.
Z bie giem cza su dzie cia ki na bie ra ją
umie jęt no ści po trzeb nych w ży ciu co -
dzien nym. Pod czas wie lu bi wa ków
i obo zów mu szą ra dzić so bie sa mi, np.
przy go to wać na miot, miej sce do spa -
nia czy po si łek al bo stać na war cie.
W gru pie uczą się tak że od po wie dzial -
no ści za sie bie na wza jem. Wi dać to
choć by pod czas za jęć klu bu wspi nacz -
ko we go. Oprócz umie jęt no ści tech -
nicz nych w po słu gi wa niu się sprzę tem
waż na jest do bra współ pra ca z part ne -
rem. Jest to sport ze spo ło wy, więc naj -
lep szy al pi ni sta bez współ pra cy
z dru gą oso bą nic nie osią gnie – pu en -
tu je L. Pół rol ni czak.

– Szczep har cer ski jest u nas bar -
dzo ak tyw ny. Wy róż nia się spo śród in -
nych or ga ni za cji spo rą
sa mo dziel no ścią. Przy czy nił się do wy -
cho wa nia du żej rze szy mło dzie ży,
do któ rej za li czam rów nież część mo -
ich dzie ci. Bar dzo wy so ko oce niam ich
pra cę. Wspól nie z gmi ną uda ło się zre -
ali zo wać kil ka in we sty cji, jak ścia na
wspi nacz ko wa i har ców ka. Wy ko na li -
śmy do ku men ta cję i do ga da li śmy się

z har ce rza mi, któ rzy – ja ko or ga ni za -
cja po za rzą do wa – mie li lep sze wa run -
ki do fi nan so wa nia. Dzię ki te mu
w szko le pod sta wo wej po wstał no wy
obiekt. Są bar dzo po moc ni przy or ga -
ni za cji wie lu im prez, uro czy sto ści,
aka de mii i rocz nic. Oprócz te go moż -
na ich zo ba czyć na Dniach Zie mi
Ciesz kow skiej, gdzie or ga ni zu ją za ba -
wy dla dzie ci. Wszyst kie za ję cia wspi -
nacz ko we są ro bio ne pro fe sjo nal nie
i przy uży ciu ate sto wa ne go sprzę tu.
Pod su mo wu jąc, są wzo rem do na śla -
do wa nia dla in nych or ga ni za cji i trze -
ba im za to dzię ko wać – mó wi Igna cy
Miecz ni kow ski, wójt gmi ny Ciesz ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Uczą dojrzałości i odpowiedzialności w życiu codziennym
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So bot nia ko lej ka Kro śnic kiej Ha lo -
wej Li gi Pił ki Noż nej roz ja śni ła wie le
na te mat wal ki o lo ka ty pre mio wa ne
bez po śred nim awan sem do ćwierć fi -
na łów. W nie dzie lę prze są dzi ły się lo -
sy ekip wal czą cych o ostat nie z pię -
ciu cen nych miejsc.

Ko ro na Bog daj wy gra ła 8: 3 z Ti ki Ta -
ką, któ ra przez dzie sięć spo tkań nie zdo ła -
ła zdo być ani jed ne go punk tu. W ostat niej
ko lej ce nie po mo gły na wet dwa go le Mi ło -
sza No ga ja, gdyż ry wa le od po wie dzie li m.
in. czte re ma bram ka mi Pio tra Wilcz ka.

Tra fie nia Ja ku ba Mi cha la ka, Ju lia na
Pio trow skie go i Ma te usza Ba bia rza oraz du -
blet Szy mo na Wal cza ka mia ły klu czo we
zna cze nie w wal ce o pią tą lo ka tę. EKS po -
wstrzy mał bo wiem Qm pli, wy gry wa jąc 5: 3.

Tym sa mym Igloo otrzy ma ło ostat nią
szan sę na bez po śred ni awans. Wa run kiem
by ło po ko na nie Sa me Asy Te amu. Ze spół
z do łu ta be li dziel nie sta wiał opór i na czte -

ry mi nu ty przed koń cem kro to szyń ska eki -
pa prze gry wa ła 4: 5. Igloo jed nak zdo ła ło
jesz cze dwu krot nie za pa ko wać pił kę
do siat ki i za pew nić so bie miej sce
w ćwierć fi na łach. 

