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Aktualności2 WTOREK, 1 LUTEGO 2022

Na ze szło ty go dnio wej se sji mi lic cy
rad ni jed no gło śnie zde cy do wa li
o wy zna cze niu miej sca na te re nie
mia sta do pro wa dze nia han dlu przez
rol ni ków. Uchwa lo no tak że sto sow ny
re gu la min.

Od 1 stycz nia 2022 ro ku we szła
w ży cie usta wa o uła twie niach w pro -
wa dze niu han dlu w piąt ki i so bo ty
przez rol ni ków i ich do mow ni ków.
Obo wią zek wy zna cze nia miej sca
do pro wa dze nia dzia łal no ści han dlo -
wej i prze gło so wa nia sto sow ne go re gu -
la mi nu na ło żo no na ra dy gmin. Jak
czy ta my w pro jek cie uchwa ły, miej -
scem do pro wa dze nia han dlu na te re -
nie Mi li cza bę dzie par king u zbie gu ul.
Dział ko wej i bul wa ru Św. Ja na Paw -
ła II. Bę dzie funk cjo no wał w piąt ki i so -
bo ty od go dzi ny 7.00 do 13.00. 

– Han del od by wa się w miej scach
do te go wy zna czo nych po wcze śniej -
szym zgło sze niu w Urzę dzie Miej skim
w Mi li czu w go dzi nach pra cy urzę du.
Sprze daż na tar go wi sku mo że być pro -
wa dzo na w za leż no ści od ro dza ju
sprze da wa ne go pro duk tu, z za cho wa -

niem za sad sa ni tar nych, w kio skach, ze
stra ga nów, sto łów, z rę ki, wia dra, ko sza
i skrzyn ki, rów nież z sa mo cho dów
i przy czep. Han del mo gą pro wa dzić
wy łącz nie: rol nik w ro zu mie niu art. 6
pkt 1 usta wy z dnia 20 grud nia 1990 r.
o ubez pie cze niu spo łecz nym rol ni ków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), do mow -
nik – oso ba bli ska rol ni ko wi, któ ra
ukoń czy ła 15 lat, po zo sta je z rol ni kiem
we wspól nym go spo dar stwie do mo -
wym lub za miesz ku je na te re nie je go

go spo dar stwa rol ne go al bo w bli skim
są siedz twie, sta le pra cu je w tym go spo -
dar stwie rol nym i nie jest zwią za na
z rol ni kiem sto sun kiem pra cy. Na sto -
iskach do han dlu win na znaj do wać się
in for ma cja o go spo dar stwie rol nym,
w któ rym pro duk ty zo sta ły wy two rzo -
ne – czy ta my w re gu la mi nie. 

Wszel kie skar gi i wnio ski do ty czą -
ce miej sca do han dlu mo gą być skła da -
ne na pi śmie do bur mi strza Mi li cza. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Wyznaczono miejsce handlowe dla rolników

Na stycz nio wej se sji ciesz kow scy
rad ni przy ję li uchwa łę w spra wie za -
sad przy zna wa nia diet soł ty som wsi
oraz zwro tu kosz tów po dró ży. Pod -
wyż kę na obec ny rok tłu ma czo no in -
fla cją i wzro stem pła cy mi ni mal nej
oraz pen sji wój ta i rad nych.

W so łec twach do 100 miesz kań -
ców soł tys mo że li czyć na wy na gro dze -
nie w wy so ko ści 320 zł. 360 zł
otrzy ma ją soł ty si w so łec twach li czą -
cych 101-200 miesz kań ców. Gdy licz -
ba miesz kań ców so łec twa
prze kra cza 200 osób, go spo darz wsi do -
sta nie 400 zł. Die ty wy pła ca ne bę dą
w okre sach kwar tal nych. Za udział wse -
sji soł ty sów, nie bę dą cych rad ny mi, przy -
słu gu je do dat ko wo die ta wkwo cie50zł,
a po nad to miesz ka ją cy po za Ciesz ko -
wem mo gą li czyć na zwrot kosz tów po -
dró ży w wy so ko ści 1 zł za 1 km. – Wraz
ze wzro stem pła cy mi ni mal nej, upo sa -

że nia wój tów, bur mi strzów, rad nych
uza sad nio na jest po trze ba zwięk sze nia
diet soł ty som wsi – czy ta my w uza sad -
nie niu uchwa ły. 

Spra wę sko men to wał wójt Igna cy
Miecz ni kow ski. – Jak wia do mo, ma -
my sy tu ację w kra ju, ja ką ma my. In fla -
cja sza le je, kosz ty ro sną. Wójt ma
tro chę wię cej, rad ni po przez pew ne re -
gu la cje też otrzy mu ją skrom ne pod -
wyż ki. My ślę tak że o pod nie sie niu
płac urzęd ni ków, że by choć tro chę na -
dą żać za wzro sta mi cen. Nie moż na
za po mi nać rów nież o soł ty sach, stąd
pro po zy cja, aby zmie nić wy so kość
diet, tak że tych za udział w se sjach.
Po to, aby soł ty si nie ob ra zi li się na nas
i by chcie li da lej współ pra co -
wać – stwier dził wójt.

Nie mal wszy scy rad ni opo wie -
dzie li się za przy ję ciem uchwa ły. Tyl -
ko je den wstrzy mał się od gło su. 

(MS) 

GMINA CIESZKÓW

Sołtysi otrzymają więcej

W minionym tygodniu w Mi lic kim
Cen trum Me dycz nym dzia łal ność
miał wzno wić od dział po łoż ni czy.
Jed nak w po nie dzia łek, 24 stycz nia,
szpi tal na swo im pro fi lu fa ce bo oko -
wym ogło sił, że pó ki co pla no wa ne
otwar cie nie mo że zo stać zre ali zo -
wa ne. Ko mu ni kat ów wy wo łał sze reg
kry tycz nych ko men ta rzy ze stro ny
miesz ka nek Mi li cza.

– W związ ku z po gar sza ją cą się sy -
tu acją epi de mio lo gicz ną na te re nie
Dol ne go Ślą ska, jak rów nież w sa mym
po wie cie mi lic kim, ist nie je pil na po -
trze ba przy go to wa nia szpi ta la
do wzmo żo ne go na pły wu pa cjen tów
z roz po zna niem CO VID -19. Na po le -
ce nie Wo je wo dy Dol no ślą skie go jed -
nost ki szpi tal ne zo bo wią za ne są
do ko nać prze glą du sta nu przy go to wa -
nia do nad cho dzą cej fa li za cho ro wań,
w tym rów nież oce ny za so bów le ków
i za bez pie cze nia w tlen. W za ist nia łej
sy tu acji pla no wa ne otwar cie dzia łal no -
ści od dzia łu po łoż ni cze go nie mo że
być zre ali zo wa ne. Bar dzo prze pra sza -
my i ma my na dzie ję, że tak trud na sy -
tu acja nie po trwa dłu go i od dzia ły
bę dą już nie ba wem pra co wać nor mal -
nie – czy ta my w ko mu ni ka cie MCM.

In ter naut ki nie kry ły obu rze nia ta -
ką de cy zję, da jąc te mu wy raz w ko -
men ta rzach pod po stem z po wyż szą
in for ma cją. – Sta tyst ki mu szą być gó -
rą. Naj le piej wy pisz cie wszyst kich pa -

cjen tów, z wszyst kich od dzia łów
do do mu i zrób cie ca ły szpi tal co vi do -
wy – na pi sa ła jed na z użyt kow ni czek
Fa ce bo oka. – To jest ja kaś kpi na, jak
moż na za mknąć ta ki odział po łoż ni -
czy, kie dy lu dzie się chcą le czyć. Szpi -
tal świe ci pust ka mi, a wy już wie cie, ile
bę dzie za cho ro wań – grzmia ła in na. 

