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MILICZ

Cały powiat wspiera Ukrainę!

Czytaj na str. 3

PŁYWANIE

W tym sporcie najważniejsza 
jest psychika Czytaj na str. 7
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Ciesz kow scy rad ni jed no gło śnie zde -
cy do wa li o usta le niu wy so ko ści
ekwi wa len tu pie nięż ne go dla stra ża -
ków z jed no stek Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych z te re nu gmi ny.

Przy ję cie ta kiej uchwa ły ko niecz -
ne by ło ze wzglę du na usta wę o OSP,
któ ra zmie ni ła pod sta wę praw ną
do usta le nia wy so ko ści ekwi wa len tu
pie nięż ne go dla człon ków tych że jed -
no stek za uczest nic two w dzia ła niu ra -
tow ni czym, ak cji ra tow ni czej,
szko le niu bądź ćwi cze niu. – Z art. 15
ww. usta wy wy ni ka, że stra żak ra tow -
nik OSP, któ ry uczest ni czył w dzia ła -
niu ra tow ni czym, ak cji ra tow ni czej,
szko le niu lub ćwi cze niu, otrzy mu je,
nie za leż nie od otrzy my wa ne go wy na -
gro dze nia, ekwi wa lent pie nięż ny. Wy -
so kość ekwi wa len tu pie nięż ne go
usta la się nie rza dziej niż raz na dwa
la ta. Po nad to przed wej ściem w ży cie
no wej usta wy ekwi wa lent był na li cza -

ny za każ dą go dzi nę udzia łu w dzia ła -
niach. No wa usta wa wpro wa dzi ła na -
to miast, że ekwi wa lent na li cza ny jest
za każ dą roz po czę tą go dzi nę od zgło -
sze nia wy jaz du z jed nost ki. Ostat nia
uchwa ła do ty czą ca wy so ko ści ekwi wa -
len tu by ła pod ję ta w 2016 ro ku i staw -
ki te wy no si ły 12 zł za udział
w dzia ła niu ra tow ni czym oraz 6 zł
za udział w szko le niu, ćwi cze niu.
Z uwa gi na to, że uchwa ła jest ko rzyst -
niej sza dla be ne fi cjen tów, mo że wejść

w ży cie z da tą wstecz ną, tj. z dniem 1
stycz nia 2022. Po zwo li to na unik nię -
cie okre su, w któ rym nie obo wią zy wa -
ła by żad na re gu la cja, do ty czą ca
ekwi wa len tu pie nięż ne go dla stra ża -
ków ra tow ni ków OSP – czy ta my
w uza sad nie niu uchwa ły. 

Za udział w dzia ła niach ra tow ni -
czych lub ak cji ra tow ni czej stra żak bę -
dzie otrzy my wał 15 zł za każ dą
roz po czę tą go dzi nę, a za ćwi cze nia
i szko le nie – 8 zł. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW 

Radni ustalili wysokość ekwiwalentu dla strażaków

24 lu te go na se sji Ra dy Po wia tu Mi -
lic kie go oma wia na by ła pe ty cja rad -
ne go Pio tra Czaj kow skie go, zło żo na
w imie niu Za rzą du Miej sko -Gmin ne -
go Pol skie go Stron nic twa Lu do we -
go. Do ty czy ła ona przy wró ce nia wy -
na gro dze nia sta ro sty do sta nu
sprzed pod wyż ki usta lo nej 18 li sto -
pa da mi nio ne go ro ku.

Spra wa by ła roz pa try wa na na po -
sie dze niu Ko mi sji skarg, wnio sków
i pe ty cji 26 stycz nia bie żą ce go ro ku.
Uzna no, że wnio sek jest bez za sad ny
i brak mu pod staw praw nych. – Ko mi -
sja wy słu cha ła wy ja śnień pa na Sła wo -
mi ra Strze lec kie go i za po zna ła się
z opi nią praw ną. W isto cie pe ty cja do -
ty czy ła uchy le nia uchwa ły ra dy po wia -
tu w spra wie usta le nia wy so ko ści diet
rad nych oraz wy na gro dze nia sta ro sty.
Po mi ja jąc brak pod staw praw nych, jej
przy ję cie skut ko wa ło by po wsta niem
nie do pusz czal nej próż ni. Nie ist niał by
ża den do ku ment re gu lu ją cy wy so kość
diet i wy na gro dzeń człon ków ra dy po -
wia tu. Uchwa ła z dnia 18 li sto pa da by -
ła przy ję ta zgod nie z li te rą pra wa.
Zo sta ła prze gło so wa na z po wo du zmia -
ny prze pi sów usta wy o pra cow ni kach
sa mo rzą do wych. Or ga ny nad zor cze
rów nież nie stwier dzi ły, że ist nie ją pod -
sta wy do jej uchy le nia – wy ja śnił Je rzy
Szka tu ła, prze wod ni czą cy ko mi sji.