Przy ja cie le z Bo iska wy gra li 9: 5
z Olim pi que KPzB, do cze go naj moc niej
przy czy nił się Da riusz Ślą ski, au tor pię ciu
tra fień.  Dżem ki Emu Ma tej ko zmie rzy ły
się z Mid dles bro ugh w star ciu o mia no wi -
ce li de ra run dy za sad ni czej. Przed me czem

ze spo ły mia ły iden tycz ną róż ni cę bram ko -
wą, choć obroń ców ty tu łu wy róż nia ło naj -
mniej stra co nych go li. Osta tecz nie pięć
tra fień Kac pra Gło wień kow skie go prze są -
dzi ło o wy gra nej Mid dles bro ugh 8: 4.
Dżem ki za ję ły czwar tą lo ka tę w ta be li, co
ozna cza, że w ćwierć fi na ło wym po je dyn -
ku zmie rzą się z Igloo. Po zo sta łe pa ry zo -
sta ną wy ło nio ne po trzech me czach
eli mi na cyj nych w naj bliż szą nie dzie lę.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Dramatyczna walka o awans

Eki py ry wa li zu ją ce w te go rocz nej
edy cji Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki
Noż nej wie le róż ni – od sty lu gry
po bi lans bram ko wy. Po so bot -
niej X ko lej ce więk szość z nich łą czy
na to miast jed no – ża den z dzie się -
ciu ze spo łów nie spro stał li de ro wi
run dy za sad ni czej. 

So bot nie zma ga nia roz po czę ła pew na
wy gra na Przy ja ciół z Bo iska nad Ti ki Ta ką.
Mecz za koń czył się re zul ta tem 24: 5.
Osiem go li strze lił Da riusz Ślą ski, a sześć
ra zy do siat ki tra fił Da wid Faj kow ski.

Wię cej dra ma tur gii do star czył po je dy -
nek Dżem ków Emu Ma tej ko z Qm pla mi.
Po pierw szej czę ści gry ci dru dzy wy gry wa -

li 5: 1. Dru ga od sło na za koń czy ła się ta kim
sa mym re zul ta tem, ty le że dla Dżem ków,
więc w osta tecz nym roz ra chun ku padł re -
mis 6: 6. Czte ry bram ki zdo był Da mian
Ba ziuk, a hat tric ka za li czył Da wid Bąk.

Olim pi que KPzB nie spro stał Sa me
Asy Te amo wi, prze gry wa jąc 2: 5. Trze ma
go la mi wy róż nił się Kor nel Mak sy min ko,
a po jed nym do rzu ci li Pa tryk Sie ra czek
i Kac per Wie le wic ki. 

Mid dles bro ugh roz gro mi ło 5: 0 Ko ro -
nę Bog daj. Obroń cy ty tu łu po raz ko lej ny
za cho wa li czy ste kon to. Trzy krot nie do siat -
ki pił kę pa ko wał Kac per Gło wień kow ski.

W ostat nim star ciu Gol den Te am za -
grał z Igloo. Dla Zło tych był to mecz je dy nie
o po pra wę sta ty styk, zaś kro to szyń ska eki pa
wal czy ła o bez po śred ni awans do ćwierć fi -
na łów. Po pierw szej po ło wie o jed no tra fie -
nie lep sza by ła dru ży na Igloo, ale po tem li der
nie dał szans ry wa lo wi, zwy cię ża jąc 9: 5.
Tym sa mym Gol den Te am wciąż mo że się
po chwa lić kom ple tem. Hat trick Bar to sza
Ga lew skie go i dwa go le Ka mi la Ma łec kie go
nie wy star czy ły wo bec du ble tów To ma sza
Ser we ty, Mi cha ła Lot ki, Woj cie cha Cho du -
nia i Pio tra Moż drze cha. (MS)

Dwo je adep tów te ni sa sto ło we go,
Le na Ko wal ska oraz Fran ci szek Ku -
char ski, re pre zen to wa ło mi lic ki klub
Li der w nie dzie lę w Wo je wódz kim
Tur nie ju Kwa li fi ka cyj nym Mło dzi czek
i Mło dzi ków. Za wo dy w Brze gu Dol -
nym mo gą za li czyć do na praw dę
uda nych. Zdo by li bo wiem od po wied -
nio zło to i sre bro.

L. Ko wal ska roz po czę ła ry wa li za cję
od ogra nia bez stra ty se ta gru po wych prze -
ciw ni czek z Mię dzy le sia i Kro sno wic.

Świet ną po sta wą za fun do wa ła so bie run -
dę od po czyn ku, by na stęp nie zmie rzyć się
z Ali cją Wit kow ską ze Strze li na, któ rej
rów nież nie da ła żad nych szans. Wal kę o fi -
nał sto czy ła z Le ną Smo la rek z miej sco we -
go MKS -u Ro ki ta Brzeg Dol ny. 

Imien nicz ka ja ko je dy na zdo ła ła ugrać
se ta w po je dyn ku z kro śni czan ką, ale rów -
nież mu sia ła uznać wyż szość L. Ko wal -
skiej. W dro dze do koń co we go trium fu
za wod nicz ka Li de ra ogra ła jesz cze 3: 0 dru -
gą re pre zen tant kę miej sco we go klu bu, Ga -
brie lę Pu łec ką.