Jed na z pań za da ła py ta nie, ilu
na dzień dzi siej szy jest pa cjen tów w mi -
lic kim szpi ta lu le żą cych z CO VID -19.
Od po wie dzi się nie do cze ka ła. – Czy to
jest ja kiś żart? – za py ta ła in na. Ko lej na
użyt kow nicz ka na pi sa ła, że jesz cze tro -
chę, a nie bę dzie wie dzia ła, gdzie je chać
ro dzić z tym krę ce niem. – Bo nie ma
za bar dzo do kąd je chać. Mi zo stał tyl ko
Ostrów Wiel ko pol ski – do po wie dzia -
ła. – Na uli cy uro dzi my – od rze kła
na to na stęp na. – A już się cie szy łam,

że spadł ze mnie stres do ty czą cy miej -
sca po ro du... I znów mam w per spek ty -
wie po ród w ob cym mie ście go dzi nę
dro gi od do mu – sko men to wa ła jed na
z ko biet.

Ktoś skon sta to wał, że nic nie dzia -
ła, do da jąc, że w ra zie po trze by – szu -
kaj wia tru w po lu. – Lu dzie, my
chce my wró cić do nor mal no ści. Ile
mu si my cze kać na przy ję cie do szpi ta -
la? Naj pierw ocze ki wa nie mie siąc
na ter min przy ję cia, po tem oka zu je
się, że szpi tal mnie nie przyj mie, bo
CO VID. Jesz cze jed na fa la się nie
skoń czy ła, a już prze wi du ją na stęp -
ną – stwier dzi ła in na in ter naut -
ka. – Do kąd ten szpi tal zmie rza??!!!
Chy ba do za mknię cia!!! Cyrk!! – sko -
men to wa ła ko lej na.

(AN KA) 

SŁUŻBA ZDROWIA

Oddział położniczy nadal zamknięty!
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Aktualności 3

Za na mi XXX Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Tym ra zem ak -
cji przy świe ca ło ha sło „Dla za pew nie -
nia naj wyż szych stan dar dów dia gno -
sty ki i le cze nia wzro ku u dzie ci”.
W nie dzie lę licz ne gro no wo lon ta riu -
szy ru szy ło w te ren z WOŚP -owy mi
pusz ka mi mi mo nie sprzy ja ją cych wa -
run ków po go do wych. Sil na wi chu ra
zmu si ła kie row nic two szta bów w po -
wie cie mi lic kim do wy co fa nia się
z nie któ rych im prez to wa rzy szą cych.

– Wzrok to naj waż niej szy zmysł
czło wie ka. Ja kie kol wiek pro ble my
z nim zwią za ne wpły wa ją na ogól ny
roz wój i po zna wa nie świa ta, dla te go
tak istot ne jest szyb kie stwier dze nie
ewen tu al nych nie pra wi dło wo ści i pod -
ję cie le cze nia, a czyn ni kiem nie zbęd -
nym do pra wi dło wej dia gno zy
i wdro że nia te ra pii jest no wo cze sny
sprzęt, któ re go pol skim pla ców kom
bra ku je. Od dzia ły i pod od dzia ły oku -
li sty ki dzie cię cej oraz wy dzie lo ne łóż -
ka dzie cię ce w od dzia łach oku li sty ki
dla do ro słych dzia ła ją w 25 ośrod kach
w 17 mia stach Pol ski. W ca łym kra ju
są też po rad nie oku li sty ki dzie cię cej,

któ re rów nież wy ma ga ją wy po sa że nia
w no wo cze sny sprzęt oku li stycz ny.
Rok rocz nie na od dzia łach oku li sty ki
dzie cię cej ho spi ta li zo wa nych jest kil -
ka na ście ty się cy pa cjen tów – po in for -
mo wał sztab WOŚP. 

Za ze bra ne środ ki zo sta nie za ku pio -
ny sprzęt: an gio graf dwu płasz czy zno wy
do le cze nia siat ków cza ka – naj częst sze -

go no wo two ru zło śli we go gał ki ocznej
u dzie ci, oftal mo sko py do ba da nia dna
oka, lam py szcze li no we do dia gno sty ki
przed nie go od cin ka oka, to no me try
do po mia ru ci śnie nia śród gał ko we go
(ro gów ki i so czew ki), syn op to fo ry
do po mia ru ką ta ze za, urzą dze nia OCT

do bez in wa zyj nej dia gno sty ki scho rzeń,
to mo gra fia dna oka, mi kro sko py i sto ły
ope ra cyj ne. 

W Mi li czu z po wo du sil nych po -
ry wów wia tru zre zy gno wa no z bie gu
dla dzie ci i do ro słych. Z ko lei na bul -
wa rze Ja na Paw ła II uda ło się zor ga ni -
zo wać za wo dy „Mo to Wrak”, czy li
wy ści gi sa mo cho do we na za mknię -

tym to rze. Naj pierw od by ły się eli mi -
na cje na czas, któ re wy ło ni ły trzech
naj lep szych za wod ni ków do fa zy fi na -
ło wej. Po nad to or ga ni za to rzy przy go -
to wa li wiel kie ogni sko z pie czo ny mi
kieł ba ska mi oraz prze jaz dy WRAK -
-TA XI po ma łym to rze wraz z kie row -
ca mi lo kal nych ekip – wszyst ko
za wrzu ce nie dat ku do pusz ki. Zor ga -
ni zo wa no tak że li cy ta cję sa mo cho du
Nis san Al me ra. 

W Ko ście le pw. An drze ja Bo bo li
od był się kon cert ze spo łu En sem ble del
Pas sa to z udzia łem uczniów i na uczy -
cie li szko ły mu zycz nej. W bu dyn -
ku I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ar mii Kra jo wej moż na by ło po dzi wiać
wy stę py ta necz ne, wziąć udział warsz -
ta tach pro wa dzo nych przez Ochot ni -
czą Straż Po żar ną. Na sce nie wy stą pi ły
ze spo ły Vi stu la i La bi rytm oraz zna ny
mi lic ki ra per Fi li pek. Na za koń cze nie
zor ga ni zo wa no tra dy cyj ne „Świa teł ko
do nie ba”. W li cy ta cjach (nie któ re
wciąż trwa ją na por ta lu Al le -
gro – przyp. red.) moż na by ło na być
sze reg cie ka wych ga dże tów, m. in. vo -
ucher na prze lot szy bow cem, se sję zdję -
cio wą, bo ny ko sme tycz ne, ko szul ki
WOŚP, T -shir ty z pod pi sa mi spor tow -
ców, ob ra zy, wy ciecz ki czy po byt w luk -
su so wym ho te lu. We dług
sza cun ko wych da nych mi lic ki sztab
WOŚP ze brał 179 341,70 zł
(42 000 zł – li cy ta cje na Al le -
gro, 86 000 zł – wo lon ta riu -
sze, 10 800 zł – du ża
li cy ta cja, 7000 zł – pusz ki sta cjo nar -
ne, 3300 zł – Wrak Ra ce, 78 300 zł – e -
-skar bon ki). Nie któ re li cy ta cje po trwa ją
do 14 lu te go, więc ostateczna kwo ta bę -
dzie jesz cze więk sza. 