Do tej kwe stii od niósł się rów nież
sta ro sta mi lic ki. Jak pod kre ślił, nie jest
moż li we po wró ce nie sta nu sprzed 18
li sto pa da, o czym szef lo kal nych struk -
tur lu do wców po wi nien wie dzieć.
Od po wie dział tak że na li stę za rzu tów
skie ro wa nych w je go stro nę. – Uwa -

żam, że gmin ny PSL tym żą da niem się
ośmie szył al bo chciał zro bić za mie sza -
nie – stwier dził S. Strze lec ki. – Po ja -
wia ły się py ta nia o źró dła
fi nan so wa nia. Jest ta kie sa mo jak pa -
na Pio tra Czaj kow skie go peł nią ce go
obo wiąz ki rad ne go. W tej ka den cji
wy na gro dze nie wzro sło o 39,9%. Po -
ru szo no też kwe stię li nii au to bu so -
wych. Po le cam PSL -owi, aby za po znał
się z pro gra mem. Te raz za miast 1 zł
trze ba do kła dać 3 zł. Po wiat w tej ka -
den cji po chy lił się nad pro ble mem
i do fi nan so wał do jaz dy w gmi nie Kro -
śni ce dla uczniów szkół śred nich. Nie
ma rów nież po trze by utwo rze nia po -
wia to we go bu dże tu oby wa tel skie go.
Są gmi ny, któ re je two rzą, a miesz kań -
cy gło su ją. Trze ba za dać so bie py ta -
nie, – czy jak my to zro bi my, to środ ki
pój dą do każ dej gmi ny? Wszy scy wie -
dzą, któ ra jest naj więk sza. Mó wi się,
że nic się nie dzie je. Do 2019 ro ku
PSL za wsze miał sta ro stę al bo wi ce sta -
ro stę. Te raz się pań stwo cze pia cie. Nie
wpro wa dzaj cie w błąd, że po wiat się
za dłu ża. Za no to wa no spa dek dłu gu
o 1,4 mln zł. Za uważ cie, jak obec ny
za rząd do ga du je się z gmi na mi w ce lu

po zy ska nia środ ków ze wnętrz nych
na dro gi. Wszy scy wie my, co by ło
w po przed niej ka den cji. Po wa szym
ar ty ku le w lo kal nej pra sie na pi sa no, że
za rząd bę dzie się mniej sta rał po ma -
gać gmi nie Kro śni ce. To jest bzdu ra.
In for mu ję rów nież, że ostat nia ra ta
dłu gu szpi ta la zo sta nie spła co na 25 lu -
te go. Naj więk szą kwo tę z czę ści mo je -
go wy na gro dze nia, któ ra tak bar dzo
was bo li, prze zna czam na ce le spo łecz -
ne. PSL ma pre ten sje do su my wy rów -
naw czej dla człon ków ra dy po wia tu.
Ja koś nie za py ta no się, jak spra wa wy -
glą da w przy pad ku gmi ny Mi licz. Za -
da ję więc py ta nie – co was to
ob cho dzi? Każ dy mo że być rad nym
po wia to wym, to nie jest skok na ka sę.
Pro szę zo ba czyć, ja ka jest u nas wza -
jem na kul tu ra wy po wie dzi. CO in ne -
go, gdy by po ja wia ły się sy tu acje
z po przed niej ka den cji – z ob ra ża -
niem i cham stwem. Wte dy moż na by -
ło by stwier dzić, że szko da pie nię dzy
na tych rad nych – skwi to wał sta ro sta. 

Rad ni od rzu ci li pe ty cję 11 gło sa -
mi. Dwie oso by by ły prze ciw ne i dwie
wstrzy ma ły się od gło su.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Ludowcy kontra starosta
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Aktualności 3

W związ ku z ro syj ską agre sją mi li tar -
ną na Ukrainę w ca łej Pol sce od by ły
się ma ni fe sta cje, któ rych ce lem by ło
wy ra że nie so li dar no ści z na szym
wschod nim są sia dem. Oprócz te go
ru szy ły sze ro ko za kro jo ne ak cje po -
mo cy hu ma ni tar nej – or ga ni za cja
noc le gów dla uchodź ców czy zbiór ki
pod sta wo wych pro duk tów. Nie ina -
czej dzie je się w po wie cie mi lic kim,
gdzie sa mo rzą dy, in sty tu cje, sto wa -
rzy sze nia i zwy kli miesz kań cy an ga -
żu ją się w po moc ofia rom woj ny. 

24 lu te go w bu dyn ku Sta rej Rzeź -
ni od by ło się spo tka nie władz po wia tu
i gmi ny Mi licz. Pod da no ana li zie sze -
reg dzia łań, ja kie mo gą pod jąć sa mo -
rzą dy w związ ku z sy tu acją wo jen ną
u na sze go wschod nie go są sia da.