Tym sa mym sta nę ła na naj wyż szym
stop niu po dium w oto cze niu dwóch te ni -
si stek gra ją cych u sie bie. Oprócz zło ta kro -
śni czan ka wy wal czy ła tak że bez po śred ni
awans na Grand Prix Pol ski, któ re od bę -
dzie się w mar cu w Sę pól nie Kra jeń skim.

Dzień wcze śniej do tej miej sco wo ści
uda się F. Ku char ski, srebr ny me da li sta nie -
dziel nych za wo dów, by w kwa li fi ka cjach
po szu kać szan sy na udział w głów nym tur -
nie ju. W Brze gu Dol nym on rów nież zdo -
mi no wał bo je gru po we, wy gry wa jąc po 3: 0
z re pre zen tan ta mi Oła wy i Wło śnia. 

Na stęp nie ograł 3: 1 Ada ma Pro śniew -
skie go z Wo ło wa, a po wy gra nej bez stra ty
se ta z Mi ło szem Gro chol skim z Wro cła wia
za mel do wał się w fi na le. Ostat ni ry wal,

Da wid Sta niow ski z Gło ski, oka zał się jed -
nak zbyt moc ny. Mi li cza nin uległ 0: 3, po -
dob nie jak wszy scy nie dziel ni ry wa le D.
Sta niow skie go. (MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Pełna dominacja lidera

TENIS STOŁOWY

Złoto i srebro w Brzegu Dolnym

W mi nio nym ty go dniu za wod nicz ki
mi lic kiej Dwój ki sto czy ły czte ry kon -
fron ta cje pół fi na ło we w li dze mło dzi -
czek. Na sze siat kar ki mu sia ły mie -
rzyć się nie tyl ko z do brze dys po no -
wa ny mi ry wal ka mi, ale przede
wszyst kim z róż ny mi zrzą dze nia mi
lo su. Mi mo ogrom ne go za an ga żo -
wa nia osta tecz nie tyl ko je den bój za -
koń czy ły zwy cię stwem.

Go spo dy nia mi piąt ko wych zma gań
by ły do brze zna ne mi li czan kom re pre zen -
tant ki UKS Gmi ny Mię ki nia, któ re awan -
so wa ły do pół fi na łów z trze cie go miej sca
w gru pie. Przy go to wa nia do me czów za -
wod nicz kom Dwój ki utrud ni ła ty go dnio -
wa kwa ran tan na, a póź niej przy szły jesz cze
pro ble my ka dro we. 

W swo im pierw szym star ciu mi li -
czan ki zmie rzy ły się z MKS -em Cheł miec
Wał brzych. Za czę ły na praw dę nie źle, wy -
pra co wu jąc kil ka punk tów prze wa gi
i utrzy mu jąc je do bry mi za gryw ka mi oraz
sku tecz nym kontr ata kiem. Spo koj ną kon -
tro lę spo tka nia prze rwał na cisk ry wa lek
w koń ców ce. Se ria złych przy jęć po skut ko -
wa ła do pro wa dze niem przez prze ciw nicz -

ki do re mi su, a na stęp nie zwy cię stwem
wał brzy sza nek 25: 19. Dru ga par tia mia ła
nie mal bliź nia czy prze bieg i na sze siat kar -
ki prze gra ły 0: 2.

Po je dy nek z mię ki nian ka mi ob fi to wał
w emo cje. Naj pierw po wy rów na nej grze
eki pa z Mi li cza zwy cię ży ła 26: 24. W dru -
gim se cie le piej roz po czę ły miej sco we,
a nie dłu go póź niej je dy na roz gry wa ją ca
Dwój ki do zna ła kon tu zji. To wy mu si ło
eks pe ry men tal ne usta wie nie na szej dru ży -
ny. Go spo dy nie zdo ła ły do pro wa dzić
do tie -bre aka, ale dzię ki wiel kiej am bi cji
mi li czan ki wy gra ły 15: 13.

Nie dziel ny re wan żo wy mecz z mię ki -
nian ka mi w Mi li czu rów nież za koń czył się
po tie -bre aku. Naj pierw przy jezd ne wy gra -
ły 25: 12, ale w dru gim se cie na sze za wod -
nicz ki po zbie ra ły się i do pro wa dzi ły
do re mi su. Tym ra zem fi nal na par tia na le -
ża ła do ry wa lek.

Ostat nią po tycz kę mi li czan ki sto czy -
ły z UKS -em Wie ża Rad ków. Przy jezd ne
od po cząt ku na rzu ci ły trud ne wa run ki,
a osła bio ny ze spół Dwój ki, mi mo za an ga -
żo wa nia, mu sia ły dwu krot nie ska pi tu lo -
wać, prze gry wa jąc do 14 i do 19.

(MS)

SIATKÓWKA

Los nie oszczędzał miliczanek
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