W Ciesz ko wie fi nał zor ga ni zo wa no
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry. By ły
wy stę py ta necz ne iwo kal ne dzie ci imło -
dzie ży. Do wylicytowania by ły m. in. łyż -

wy z pod pi sem Mar ci na Gor ta ta, zdję -
cia Ro ber ta Le wan dow skie go i Ku by
Błasz czy kow skie go z au to gra fa mi, ko -

szul ki z pod pi sa mi pol skich spor tow -
ców, ko lek cjo ner skie bank no ty i mo ne -
ty. W Ciesz ko wie do 31 stycz nia uda ło
się ze brać 16 087,47 zł. Cią gle jesz cze
trwa ją au kcje na por ta lu Al le gro, więc
peł ną kwo tę po zna my wnaj bliż szych ty -
go dniach.

Przez gmi nę Kro śni ce prze je chał
Ko ro wód Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy, któ ry ru szył o go dzi -
nie 11.00 z Bu ko wic. Czte ry ustro jo ne
au ta po ko na ły aż 150 km, by tra fić
do każ dej oso by chcą cej wes przeć ak -
cję. Wo lon ta riu sze po ja wi li się w Ła -
zach Ma łych i Wiel kich, Pierst ni cy
Ma łej i Du żej, Kro śni cach, Wierz cho -
wi cach, Wąb ni cach, Czar no goź dzi -
cach, Dą bro wie, Świe bo do wie,
Dzie wię tli nie, Po li cach, Że leź ni kach,
Brzo sto wie, Lę dzi nie, Cze szy cach
i Sta rej Hu cie. Do mo men tu od da nia
ni niej sze go wy da nia GLM do dru ku
wia do mo by ło, iż sztab kro śnic ki ze -
brał 6582,52 zł. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

XXX FINAŁ WOŚP

W powiecie zebrano ponad 200 tysięcy złotych!
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Na bieżąco4 WTOREK, 1 LUTEGO 2022

Na nie daw nej se sji Ra dy Gmi ny
Ciesz ków roz ma wia no o ewen tu al -
nym po wsta niu bio ga zow ni w miej -
sco wo ści Gu zo wi ce. Sta no wi sko
gmi ny w tej spra wie jest spój ne
z opi nią miesz kań ców, któ rzy sprze -
ci wia ją się tej in we sty cji.

Te mat wy wo łał rad ny Ka rol Kra -
wiec. – Chciał bym po ru szyć kwe stię
bu do wy bio ga zow ni na te re nie Gu zo -
wic. Wy da je mi się, że nie jest to do bry
po mysł. Miesz kań cy, z któ ry mi mia -
łem oka zję roz ma wiać, też te go nie po -
chwa la ją. Co pan wójt o tym
są dzi? – spy tał rad ny. 

– Nie spo tka łem w na szej gmi nie
jesz cze oso by, któ ra po chwa la ła by tę
in we sty cję. Ja też je stem zde cy do wa -
nie prze ciw ny i już pod ją łem okre ślo -
ne dzia ła nie. Przy go to wy wa ne jest
pi smo, któ re tra fi do soł ty sów i pa na
rad ne go, do ty czą ce tej kwe stii. Tak się
zło ży ło, że nie zna na zu peł nie fir ma
z War sza wy zło ży ła wnio sek o wy da -
nie wa run ków śro do wi sko wych do re -
ali za cji te go przed się wzię cia.
Oczy wi ście pro ce du ra jest bar dzo dłu -
ga, chy ba że wcze śniej uda się do pro -
wa dzić do te go, że in we stor sam się
wy co fa – od po wie dział wójt Igna cy
Miecz ni kow ski. 

Stwier dził też, że wska za ne miej -
sce jest złe na bu do wę te go ty pu in we -
sty cji, gdyż mia ło by to zna czą cy
wpływ na oko licz nych miesz kań -
ców. – Roz ma wia łem tak że z wie lo ma
ludź mi, m. in. soł ty sa mi, któ rzy są
prze ciw ni. Bę dzie my po dej mo wać
dzia ła nia. My ślę, że ma my spo ro ar gu -
men tów ku te mu, by unie moż li wić
do pro wa dze nie do re ali za cji tej in we -
sty cji. Ja w każ dym ra zie w tym kie -
run ku dzia łam, co już wie lo krot nie
pod kre śla łem i te raz też po twier dzam.
W tym miej scu ta ka in we sty cja nie ma
ra cji by tu. Te go ty pu przed się wzię cia
po win ny być re ali zo wa ne np. przy du -
żych fer mach, gdzie jest mnó stwo

zwie rząt, uciąż li we za pa chy już są
i trze ba ja koś za go spo da ro wać po bli ski
te ren. Na to miast w miej scu pla no wa -
nym pod re kre ację, w po bli żu te re nów
za bu do wa nych, bu dyn ków miesz kal -
nych, a tak że w sy tu acji, gdy ca ły ma -
te riał bio ga zu po cho dził by
z trans por tu, jest to nie ra cjo nal ne ze
wzglę dów me ry to rycz nych, a tak że
eko no micz nych. My ślę, że tu na praw -
dę jest spo ro kon kret nych ar gu men -
tów, że by do te go nie do pu ścić, ale
przed na mi dłu ga dro ga. Chy ba,
że – tak jak mó wi łem – uda się do pro -
wa dzić do sy tu acji, iż in we stor się wy -
co fa – spu en to wał spra wę I.
Miecz ni kow ski. (MS) 

Bur mi strzo wie Mi li cza wy ra zi li so li dar -
ność z Ukra iną. Na fa ce bo oko wym pro -
fi lu gmi ny po ja wi ło się zdję cie wło da rzy
z fla gą te go pań stwa wraz z oświad cze -
niem skie ro wa nym do oby wa te li są sia -
du ją ce go z na mi kra ju. 

Bur mi strzo wie przy po mnie li, że
już w 2014 ro ku za ko mu ni ko wa li, że
są z Ukra iną i dziś po wta rza ją: „Niech
ży je wol na Ukra ina!”. – Dro dzy Pań -
stwo! Oby wa te le Ukra iny miesz ka ją -
cy w gmi nie Mi licz. Sy tu acja
w Wa szej oj czyź nie i re al ne za gro że -
nie woj ną za pew ne wy wo łu ją lęk
i szcze gól ną tro skę o przy szłość Wa -

szych ro dzin i bli skich. Ja ko bur -
mistrz gmi ny Mi licz, wraz z in ny mi
sa mo rzą dow ca mi, chciał bym za pew -
nić Was o so li dar no ści i wspar ciu.
Wie rzy my, że ta kie war to ści jak wol -
ność, nie pod le głość, su we ren ność nie
mo gą zo stać zni we czo ne przez bru tal -
ną si łę, prze moc i ter ror. My też te go
do świad cza li śmy przez wie le lat, z tej
sa mej stro ny. Dzi siaj je ste śmy z Wa mi
ca łym ser cem. Mi licz jest z Wa mi. Pol -
ska jest z Wa mi. Niech ży je wol na
Ukra ina! – czy ta my w ko mu ni ka cie
bur mi strza Pio tra Le cha.

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: GMI NA MI LICZ

Z SESJI

NIE dla biogazowni w Guzowicach

MILICZ

Solidarni z Ukrainą

24 stycz nia przy skwe rze Żoł nie rzy
Wy klę tych wła dze gmi ny uczci ły pa -
mięć pod po rucz ni ka An to nie go Pta -
ka – człon ka pol skie go pod zie mia
an ty ko mu ni stycz ne go. Te go dnia mi -
nę ła bo wiem 11. rocz ni ca je go
śmier ci.