Wstęp ne usta le nia z te go po sie dze nia
prze ka zał bur mistrz Mi li cza na ostat -
nim po sie dze niu Ra dy Miej -
skiej. – My ślę, że dzi siej szy dzień
przej dzie do hi sto rii z po wo du zła ma -
nia naj dłuż sze go okre su po ko ju w Eu -
ro pie po II woj nie świa to wej. Nie ma
żad nej wąt pli wo ści, że ży je my w sta -
nie woj ny. Wie le zna ków na to wska -
zy wa ło. W mia rę moż li wo ści
ro bi li śmy ro ze zna nie z po wia tem
w spra wie udzie la nia schro nie nia ucie -
ki nie rom z kra ju ogar nię te go woj ną.
Wy ty po wa li śmy miej sca do noc le gów
z do stę pem do wę złów sa ni tar nych
i ży wie nia. Mo że my za pew nić sza cun -
ko wo 450-500 miejsc. Je śli cho dzi
o zdol ność przy go to wy wa nia po sił -
ków, to mo że my wy two rzyć tak mię -
dzy 1500 a 2000. Ta kie in for ma cje

prze ka zu je my do mi ni stra spraw we -
wnętrz nych. Za pra sza my miesz kań -
ców do za an ga żo wa nia się w po moc.
Zgła sza ją się rów nież fir my pry wat ne,
któ re ofe ru ją miej sca do za miesz ka nia.

Od by ło się spo tka nie z dy rek to rem
szpi ta la, sta ro stwem i lo kal ny mi sa mo -
rzą da mi. Spraw dzi li śmy po ten cjał, ja -
ki po sia da my i moż li wość zmie rze nia
się z pro ble ma mi w do star cze niu wo -
dy, żyw no ści i elek trycz no ści. Ma ga zy -
nu je my agre ga ty i pa li wo. Chce my,
że by naj waż niej sze rze czy by ły za pew -
nio ne, gdy by nie by ło ener gii elek -
trycz nej. Roz po zna je my po trze by
do stę pu do opie ki zdro wot nej. Szko ła
Pod sta wo wa nr 2 mo że być prze mie -
nio na na szpi tal, po sia da ta ką wtór ną
funk cję z cza sów, kie dy by ła bu do wa -
na – za ko mu ni ko wał Piotr Lech.

25 lu te go gmi na Mi licz po in for -
mo wa ła o zbiór ce żyw no ści w pla ców -
kach oświa to wych, któ rą ko or dy nu je
Szko ła Pod sta wo wa nr 1. Rów nież
w mi lic kim Ośrod ku Kul tu ry utwo -

rzo no mo bil ny punkt z rze cza mi pod -
sta wo wej po trze by (kon takt ca ło do bo -
wy pod tel. 504 956 082). Swo ją
po moc w zbiór ce za ofe ro wa ły rów nież
jed nost ki OSP i so łec twa. 28 lu te go
uru cho mio no tak że punkt in for ma -
cyj ny i zbiór ki żyw no ści w Chat ce Pu -
chat ka – Świe tli cy Śro do wi sko wej
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li -
czu (w go dzi nach 8.00-18.00). Moż -
na tam przy no sić żyw ność
dłu go ter mi no wą, ka wę, her ba tę, sło -
dy cze, ma ka ro ny, ry że itp., środ ki czy -
sto ści, ma te ria ły opa trun ko we. Punkt
za pew nia rów nież prze ka za nie in for -
ma cji o moż li wo ści wspar cia lub po -
trze bie przy ję cia po mo cy. Kon takt
te le fo nicz ny – 530 598 207.
W związ ku z uru cho mie niem in for -
ma cyj ne go dy żu ru te le fo nicz ne go po -
szu ki wa ni są wo lon ta riu sze
po słu gu ją cy się ję zy kiem ukra iń skim.
Uru cho mio no też punk ty po mo cy
psy cho lo gicz nej w Po wia to wym Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Mi li -
czu – Ośrod ku In ter wen cji
Kry zy so wej (tel. 713 841 384
lub 573 268 339). 

W urzę dzie w Ciesz ko wie trwa
zbiór ka dłu go ter mi no wych ar ty ku łów
spo żyw czych oraz środ ków czy sto ści, hi -
gie nicz nych i opa trun ko wych. W gmi -
nie Kro śni ce usta lo no miej sca zbió rek
w na stę pu ją cych miej scach – CETS
Kro śni ce, ha la spor to wa i Dom Kul tu ry
w Bu ko wi cach. – Je śli ma ją Pań stwo in -
for ma cje, że dys po nu je cie miej sca mi

do przy ję cia miesz kań ców Ukra iny, bar -
dzo pro si my o zgła sza nie tej in for ma cji
do Szkol ne go Schro ni ska Mło dzie żo we -
go w Kro śni cach pod nu me rem te le fo -
nu 71 38 46 180. W od po wie dzi
na apel nad bryg. An drze ja Bart ko wia ka,

ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, o prze ka zy wa nie sprzę -
tu dla ukra iń skich stra ża ków. Jed nost ki
OSP z te re nu gmi ny Kro śni ce w mi nio -
ny pią tek oraz so bo tę prze ka za ły sprzęt
i umun du ro wa nie dla na szych wschod -
nich są sia dów. Ukra iń scy stra ża cy po -
dej mu ją dzia ła nia ra tow ni cze w ob li czu
ata ków wo jen nych na ich kraj i każ de
do po sa że nie jest bar dzo waż ne – czy ta -
my w ko mu ni ka cie kro śnic kie go urzę -
du. Da ry ze bra ne w Ciesz ko wie
i Kro śni cach zo sta ną prze ka za ne do sie -
dzi by PCK w Mi li czu. 