Pod po rucz nik An to ni Ptak uro -
dził się 23 stycz nia 1926 ro ku w Kro -
to szy nie. Z ma te ria łów spo rzą dzo nych
przez SB wy ni ka, że po wy bu -
chu II woj ny świa to wej opu ścił Wiel -
ko pol skę i prze do stał się
na Lu belsz czy znę. W 1942 wstą pił
do od dzia łu Na ro do wych Sił Zbroj -
nych, po słu gu jąc się pseu do ni mem
„Lis”. La tem 1944 Lu belsz czy znę za -
ję ła Ar mia Czer wo na. Pod jej osło ną
na opa no wa nych te re nach wła dzę ob -
jął Pol ski Ko mi tet Wy zwo le nia Na ro -
do we go, cał ko wi cie pod po rząd ko wa ny
Związ ko wi Ra dziec kie mu. Po za koń -
cze niu dzia łań wo jen nych A. Ptak
prze do stał na te ren po wia tu kro to -
szyń skie go. Wia do mo, że pod ko niec
stycz nia 1945 wstą pił do od dzia łu
Adol fa Gra dla, któ ry dzia łał w po wia -
tach kro to szyń skim i mi lic kim. Wio -
sną zo stał wcie lo ny do Lu do we go
Woj ska Pol skie go. Skie ro wa no go
do 15 Za pa so we go Puł ku Lot ni cze go,

któ ry sta cjo no wał w Ra do miu. Tam
na wią zał kon tak ty z żoł nie rza mi, któ -
rzy wcze śniej na le że li do Ar mii Kra jo -
wej. Wkrót ce z jed nym z nich
zde mon to wał ra dio sta cję w sa mo lo cie
ce lem prze ka za nia jej or ga ni za cji nie -
pod le gło ścio wej. Na stęp nie po mógł
uciec żoł nie rzom, któ rzy zo sta li aresz -
to wa ni za przy na leż ność do AK. 

W czerw cu 1945 r. zo stał roz pra -
co wa ny przez In for ma cję Woj sko wą.
Pró ba je go za trzy ma nia skoń czy ła się
nie po wo dze niem. Obez wład nił i roz -
bro ił ofi ce ra, któ ry chciał go aresz to -
wać. Po tem uciekł na te ren po wia tu
kro to szyń skie go. Na po cząt ku lip -
ca 1945 był już żoł nie rzem od dzia łu
Ka ro la Smocz kie wi cza ps. Smok, któ -
re go ba za mie ści ła się w Strzy że wie
(obec nie po wiat ple szew ski). Ugru po -
wa nie wcho dzi ło w skład Wiel ko pol -
skiej Sa mo dziel nej Gru py Ochot ni czej
„War ta”, kon ty nu ują cej dzia łal ność
Okrę gu Po znań skie go AK. Od dział
nie roz wi nął jed nak szer szej dzia łal no -
ści, po nie waż w po ło wie lip ca do wód -
cę aresz to wa ło UB w Kro to szy nie.
Pod da ny bru tal ne mu śledz twu, za de -
nun cjo wał wszyst kich pod ko mend -
nych. Nie dłu go po tem A. Ptak, wraz
z in ny mi człon ka mi od dzia łu, zo stał
aresz to wa ny i osa dzo ny w wię zie niu

śled czym w Koź mi nie, gdzie spę dził
po nad dwa mie sią ce. W paź dzier ni ku
A. Ptak, z po mo cą jed ne go z funk cjo -
na riu szy służ by wię zien nej, uciekł
z wię zie nia. Na wią zał kon takt z od -
dzia łem „Bły ska”. Zo stał pod ko mend -
nym ppor. Kem piń skie go. Skła da jąc
przy się gę woj sko wą, przy jął pseu do -
nim „Pa weł”. 

Wkrót ce Kem piń ski, pla nu jąc roz -
sze rze nie ba zy ope ra cyj nej od dzia łu,
po sta no wił po wo łać pla ców kę na ob -
sza rze po wia tu mi lic kie go. Roz kaz jej
zor ga ni zo wa nia otrzy mał A. Ptak,
miał zaj mo wać się wer bo wa niem no -
wych człon ków od dzia łu i gro ma dze -
niem bro ni. Z ma te ria łów
ar chi wal nych wy ni ka, że uda ło mu się
po zy skać na te re nie po wia tu mi lic kie -
go Sta ni sła wa Ja wor skie go i Wła dy sła -
wa Sta chow skie go. Po za ni mi
do two rzą cej się siat ki zwer bo wał czte -
ry oso by z Kro to szy na. 

Dzia łal ność nie pod le gło ścio wą A.
Ptak pro wa dził na wet po roz bi ciu
przez UB i NKWD od dzia łu „Bły ska”.
Na po cząt ku 1946 za wi sła nad nim
groź ba aresz to wa nia, dla te go szu kał
schro nie nia w mi lic kich wsiach.
W wy ni ku de nun cja cji 25 lu te go zo -
stał aresz to wa ny przez funk cjo na riu -
szy Po wia to we go Urzę du
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Mi li -
czu. Woj sko wy Sąd Re jo no wy we Wro -
cła wiu ska zał go na 10 lat po zba wie nia
wol no ści. Na mo cy amne stii z lu te -
go 1947 wy miar ka ry zmniej szo no
do sze ściu lat. Tak więc A. Ptak miał
od zy skać wol ność w lu tym 1952. Tak
się jed nak nie sta ło. W przed dzień
uwol nie nia zo stał bo wiem aresz to wa -

ny przez Woj sko wą Pro ku ra tu rę Gar -
ni zo no wą w Ło dzi, któ ra po sta wi ła
mu za rzu ty w związ ku z je go dzia łal -
no ścią nie pod le gło ścio wą w 15 Za pa -
so wym Puł ku Lot ni czym. Woj sko wy
Sąd Okrę go wy we Wro cła wiu ska zał
go na ka rę śmier ci, któ rą na mo cy
amne stii za mie nio no na 15 lat wię zie -
nia wraz „z po zba wie niem praw pu -
blicz nych i oby wa tel skich praw
ho no ro wych na za wsze i prze pa dek ca -
łe go mie nia”. 

Na sku tek amne stii z 2 ma ja 1956
Sąd Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go we
Wro cła wiu ob ni żył mu ka rę wię zie nia
do lat 10. Dzię ki te mu 7 ma ja 1956 A.
Ptak zna lazł się na wol no ści. Oże nił się
we wrze śniu 1956 i osiadł w Sła wo szo -
wi cach. Przez wie le lat pra co wał w Mi -
li czu ja ko kie row ca w miej sco wym
POM -ie, cie sząc się sza cun kiem
i uzna niem ko le gów. Był in wi gi lo wa ny
przez SB co naj mniej do koń ca lat 70.

W grud niu 1992 Sąd Ślą skie go
Okrę gu Woj sko we go we Wro cła wiu
uznał, że czy ny po peł nio ne przez A.
Pta ka mia ły zwią zek z je go dzia łal no -
ścią na rzecz nie pod le głe go by tu Pań -
stwa Pol skie go i na tej pod sta wie
unie waż nił wy da ne na nie go wy ro ki.
W 2001 otrzy mał za szczyt ny ty tuł
We te ra na Walk o Wol ność i Nie pod -
le głość Oj czy zny. W tym sa mym ro ku
zo stał mia no wa ny pod po rucz ni kiem
Woj ska Pol skie go. Zmarł 24 stycz -
nia 2011, spo czy wa w Mi li czu. 

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Pamiętamy o tych, którzy walczyli za ojczyznę
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KROŚNICE

Jubilaci uhonorowani przez wójta

Ucznio wie kla sy IIa ciesz kow skiej
szko ły pod sta wo wej uczest ni czy li nie -
daw no w za ję ciach po świę co nych za -
sa dom udzie la nia pierw szej po mo cy.

Dzie ci za pa mię ty wa ły nu me ry alar -
mo we, two rzy ły in struk cję wzy wa nia po -
mo cy i do wie dzia ły się, czym jest łań cuch
prze ży cia oraz jak waż ne jest każ de z je go
czte rech ogniw. Na stęp nie ciesz kow scy
ucznio wie mo gli wy ko rzy stać teo rię
w prak ty ce i udzie lić po mo cy nie przy tom -
ne mu, ćwi cząc na fan to mie.

OPRAC. (MS)

SP CIESZKÓW

Młodzi ratownicy

Z uwa gi na co raz trud niej szą sy tu -
ację epi de mio lo gicz ną na te re nie
po wia tu mi lic kie go wła dze Ciesz ko -
wa i Kro śnic ape lu ją do miesz kań -
ców, aby wi zy ty w urzę dach ogra ni -
czyć do nie zbęd ne go mi ni mum.

Miesz kań cy gmi ny Ciesz ków pro sze -
ni są o kon takt te le fo nicz ny przed przy by -
ciem do urzę du, aby usta lić do god ny
ter min. Dzwo nić moż na pod nu -
mer 71 38 48 102. Za in te re so wa ne oso by
bę dą też ob słu gi wa ne po sko rzy sta niu
z dzwon ka usy tu owa ne go przy wej ściu
do bu dyn ku. Ko niecz ne jest jed nak za ło że -
nie ma secz ki ochron nej i sto so wa nie się
do za le ceń sa ni tar nych. Spra wy nie wy ma -
ga ją ce oso bi ste go kon tak tu moż na re ali zo -
wać z po mo cą pocz ty elek tro nicz nej lub

plat for my ePU AP. Do ku men ty moż na też
umiesz czać w skrzyn ce przy wej ściu
do urzę du.

Z po dob nym ape lem zwra ca się
do miesz kań ców wójt gmi ny Kro śni ce. Pra -
cow ni cy urzę du pra cu ją w sys te mie we -
wnętrz nym w nor mal nych go dzi nach
funk cjo no wa nia. W ho lu bu dyn ku funk -
cjo nu je tym cza so we biu ro po daw cze,
otwar te jest tyl ko głów ne wej ście. Urząd
za chę ca do kon tak tu ma ilo we go i ko rzy sta -
nia z plat for my EPU AP. Moż na też dzwo -
nić pod nu mer 71 38 46 000. – Ma my
na dzie ję, że roz wią za nie to po mo że w za -
trzy ma niu ro sną cej ilo ści za cho ro wań i po -
zwo li nam wszyst kim wró cić
do stan dar do we go try bu pra cy – czy ta my
w ko mu ni ka cie kro śnic kie go urzę du.

(MS)

Ak tu al na sy tu acja epi de micz na
zmu si ła CETS Kro śni ce do zmia ny
pla nów i or ga ni za cję za jęć dla dzie ci
w trak cie fe rii w for mu le zdal nej. Nie
prze szko dzi to jed nak w świet nej za -
ba wie i zdo by wa niu na gród.

Co dzien nie o go dzi nie 10.00 pro wa -
dzo ne bę dą warsz ta ty on -li ne, a po nich po -
ja wiać się bę dzie za da nie do wy ko na nia.
Do go dzi ny 19.00 dzie ci bę dą mia ły czas
na od wzo ro wa nie przed sta wio nej pra cy
do mo wy mi spo so ba mi. Naj cie kaw sze zdję -
cia dzia łań mło dych miesz kań ców gmi ny
bę dą na gra dza ne.

Do dat ko we upo min ki tra fią do osób,
któ re po ca łym ty go dniu zgro ma dzą naj -
wię cej po lu bień pod swo imi pra ca mi. Każ -
dy dzień zi mo wych za jęć wy róż nia in na
te ma ty ka. Po nie dzia łek to „las w sło iku”,
wto rek – „po czy taj ze mną”, śro da – „zi -
mo we karm ni ki i cia stecz ka dla pta ków”,
czwar tek – „smacz ne ga ry – warsz ta ty ku -
li nar ne”, pią tek – „spor to wa roz grzew ka”.

OPRAC. (MS)

CIESZKÓW / KROŚNICE

Apel o ograniczenie wizyt w urzędach
KROŚNICE

Ferie 
w zdalnej
formule

W okre sie od 18 do 24 stycz nia straż
po żar na in ter we nio wa ła na te re nie
po wia tu mi lic kie go kil ka ra zy. Jed ną
z ak cji by ło ra to wa nie psa, któ ry
wpadł do szam ba. Od no to wa no tak -
że je den po żar sa dzy w ko mi nie. 

19 stycz nia stra ża ków z PSP skie ro wa -
no do miej sco wo ści God no wa (gmi na Mi -
licz), gdzie pa li ła się sa dza w ko mi nie.
Pa le ni sko zo sta ło wy ga szo ne. Ra tow ni cy
z ko sza dra bi ny me cha nicz nej strą ci li tlą cą
się sa dzę, a na ko niec spraw dzi li bu dy nek
ka me rą ter mo wi zyj ną.

Na za jutrz w Bu ko wi cach po wa lo ne
na dro gę drze wo utrud nia ło ruch. Stra ża -
cy z miej sco wej OSP po cię li je i zło ży li

na po bo czu.  22 stycz nia w Pierst ni cach
(gmi na Kro śni ce) ra tow ni cy z KP PSP Mi -
licz i OSP Bu ko wi ce zo sta li wy sła ni
do miesz kań ca, któ ry za słabł. Na miej scu
udzie li li oso bie po szko do wa nej kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy, po le ga ją cej
na wspar ciu psy chicz nym i prze pro wa dze -
niu wy wia du me dycz ne go. In ter wen cja
trwa ła do cza su przy jaz du po go to wia ra -
tun ko we go.

Dwa dni póź niej stra ża cy ura to wa li ży -
cie psu, któ ry wpadł do szam ba w miej sco -
wo ści Ujazd. Je den z ra tow ni ków,
wy po sa żo ny w apa rat ochro ny dróg od de -
cho wych, wy cią gnął czwo ro no ga, któ re mu
nic po waż ne go się nie sta ło. 

(FE NIX)

POWIAT
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26 stycz nia w Urzę dzie Gmi ny w Kro śni cach zor ga ni zo wa no
uro czy stość, w trak cie któ rej wrę czo ne zo sta ły me da le „Za dłu -
go let nie po ży cie mał żeń skie”. Zło te go dy ob cho dzi ły dwie pa ry. 

Me dal „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie” sta no wi na gro dę dla
osób, któ re prze ży ły co naj mniej 50 lat w jed nym związ ku mał żeń skim.
Jest to do wód uzna nia dla trwa ło ści mał żeń stwa i ro dzi ny. Wy róż nie nie
to przy zna je pre zy dent RP na wnio sek wo je wo dy.

Tym ra zem ju bi le usz 50-le cia mał żeń stwa ob cho dzi ły dwie pa ry
z te re nu gmi ny Kro śni ce – Anie la i Hen ryk Su low scy z Wierz cho wic
oraz Ze no bia i Mie czy sław Pla ska czo wie z Łaz Wiel kich. Me da le sza now -
nym ju bi la tom wrę czył wójt An drzej Bia ły. Pa ry mał żeń skie otrzy ma ły
tak że oko licz no ścio we dy plo my, le gi ty ma cje po twier dza ją ce nada nie od -
zna cze nia, bu kiet kwia tów oraz upo mi nek. (AN KA)



Ludzie 7

Fi lip Jan Mar ci nek, zna ny sze rzej ja -
ko Fi li pek, to po cho dzą cy z Mi li cza
ra per, fre esty ler oraz au tor tek stów.
Na po cząt ku stycz nia je go al bum
„Na stęp ny do Pie kła” zy skał sta tus
Zło tej Pły ty za sprze daż po -
nad 15 000 eg zem pla rzy. Z ar ty stą
roz ma wiał Mi chał Ko bu szyń ski.