Oprócz ak cji po mo co wych dla
Ukra iny w mi nio ny week end od by ły
się dwie ma ni fe sta cje. 25 lu te go
na mi lic kim ryn ku zgro ma dzi ło się
oko ło 50 osób. Przy by li rów nież stra -
ża cy, uru cha mia jąc sy re nę i sy gna li -
za cję świetl ną. Uczest ni cy mie li ze

so bą ukra iń skie fla gi i trans pa ren ty
z an ty wo jen ny mi ha sła mi. Jed no -
znacz nie po tę pi li agre sję ro syj skie go
na jeźdź cy. – 24 lu te go 2022 ro ku
pań stwo ro syj skie bez wy po wie dze -
nia woj ny za ata ko wa ło nie pod le głą
Ukra inę, co jest czy nem zbrod ni -
czym. My, ja ko Po la cy, w peł ni so li da -
ry zu je my się z miesz kań ca mi
Ukra iny i je ste śmy peł ni po dzi wu dla
mę stwa, ja kie oka za li w ostat nich go -
dzi nach – oświad czył Ma rek Sier piń -
ski, rad ny po wia to wy. Głos za brał
rów nież Zbi gniew Drze wiec ki, pre -
zes mi lic kie go Sto wa rzy sze nia „Myśl -
my”, zwra ca jąc uwa gę na to, że
Pol ska jest na ten mo ment bez piecz -
na z po wo du swo je go człon ko stwa
w NA TO i Unii Eu ro pej skiej. Opo -
wie dział przy oka zji hi sto rię swo jej
współ pra cy z ukra iń ski mi wo lon ta -

riu sza mi w ra mach Fun da cji Mo bil -
ni Po la cy. Za ape lo wał do wszyst kich
miesz kań ców o za an ga żo wa nie się
w ak cje po mo cy Ukra inie.

W nie dzie lę od by ła się dru ga ma -
ni fe sta cja, któ ra zgro ma dzi ła jesz cze
wię cej osób. Po ja wi li się nie tyl ko zwy -
kli miesz kań cy, ale rów nież przed sta -
wi cie le sa mo rzą dów, sto wa rzy szeń
i in sty tu cji. By li tak że oby wa te le Ukra -
iny. Du że emo cje wy wo ła ło wy stą pie -
nie Sve tla ny Ta ta ro vskiej, któ ra ra zem
z mę żem po je cha ła na gra ni cę i po ma -
ga ła uchodź com. – Wi dzie li śmy bar -
dzo wie lu lu dzi z dzieć mi, jed ni mie li
dwój kę, in ni piąt kę dzie ci. Wszyst kim
sta ra li śmy się po ma gać. Dzię ku ję Pol -
sce, że jest ta kie miej sce i ta cy lu dzie,
któ rzy za wsze po ma ga ją – po wie dzia -
ła oby wa tel ka Ukra iny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Cały powiat wspiera Ukrainę!
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18 lu te go w Sta rej Rzeź ni w Mi li czu
od był się wer ni saż wy sta wy fo to gra -
ficz nej pt. „Por tret in spi ro wa ny hi sto -
rią” au tor stwa gru py Fo to Ama tor.
Wy da rze nie cie szy ło się spo rym za -
in te re so wa niem.

Se rię fo to gra fii przy go to wa li An -
na Wie czo rek, Jo an na Zdo by lak, Da -
ria Grze siak, Ho no ra ta Łasz czew ska,
Jo la Bo liń ska, Mar ta So kół, Mi chał
Du ber, Na ta lia Mar ci szew ska, Alek -
san dra Tark, Ka ta rzy na Ta la ga i San -
dra Kor czak. Za my słem twór ców
wy sta wy by ło umiej sco wie nie zna -
nych po sta ci hi sto rycz nych w re -
aliach XXI wie ku. Ma to sta no wić
pró bę dia lo gu z bo ga tą prze szło ścią
oraz za pro sze nie do wspól ne go jej od -
kry wa nia.

– Hi sto ria nie sie ze so bą opo wie -
ści o lu dziach daw niej ży ją cych, ale nie
tyl ko. We wszyst kich za kąt kach świa -
ta od naj dzie my śla dy daw nych miejsc
kul tu oraz pi sma świad czą ce o wie rze
w róż ne bó stwa. Te naj bar dziej zna ne
mi ty i opo wie ści nie jed no krot nie sta -
wa ły się in spi ra cją dla li te ra tu ry oraz
sztu ki. Po dob no hi sto ria lu bi się po -
wta rzać, a ci, któ rzy ją zna ją, ma ją zdol -
ność pro ro ko wa nia przy szło ści.
Fo to Ama to rzy przy glą da ją się po sta -
ciom z bliż szej i dal szej prze szło ści