Jak za czę ła się Pa na przy go da
z mu zy ką? Kie dy stwier dził Pan, że
chce wejść w ten świat? 

– Mo ja ka rie ra mu zycz na roz po -
czę ła się pod czas be efu mu zycz ne go
Te de go z Pe ją. Za in te re so wa łem się
wte dy ka wał ka mi, któ re na gry wa li
na sie bie, a póź niej na tra fi łem na bi -
twy fre esty le’owe, WBW 2005. Od te -
go cza su tre no wa łem fre esty le, sztu kę
ry mo wa nia i im pro wi za cji pod in stru -
men tal ne bi ty, po le ga ją cą na bi twie
na sło wa z prze ciw ni kiem. Po kil ku la -
tach do sze dłem do pół fi na łu
WBW – Wiel kiej Bi twy War szaw skiej,
nie ofi cjal nych mi strzostw Pol ski.
W mię dzy cza sie na gry wa łem też swo -
je so lo we ka wał ki, gdyż za wsze mia łem
dru gą, emo cjo nal ną stro nę, któ ra ka -
za ła mi prze le wać na pa pier swo je od -
czu cia. Uzna łem, że to naj bar dziej
mnie krę ci w sty li sty ce ra po wej. Utoż -
sa mia łem się z ra pem i zna la złem
w nim uj ście w po etyc ko -twór czej czę -
ści sie bie, a jed no cze śnie star to wa łem
w bi twach fre esty le’owych, gdyż po ko -
cha łem w tam tym cza sie po je dyn ko -
wa nie się z kimś na sło wa przy du żej
pu blicz no ści, kli mat za dy mio nych
klu bów, lu dzi pod sce ną, szyb kie go
my śle nia i cha ry zmy bi ją cej od za wod -
ni ków. Wią za ło się to też tro chę z mo -
ją oso bo wo ścią, gdyż za wsze by łem
ra czej mi krej po stu ry, ale z cię tym ję -
zy kiem, du żo czy ta łem, in te re so wa -
łem się świa tem, mia łem za wsze
zda nie na każ dy te mat i nie chcia łem
ustę po wać. Ro bi łem te dwie rze czy
jed no cze śnie, aż w koń cu uzna łem, że
tro chę wy czer pa łem się fre esty le’owo
i nie przy no si mi to już ta kiej ra do ści
jak na po cząt ku. Sku pi łem się na mu -
zy ce, któ ra oka za ła się dla mnie du żo
bar dziej wy ma ga ją ca pod ką tem
warsz ta tu, przy swa ja nia „re pe at va -
lue”, mu zy kal no ści, któ rej nie mia łem.

Co Pa na krę ci w sty li sty ce rap? 
– Kie dy by łem młod szy, krę ci ła

mnie au ten tycz ność. Ta kul tu ra po dej -
mo wa ła te ma ty ta bu, waż ne spo łecz -

ne te ma ty. By łem dzie cia kiem z mi lic -
kich blo ko wisk, ma ło mia stecz ko wym,
zi ry to wa nym na to, że mam utrud nio -
ne doj ście do wie lu szans przez swo je
po cho dze nie. Chcia łem to wy krzy -
czeć, by łem zły i am bit ny, by to zmie -
nić. Po ko cha łem umie jęt ność
wy ra ża nia swo ich emo cji za po mo cą
ra pu, opi sy wa nia bie żą cych wy da -
rzeń – i tych złych, i tych do brych. Wi -
dzia łem w lu dziach, któ rzy ra po wa li,
ta kie sa me oso by jak ja. Rap był i jest
mo ją pu bli cy sty ką, prze ka zem do lu -
dzi. Tym do brym, tym złym. Czę sto
nie umia łem z kimś po roz ma wiać, wy -
tłu ma czyć mu, dla cze go je stem ta ki,
a nie in ny. Uda wa ło mi się to, gdy pi -
sa łem ka wa łek. Po ko cha łem treść, któ -
rej jest już te raz tak ma ło, ze wzglę du
na wy par cie jej przez brzmie nie, przez

to, że mu zy ka mu si wpa dać w ucho.
Dla mnie za wsze naj waż niej szy był
tekst. To tro chę bie rze się ze spo łecz -
ne go ogłu pie nia, któ re od wie lu lat ob -
ser wu je my, za ni ku au to ry te tów, te go,
że lu dzie chcą do stać coś szyb ko i przy -
stęp nie, nie ko niecz nie w pę dzie co -
dzien ne go ży cia ma jąc czas
na po głów ko wa nie. Kie dyś tak nie by -
ło i rap, któ ry po ko cha łem, rów nież
był w mo jej oce nie lep szy. 

Któ rzy ra pe rzy im po no wa li Pa nu
w mło do ści? Czy by li lub są ta cy, z któ -
rych czer pie Pan in spi ra cje w swo jej
twór czo ści? 

– Cięż ko po wie dzieć, gdyż słu cha -
łem czę sto nie ma in stre amo wych ar ty -
stów, ta kich, któ rzy nie ko niecz nie by li
na czo ło wych miej scach list prze bo -

jów. Zresz tą w tam tych cza sach, 8-9
lat te mu, rap nie był po pu lar ny w me -
diach i w ra diu. Słu cha łem tych, któ -
rzy an ga żo wa li słu cha cza
emo cjo nal nie i by li bru tal nie szcze rzy,
cza sem eks tra wer tycz ni. Bon so na,
Zeu sa, Ra ce, Kę kę, 834, Jim so na, Ma -
ło la ta, Pe ze ta. Ta to ku pił mi na uro dzi -
ny pły tę „W po go ni za lep szej ja ko ści
ży ciem” i by ła ona dla mnie w tam tym
cza sie jak Bi blia. Na po cząt ku stu diów
otwo rzy łem się na za gra nicz ną mu zy -
kę, prze słu cha łem od de ski do de ski
wie le al bu mów, z któ rych sta ra łem się
czer pać bar dzo du żo pod ką tem
brzmie nia, gdyż za uwa ża łem u sie bie
ogrom ne bra ki w mu zy kal no ści, któ rą
wy par łem kosz tem tek stu. Te al bu my
uczy ły mnie ra po wać, uczy ły mnie, jak
spra wić, by mo ja mu zy ka wpa da ła
w ucho, jed no cze śnie nie tra cąc tre ści.
Post Ma lo ne, J. Co le, XXXten ta cion,
Ju ice Wrld, Emi nem, Hop sin, Lil Pe -
ep, Rod dy Rich, Car di B. Cięż ko po -
wie dzieć, czy któ ryś z ar ty stów był dla
mnie in spi ra cją. Na pew no ta kie nu -
me ry jak „Sa ve me” xxte na ta cio na,
„Le an wit me” Ju ice Wrld -a czy
„Other si de” Po sta po ma ga ły mi w gor -
szych chwi lach, ale wąt pię, bym pró -
bo wał je od zwier cie dlać we wła snej
twór czo ści. Nie ma szko ły ra pu, wyż -
szej uczel ni, na któ rej ktoś mo że cię
na uczyć, jak być ra pe rem i osią gać suk -
ce sy. Wszyst ko za le ży od two je go in -
stynk tu, od two jej otwar tej gło wy. Dla
mnie słu cha nie za gra ni cy by ło tym,
czym dla ucznia jest od ra bia nie pra cy
do mo wej.

Al bum „Na stęp ny do Pie kła” od -
niósł du ży suk ces. Zy skał sta tus Zło tej
Pły ty. Za sko czy ło to Pa na? 

– Nie, gdyż wie dzia łem, ile wy ge -
ne ro wa li śmy zy sku i z czym się to wią -
że. Tak na praw dę w ku lu arach
wy twór ni Que Qu ali ty, do któ rej na -
le żę, mó wi ło się od wa ka cji 2020, że
jest bli sko zło ta. Nie jest to nic no we -
go, by li lub obec ni ra pe rzy w na szych
sze re gach ma ją du żo więk sze od zna -
cze nia niż ja. Pla ty ny, po dwój ne pla ty -
ny, dia men ty. Swe go cza su moc no się
na krę ca łem na to zło to, gdyż by ło dla
mnie sym bo licz ne i co mie siąc py ta -
łem me ne dże rów, jak da le ko mi
do nie go, aż w koń cu – tro chę znie -
chę co ny tym, że cią gle bra ku je przy sło -
wio wej krop ki nad i – za po mnia łem
o tym i za czą łem się bar dziej sku piać
na te raź niej szo ści. I – o dzi wo – gdy
już za po mnia łem tro chę o tym te ma -
cie, w grud niu sa mi się do mnie ode -
zwa li, że to już czas ogło sić. 

Skąd ta ki ty tuł Pań skiej pły -
ty – „Na stęp ny do Pie kła”? W czym
tkwi si ła te go al bu mu? 

– Cięż ko po wie dzieć. Na praw dę
cięż ko przez to, że głu pio mi mó wić
o tre ści mo ich ka wał ków, ta kie są do -
słow ne. Ale spró bu ję. Pod ką tem tre -
ści był to dla mnie al bum
oczysz cza ją cy, gdyż moc no roz li cza -
łem się ze sta rym so bą, z nie uda nym
wie lo let nim związ kiem, suk ce sa mi
fre esty le’owy mi, któ re prze mi nę ły,
nie speł nio ny mi am bi cja mi. By łem dla
sie bie strasz nie kry tycz ny, do dat ko wo
mo ją mo ty wa cją by ła nie sta bil na sy tu -
acja fi nan so wa, po mi mo wie lo let nie -
go by cia w tej kul tu rze. By łem
na ostat nim ro ku stu diów i za czą łem
się za sta na wiać, czy to aby dla mnie
jest na pew no do bra dro ga. Pa ra dok sal -
nie, po wi nie nem już wte dy daw no
mieć stu dia za so bą, ale przez ra po wo -
-im pre zo wy styl ży cia cią gle tkwi łem
na roz dro żu. Wszyst ko to la łem
na tekst. Du żo wte dy w mo im ży ciu
by ło ża lu, zło ści, stra chu, że prze mi -
jam. I czuć to na wet te raz, po la tach.
By łem wte dy strasz nie zmo ty wo wa ny,
wręcz wście kle. Tro chę jak oso ba, któ -
ra nie ma nic do stra ce nia. Pod ką tem
warsz ta tu i pro duk cji te go al bu mu los
się do mnie uśmiech nął. Mia łem przy -
jem ność współ pra co wać z Gib b sem,
ge nial nym pro du cen tem/re ali za to -
rem, a dzi siaj już bar dzo po pu lar nym
ar ty stą, któ ry nie daw no okrył swo ją
pły tę pla ty ną. Mia łem bar dzo moc ne
go ścin ne zwrot ki na ka wał kach, od ra -
pe rów, któ rzy dzi siaj są zna ni w ca łej
Pol sce. Avi, Ty mek, Kart ky. Mia łem
świet ne te le dy ski, któ re od wzo ro wy -
wa ły kli mat. Mia łem też du żo szczę -
ścia. Wy stą pi łem w tam tym cza sie
rów nież na Fa me MMA, co pod bi ło
moc no mo ją po pu lar ność i roz po zna -
wal ność. Dla nie któ rych od bior ców
by łem świe ży. Ten al bum bił na gło wę
wszyst kie mo je pły ty wcze śniej sze.
Słu cha jąc go i wra ca jąc do te go, jak ra -
po wa łem rok wcze śniej, czu ję się, jak -
bym słu chał dwóch in nych osób.

Czy pra cu je już Pan nad ko lej nym
krąż kiem?

– Obec nie ro bię dwa krąż ki jed no -
cze śnie. Je den to moc no wio sen na
w tre ści pły ta z wo ka list ką Dia ną Cie -
cier ską. Dru gi to wier ny ko rze niom ra -
po wy al bum z le gen dą tej sce ny
ra po wej. Nie wiem, kie dy wy wiad się
uka że, czy do te go cza su ogło szę, kto
to jest i wy pusz czę pierw szy pro mu ją -
cy te le dysk, więc na wszel ki wy pa dek
nie bę dę zdra dzał ksy wy.
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WYWIAD

Pokochałem umiejętność 
wyrażania swoich emocji 
za pomocą rapu
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Po nie dziel nych zma ga niach Kro -
śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki Noż nej po -
zna li śmy trzy ostat nie dru ży ny, któ re
za gra ją w ćwierć fi na łach. Po nie
do koń ca spo dzie wa nych re zul ta -
tach z roz gry wek od pa dły ze spo ły
EKS, Olim pi que KPzB oraz Ti ki Ta ka. 

Zma ga nia roz po czę ło star cie Qm pli
z Ti ki Ta ką. Tym pierw szym w ostat niej
chwi li uciekł bez po śred ni awans do ko lej -
nej run dy, na to miast dru dzy przez dzie -
sięć sto czo nych bo jów nie zdo ła li zdo być
na wet punk tu. Roz strzy gnię cie wy da wa ło
się więc oczy wi ste, a jed nak po pierw szej
po ło wie na ta bli cy wy ni ków wid niał re -
mis 2: 2. Po zmia nie stron prze wa żał już fa -
wo ryt, osta tecz nie zwy cię ża jąc 5: 2. Po dwa
go le dla Qm pli strze li li Ad rian Kne fel
i Nor bert Rad gow ski.

Ko ro na Bog daj, po za cię tej wal ce, wy -
eli mi no wa ła Olim pi que KpzB, wy gry wa -

jąc 3: 1. Do prze rwy ata ki z obu stron oka -
za ły się bez sku tecz ne i gol ki pe rzy za cho -
wa li czy ste kon ta. Aż trzy z czte rech
tra fień pa dły w ostat nich czte rech mi nu -
tach spo tka nia. Dla zwy cięz ców bram ki
zdo by li Ma riusz Fi big, Bar tosz Dzia bas
i Kac per Dzier la, zaś au to rem ho no ro we -
go go la dla Olim pi que był Ma ciej Franc.
EKS miał w ta be li sześć punk tów prze wa -

gi nad Sa me Asy Te amem, a w do dat ku
zwy cię żył w bez po śred nim po je dyn ku.
Tym ra zem jed nak ry wa le po ka za li pa zur
i wy gra li prze ko nu ją co 7: 2. Na du blet Szy -
mo na Wal cza ka po dwa ra zy od po wie dzie li
Kor nel Mak sy min ko i Ma te usz Ol czak, a po -
je dyn cze tra fie nia za li czy li Pa tryk Wie le wic -
ki, Kac per Wie le wic ki i Pa tryk Sie ra czek.

(MS)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

W grze pozostało osiem ekip

Zi mo we przy go to wa nia do dru giej
czę ści se zo nu to czę sto czas, kie dy
przy po mi na ją o so bie pił ka rze klu bo -
wych re zerw. W bar wach Ślą ska
Wro cław jed ną z naj ja śniej szych po -
sta ci ostat nich spo tkań to wa rzy -
skich był mło dy mi li cza nin – Szy mon
Mi chal ski.