po to, by za pro jek to wać ich ży cie
na no wo, umiesz cza jąc je w re -
aliach XXI wie ku. Kim dziś by ła by Jo -
an na d’Arc, Elż bie ta Ba war ska czy
Fri da Kah lo? Jak od na leź li by się w no -
wych re aliach An to ni Cier pli kow ski,
Co co Cha nel czy Re gi na Zbar sky? Czy
sło wiań ska Dzie wan na by ła by na dal
łow czy nią, a Śmierć tań czą cym szkie -
le tem? Uczest ni cy pro jek tu po szu ku ją
współ cze snych wcie leń swo ich bo ha -
te rów z jed nym waż nym za ło że -
niem – ich ży cie ma po to czyć się
po dob nie. Two rzą coś na kształt po -
nad cza so we go fa tum, któ re de ter mi -
nu je ko le je ży cia, bez wzglę du na czas,

w ja kim czło wiek ży je. Los na szych bo -
ha te rów jest nie uchron ny i nie od wra -
cal ny, jed nak po przez osa dze nie we
współ cze snym świe cie przy bie ra no wą
in te re su ją cą for mę. Ten cie ka wy za bieg
spra wia, że po sta cie sta ją się nam bliż -
sze, przez co bar dziej zro zu mia -
łe – mó wi ła na wer ni sa żu An na
So bo lew ska, twór czy ni pro jek tu i opie -
kun ka gru py Fo to Ama tor. 

Wy sta wa bę dzie do stęp na koń ca
mar ca. Moż na ją oglą dać od po nie dział -
ku do piąt ku, w go dzi nach 8.00-16.00,
a w in nych po rach – po wcze śniej szym
uzgod nie niu te le fo nicz nym.

OPRAC. (FE NIX)

WYSTAWA

Postacie z przeszłości w dzisiejszych realiach

20 lutego zakończyły się konsultacje
w sprawie nadania miejscowości
Sułów statusu miasta. Biorący w
nich udział mieszkańcy poparli tę
inicjatywę. Jednogłośni w tej kwestii
byli miliccy radni. 

Konsultacje prowadzone były od
7 do 20 lutego w formie ankiety, którą
można było wypełnić na stronie
internetowej. Do udziału w nich
uprawnionych było 1287 osób, czyli
wszyscy mieszkańcy Sułowa powyżej
16. roku życia, na stałe bądź czasowo
zameldowani w tej miejscowości.
Frekwencja wyniosła 23% (296 osób).
Zdecydowana większość, bo 72,63%
(215), opowiedziała się za nadaniem
Sułowowi statusu miasta.

Wynik konsultacji stanowił zielone
światło do postawienia kolejnego
kroku, tym razem przez Radę Miejską
w Miliczu. 24 lutego na sesji został
przegłosowano uchwałę w sprawie
wystąpienia do ministra spraw
wewnętrznych i administracji. – Z
pełną świadomością rozumiemy, że jest
to kolejny krok ku temu, by powstała
gmina, która kiedyś istniała. Z tego
powodu mogą być mniejsze dochody.
Mieszkańcy Sułowa są prężni i
kreatywni, z pewnością sobie poradzą.

Mają wspaniałą drużynę piłkarską,
wiele wyremontowanych obiektów -
powiedziała Alicja Szatkowska. 

- Cieszy mnie, że ta inicjatywa
nadania statusu miasta spotkała się z
dużym poparciem. Do stanu
pierwotnego powrotu nie ma. Wtedy w
Sułowie było 20 sołectw.  Dzisiaj, żeby
uniknąć problemów, Trzebnice
musiałyby się zgodzić na odstąpienie
któregoś sołectwa. Gdyby to się udało, to
Sułów byłby większą gminą od Cieszkowa
- stwierdził z kolei Stanisław Kuśnierz,
który pracował wcześniej w Sułowie.

Przewodniczący rady oświadczył,
że miejscowość Sułów obecnie nie ma

warunków do utworzenia gminy. –
Nowy organizm musi mieć pełną
świadomość tego, czy jest w stanie
rozwiązywać problemy. Teren według
mojej oceny nie spełnia finansowych
oczekiwań. Nie życzyłbym nowej
radzie czy wójtowi problemów z
brakiem środków na realizację zadań.
Byłaby to najgorsza sytuacja dla
gospodarza. Nie ma takich pomysłów
w tym momencie - zakomunikował
Edmund Bienkiewicz. 

Radni jednogłośnie zgodzili się na
wystąpienie do MSWiA z wnioskiem
o nadanie Sułowowi statusu miasta.

MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Z SESJI

Czy jest szansa na powstanie gminy Sułów?
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Na bieżąco 5

21 lu te go przy pa dał Dzień Ję zy ka Oj -
czy ste go. Dla te go w Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Mi li czu przy po mnia no o za sa dach
po praw nej pol sz czy zny.

Już po prze kro cze niu pro gu szko ły
uczniów wi ta ły sło wa Fran cisz ka Ksa we re -
go Dmo chow skie go: „A na de wszyst ko sza -
nuj mo wę swą oj czy stą. Nie znać ję zy ka
swe go – hań bą oczy wi stą”, któ re by ły mot -
tem te go rocz ne go świę ta. Ane ta Flor kow -
ska -Sip, wi ce dy rek tor i po lo nist ka, przez
ra dio wę zeł za po zna ła dzie ci z hi sto rią
Dnia Ję zy ka Oj czy ste go i je go ce lo wo ścią.
Przy po mnia ła kam pa nie spo łecz ne, jak

choć by „Oj czy sty – do daj do ulu bio nych”
czy „Ję zyk pol ski ą -ę”. Po nad to wspo mnia -
ła o ję zy kach re gio nal nych – ka szub skim
i ślą skim, a tak że o gwa rach. Przy to czy ła
kil ka cie ka wo stek, do ty czą cych na sze go ję -
zy ka. Jak za zna czy ła, obok chiń skie go, wę -
gier skie go i fiń skie go ucho dzi on
za naj trud niej szy do na ucze nia. 

– Te go dnia ucznio wie roz bi ja li bank
za dań po praw no ścio wych, przy go to wa -
nych przez na uczy ciel ki ję zy ka pol skie -
go – zma ga li się z sza ra da mi ję zy ko wy mi,
ła mań ca mi po praw no ścio wy mi, or to gra -
ficz ny mi ła mi głów ka mi, a pra wi dło we
od po wie dzi wrzu ca li do skrzyn ki
umiesz czo nej na pierw szym pię trze.

Zwy cięz cy otrzy ma ją ty tuł Mi strza Ję zy -
ka Pol skie go oraz na gro dy. Cen ne in for -
ma cje umiesz czo ne by ły na ga zet ce
ścien nej, przy go to wa nej przez po lo nist kę
Mał go rza tę Ma cie jew ską. Po nad to w każ -
dej kla sie na za ję ciach ję zy ka pol skie go
świę to wa no, aby uświa do mić zna cze nie
oj czy stej mo wy. Ucznio wie wy bie ra li naj -
pięk niej sze sło wa. Wy gra ły „gle bo gry zar -
ka” oraz „so czy sty”. Wy pi sy wa li błę dy,
któ re „wdar ły się” do utwo ru z re per tu -
aru ka ba re tu Smi le pt. „Błę dy ję zy ko we”,
oraz uświa da mia li so bie, jak waż ne jest
sto so wa nie zna ków dia kry tycz nych, słu -
cha jąc pio sen ki Czar no -Czar nych.
Ucznio wie z kla sy IIa te go dnia od wie dzi -
li Bi blio te kę Pu blicz ną i tam uczest ni czy -
li w za ję ciach, zgłę bia jąc taj ni ki
po praw nej pol sz czy zny – po in for mo wa -
ło kie row nic two SP nr 1 w Mi li czu. 

OPRAC. (FE NIX)

Mi lic cy po li cjan ci unie moż li wi li dal -
szą jaz dę dwóm nie trzeź wym kie -
row com. Cze ka ją ich te raz po waż ne
kon se kwen cje.

22 lu te go w go dzi nach wie czor nych
dziel ni co wi peł nią cy służ bę na te re nie Mi li -
cza na uli cy Kro to szyń skiej za trzy ma li
do kon tro li dro go wej 23-let nie go miesz kań -
ca Su ło wa. Ba da nie sta nie trzeź wo ści wy ka -
za ło wje go or ga ni zmie1,2 pro mi la al ko ho lu.
Męż czyź nie za bra no pra wo jaz dy iunie moż -
li wio no mu dal szą jaz dę. Sa mo chód za bez -
pie czo no na par kin gu strze żo nym. 

Nie dłu go póź niej, bo w no cy z 22
na 23 lu te go, na tej sa mej uli cy wpadł 21-

let ni miesz ka niec jed nej z oko licz nych wsi.
Kie ro wał sa mo cho dem, ma jąc 0,9 pro mi -
la al ko ho lu w or ga ni zmie i nie po sia da jąc
nie zbęd nych upraw nień. Ma ło te go, je go
po jazd nie miał ak tu al nych ba dań tech -
nicz nych. Oczy wi ście 21-lat ko wi unie -
moż li wio no dal szą jaz dę, a au to
od ho lo wa no na par king strze żo ny. 

– Po stę po wa nia są w to ku i znaj dą
swój fi nał w mi lic kim są dzie. Męż czyź ni
po nio są kon se kwen cje praw ne, zwią za ne
z ujaw nio ny mi prze stęp stwa mi dro go wy -
mi – oznaj mia pod in spek tor Sła wo mir
Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Kolejni nietrzeźwi
za kierownicą
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Szanujmy mowę ojczystą
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Wła dze gmi ny Mi licz in for mu ją, że
do 31 mar ca po trwa re kru ta cja
do sty pen dium „Ho ry zon ty” dla naj -
zdol niej szych uczniów klas ósmych.
Or ga ni za to rem jest Edu ka cyj na Fun -
da cja im. Ro ma na Czar nec kie go
w War sza wie.