Nie speł na 18-let ni pił karz swo ją przy -
go dę z fut bo lem za czy nał w Plo nie Gąd ko -
wi ce. Póź niej za li czył też przy go dy
w Ba ry czy Mi licz i Szkół ce Pił kar skiej Mi licz.
Dzię ki do brej grze zwró cił na sie bie uwa gę
Ślą ska. Za czy nał ja ko na past nik, ale tre ne rzy
pręd ko do strze gli je go ta lent w de fen sy wie. 

Wy stę py w ju nio rach star szych wro -
cław skiej eki py za owo co wa ły zdo by ciem
brą zo we go me da lu mi strzostw Pol ski. Sam
S. Mi chal ski wal nie przy czy nił się do wy -
wal cze nia lo ka ty na po dium, strze la jąc
waż ne go le w spo tka niach z Le gią, Za głę -
biem czy Cra co vią. 

W grze mło de go mi li cza ni na ob ser -
wa to rzy do strze ga ją chłod ną gło wę i do -
bre wy pro wa dza nie pił ki, a tak że
na praw dę nie złą mo to ry kę przy 192 cm
wzro stu. Do dat ko wy atut sta no wi je go
umie jęt ność gry na wie lu po zy cjach,
przez co ja ko obroń ca po tra fi le piej czy tać
grę na past ni ków.

Na ostat nie pięć me czów to wa rzy -
skich S. Mi chal ski po ja wił się w czte rech,

roz gry wa jąc po nad 200 mi nut. Tre ner Ja -
cek Ma gie ra dał więc szan sę mi li cza ni no -
wi, a ten ani tro chę nie od sta wał
po zio mem od ko le gów. Naj bliż sze ty go -
dnie zwe ry fi ku ją, czy za pra co wał na de -
biut w naj wyż szej kla sie roz gryw ko wej
w kra ju. Dał jed nak wy raź ny sy gnał, że mi -
mo mło de go wie ku wy da je się na to go to -
wy. 

OPRAC. (MS)

Po nad sto osób wzię ło udział w so -
bot nim Bie gu Mor sa wo kół mi lic kie -
go za le wu. Mi mo nie sprzy ja ją cej au -
ry na twa rzach uczest ni ków nie bra -
ko wa ło uśmie chów, a na gro dy od -
bie ra no pod czas wspól nej ką pie li
w lo do wa tej wo dzie.

Uczest ni cy dru giej edy cji zma gań
otrzy ma li nie spo dzian kę od po go -
dy – śnieg z desz czem. Nie prze szko dzi -
ło to jed nak w zdro wej ry wa li za cji
na od cin ku oko ło 1300 me trów. By ło też

o co wal czyć, gdyż dla czo ło wych za wod -
ni ków i za wod ni czek przy go to wa no im -
po nu ją co wy glą da ją ce pu cha ry. Każ dy
z bie ga czy otrzy mał pa miąt ko wy me dal,
a dzie ciom przy słu gi wa ły do dat ko wo pa -
miąt ko we focz ki.

W ry wa li za cji ko biet zwy cię ży ła Bo -
gu mi ła Ta naś, wy prze dza jąc Oli wię
Chy trow ską i Mo ni kę Ra chwa lik.
Wśród męż czyzn naj lep szy był Se ba -
stian Mar kow ski, a za nim upla so wa li się
Ariel Mi klas i Łu kasz Kacz ma rek. W ka -
te go rii do lat 16. trium fo wał Prze my -

sław Ma ty siak, dru gi był Ja kub To ma -
nik, a trze cie miej sce za jął An to ni Kor -
ty lew ski.

Wy róż nio no tak że naj młod szą uczest -
nicz kę – Igę Wie leb ską (rocz nik 2018)
oraz naj star sze go z za wod ni ków – Sta ni sła -

wa Ku śnie rza (rocz nik 1952). Po bie gu
wszyst kich za pro szo no do wspól nej ką pie -
li w ulu bio nym śro do wi sku mor -
sów – zim nej wo dzie. Tam też od by ła się
ce re mo nia wrę cze nia na gród. Ką pie li to -
wa rzy szy ły okrzy ki ra do ści i przy śpiew ki.
Po po wro cie na ląd zim no lub ni mo gli li -
czyć na roz grze wa ją cą ka wę lub her ba tę,
a tak że cie pły po si łek i cia sto. Wspól ny mi
si ła mi mor sy prze zwy cię ży ły więc trud ne
wa run ki po go do we i za rów no ry wa li za cja,
jak i spo tka nie prze bie ga ły w po zy tyw nej
at mos fe rze. Im pre zie to wa rzy szy ła zbiór -
ka na Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo -
cy, a wo lon ta riu sze przy go to wa li się
do no wo cze snych roz wią zań, umoż li wia -
jąc wpła ty bez go tów ko we.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Miliczanin gotowy na Ekstraklasę?

BIEGI

Nie straszny im chłód!

Eki pa UKS Dwój ka Mi licz w nie dzie lę
sto czy ła dwa ostat nie bo je w ra mach
pół fi na łów siat kar skiej li gi mło dzi -
ków. Wy jazd do sto li cy Dol ne go Ślą -
ska nie oka zał się szczę śli wy, gdyż
za rów no Ko ral, jak i Gwar dia ogra ły
na szych siat ka rzy bez stra ty se ta. 

Go spo da rzem week en do wej ry wa li za -
cji był obroń ca ty tu łu – ze spół Ko ra lu.
W pierw szym me czu zmie rzy ły się obie
wro cław skie eki py. W po je dyn ku ze szło se -
zo no wych mi strzów i wi ce mi strzów siat -
ka rze Ko ra lu po ka za li, że są w jesz cze
więk szym ga zie niż nie speł na rok te mu
i ogra li są sia dów w dwóch par tiach do 14
i do 21.

W dru gim me czu Gwar dia zmie rzy ła
się z mi li cza na mi. Na si siat ka rze wy gra li
po przed nie star cie w dwóch se tach, ale
tym ra zem by ło zde cy do wa nie trud niej.
Wro cła wia nie, zmo ty wo wa ni do od pła ce -
nia pięk nym za na dob ne, kon tro lo wa li
prze bieg spo tka nia, wy wie ra jąc du żą pre -

sję na mi lic kiej eki pie. W efek cie dwu krot -
nie po ka za li swo ją wyż szość, zwy cię żyw -
szy 25: 13 i 25: 15. W bi lan sie ma łych
punk tów są więc lep si od mi li czan.

Ostat ni mecz pół fi na ło wy rów nież nie
prze bie gał po my śli za wod ni ków Dwój ki.
Pierw szy set po je dyn ku z Ko ra lem był dość
wy rów na ny, lecz osta tecz nie go spo da rze
wy gra li do 21. W dru giej par tii do szło
do praw dzi we go po gro mu. Na 25 punk -
tów wro cła wian na si siat ka rze od po wie -
dzie li za le d wie sied mio ma. 

Tym sa mym mi li cza nie za koń czy li
cykl sze ściu spo tkań tej fa zy roz gry wek
z dzie wię cio ma zdo by ty mi punk ta mi, ale
ujem nym bi lan sem se tów i ma łych punk -
tów. Nie ozna cza to jed nak, że ich szan se
na awans zo sta ły prze kre ślo ne. Wszyst ko
za le ży od wy ni ków spo tkań ry wa li, któ rzy
ro ze gra ją jesz cze me cze w Bie la wie.
Przy odro bi nie szczę ścia zma ga nia fi na ło -
wej czwór ki mo gą jesz cze to czyć się w Mi -
li czu. 

(MS)

SIATKÓWKA

Wrocławianie byli zbyt mocni
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