Sty pen dia prze zna czo ne są dla sied -
miu naj zdol niej szych uczniów klas
ósmych, któ rzy mo gli by re pre zen to wać
gmi nę Mi licz w szko łach śred nich we Wro -
cła wiu. Pla ców ki edu ka cyj ne ob ję te pro gra -
mem to Li ceum Ogól no kształ cą ce
nr VIII im. Bo le sła wa Krzy wo uste go
i Tech ni kum nr 10 w Elek tro nicz nych Za -
kła dach Na uko wych im. Fry de ry ka Jo liot -
-Cu rie we Wro cła wiu. 

Sty pen dium „Ho ry zon ty” przy zna -
wa ne jest na ca ły okres na uki w szko le
śred niej. W ca ło ści po kry wa ne są kosz ty
za miesz ka nia i wy ży wie nia w bur sie, kur -
sy i eg za mi ny ję zy ko we, wspól ne wy jaz dy
na wa ka cje czy fe rie, a do te go do fi nan so -
wu je się roz wój za in te re so wań i pa sji. Że -
by móc ubie gać się o ta kie wspar cie,
na le ży po cho dzić z miej sco wo ści do 30

tys. miesz kań ców, pla no wać na ukę w jed -
nej ze szkół śred nich współ pra cu ją cych
z fun da cją, a śred ni mie sięcz ny do chód
w ro dzi nie nie mo że prze kro czyć 1550 zł
net to na oso bę. 

– Pro gram Sty pen dial ny Ho ry zon ty
to kom plek so we wspar cie dla uczniów
i uczen nic w ca łej Pol sce. Fun da cja EFC już
od 12 lat da je im moż li wość na uki w naj -
lep szych li ce ach i tech ni kach w du żych
mia stach. To wa rzy szy my na szym Sty pen -
dy stom i Sty pen dyst kom w od kry wa niu
moc nych stron, na bie ra niu pew no ści sie -
bie, w re ali za cji pa sji – czy li w od naj dy wa -
niu naj lep szej dla sie bie dro gi. Pra cu je my
me to dą tu to rin gu. Dba my o roz wój oso bi -
sty w szko le i po za nią. Na si Sty pen dy ści
ni gdy nie są sa mi – mo gą li czyć na wspar -
cie Ko or dy na to ra czy Ko or dy na tor ki
w mie ście na uki, jak rów nież fun da cyj nych
psy cho lo żek i ró wie śni ków. Przy go da
z pro gra mem trwa kil ka lat, da je nie sa mo -
wi tą sa tys fak cję i otwie ra no we moż li wo -
ści – czy ta my na stro nie fun da cji.
For mu larz zgło sze nio wy jest do stęp ny
na stro nie www.efc.edu.pl.

(FE NIX)

KSZTAŁCENIE

Horyzonty możliwości

22 lu te go na ul. 1 Ma ja w Mi li czu sa -
mo chód oso bo wy po trą cił ośmio let -
nią dziew czyn kę. Po szko do wa na zo -
sta ła prze wie zio na do szpi ta la. Po li -
cja ba da oko licz no ści zda rze nia.

We dług wstęp nych usta leń po li cji,
dziew czyn ka na gle wy bie gła zza za par ko -
wa ne go na po bo czu po jaz du wprost
przed sa mo chód oso bo wy mar ki Vo lvo,
któ rym je chał 27-let ni miesz ka niec Mi li -
cza. Kie row ca nie zdą żył za ha mo wać czy
omi nąć ma ło let niej. 

– Po szko do wa na do zna ła ob ra żeń cia -
ła, dla te go nie zwłocz nie ka ret ka po go to wia
prze wio zła ją do jed ne go z wro cław skich
szpi ta li spe cja li stycz nych. Nikt in ny nie
ucier piał. Oso bów ka nie zo sta ła uszko dzo -
na i nada wa ła się do dal szej jaz dy. Po wy ko -
na niu nie zbęd nych czyn no ści służ bo wych
sa mo chód wy da no wła ści cie lo wi. 27-let ni
miesz ka niec Mi li cza był trzeź wy i miał wy -
ma ga ne upraw nie nia do pro wa dze nia po -

jaz dów me cha nicz nych. Trwa po stę po wa -
nie w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści te go
zda rze nia dro go we go – in for mu je pod -
insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
KPP w Mi li czu.

Po li cja ape lu je do wszyst kich ro dzi ców
i opie ku nów dzie ci o za cho wa nie ostroż -

no ści i roz wa gi w trak cie po ru sza nia się
w ob rę bie ru chli wych dróg. W szcze gól no -
ści na le ży ob jąć więk szym nad zo rem dzie -
ci, któ re – nie świa do me gro żą ce go im
nie bez pie czeń stwa – mo gą na gle wtar gnąć
pod ko ła roz pę dzo ne go po jaz du, co mo że
być tra gicz ne w skut kach. (FE NIX)

NA DRODZE

Ośmiolatka potrącona przez samochód
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Gmi na Kro śni ce pod pi sa ła list re fe -
ren cyj ny z Fun da cją „Ma nu fak tu ra Ini -
cja tyw” w spra wie part ner skiej współ -
pra cy. Dzię ki te mu wspól nie re ali zo -
wać bę dą pro jekt „In te gra cja – Ak ty -
wi za cja”, współ fi nan so wa ny ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go 2014-2020. 

Pro jekt ma na ce lu wspar cie dla po zo -
sta ją cych bez za trud nie nia miesz kań ców
gmi ny. Ta kie oso by bę dą mo gły sko rzy stać
z bez płat nych form ak ty wi za cji za wo do wej
i spo łecz nej w Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry -
stycz no -Spor to wym w Kro śni cach w ra -
mach mo bil ne go Klu bu In te gra cji
Spo łecz nej z sie dzi bą w Trzeb ni cy. 

For my po mo cy przy bio rą po stać po -
rad nic twa psy cho lo gicz no -spo łecz ne go, ro -
dzin ne go, praw ne go, za wo do we go,
warsz ta tów ak ty wi za cji spo łecz nej, wy da -

rzeń in te gra cyj no -oko licz no ścio wych,
grup sa mo po mo co wych, szko leń i po rad
in dy wi du al nych, kur sów za wo do wych,
kur sów kom pu te ro wych, ka fej ki in ter ne -
to wej oraz płat nych sta ży u lo kal nych pra -
co daw ców. Oso by nie peł no spraw ne bę dą
mo gły do dat ko wo sko rzy stać z do radz twa
spe cja li stycz ne go, usług tre ne ra pra cy i asy -
sten ta oso bi ste go.

Trwa re kru ta cja, pro wa dzo na w spo -
sób cy klicz ny. Oso by bez ro bot ne, ma ją ce
pro blem ze zna le zie niem pra cy oraz re la -
cja mi spo łecz ny mi, mo gą zgło sić się
do KIS, któ ry w part ner stwie z gmi ną Kro -
śni ce po zwo li uzy skać no wą ja kość ży cia.
Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją Fun -
da cja „Ma nu fak tu ra Ini cja tyw” oraz gmi -
na Kro śni ce. OPRAC. (MS)

GMINA KROŚNICE

Zawodowa i społeczna aktywizacja
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21 lu te go w go dzi nach po po łu dnio -
wych w miej sco wo ści Kuź ni ca Cze -
szyc ka (gmi na Kro śni ce) za trzy ma no
po szu ki wa ne go miesz kań ca wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. Męż czy -
zna wpadł z po wo du... pi cia pi wa. 

Dziel ni co wi pod czas ob cho du
w Kuź ni cy Cze szyc kiej za uwa ży li męż -
czy znę, któ ry pił pi wo w po bli żu miej sco -
we go skle pu. W związ ku z tym
po sta no wi li go wy le gi ty mo wać. Jak się
oka za ło, by ło to 40-let ni miesz ka niec wo -
je wódz twa wiel ko pol skie go, któ ry jest

po szu ki wa ny przez są dy re jo no we ze Śro -
dy Ślą skiej oraz Ru dy Ślą skiej w ce lu do -

pro wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu
śled cze go.

– 40-la tek zo stał na tych miast za trzy -
ma ny i do pro wa dzo ny do ko men dy po li cji
w Mi li czu, gdzie dziel ni co wi spo rzą dzi li
nie zbęd ną do ku men ta cję służ bo wą w tej
spra wie. Po no cy spę dzo nej w ce li męż czy -
znę, zgod nie z są do wym na ka zem, nie -
zwłocz nie prze wie zio no do Aresz tu
Śled cze go we Wro cła wiu, gdzie od bę dzie
za są dzo ną ka rę po zba wie nia wol no -
ści – po in for mo wał pod in spek tor Sła wo -
mir Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
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Sek cja pły wac ka Black Aqua
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go
Kro śnic ka Przy stań od lat szli fu je
umie jęt no ści mło dych adep tów tej
dys cy pli ny. Dzię ki wy trwa ło ści i od po -
wied nie mu po dej ściu do tre nin gów jej
re pre zen tan ci od no szą licz ne suk ce sy
w re gio nie. Jed na z za wod ni czek wy -
wal czy ła też me dal na ogól no pol skiej
im pre zie. Ko lej ne la ta za po wia da ją
się jesz cze le piej, a klub wy zna cza so -
bie co raz am bit niej sze ce le.

Klub po wstał 2 li sto pa da 2015 ro -
ku. – Wte dy by ło pierw sze ze bra nie
z ro dzi ca mi. Sta wia li śmy na klub. Ob -
ser wo wa li śmy, jak pły wa ją dzie ci, któ re
przy cho dzi ły do nas na ba sen otwar ty
od wrze śnia. Wów czas wy bra li śmy oko -
ło 50 osób. Roz da li śmy kar tecz ki in for -
mu ją ce o po wo ła niu dzie ci do klu bu
i za pra sza ją ce opie ku nów na spo tka nie.
Nie zja wi ło się 50 osób, ale by ło ich po -
nad 30 – opo wia da Ma te usz Grud kow -
ski, tre ner I kla sy, spra wu ją cy pie czę
nad funk cjo no wa niem sek cji.

Licz ba chęt nych zmniej sza ła się, bo -
wiem zo sta wa li naj wy tr wal si mło dzi
pły wa cy. Ta dys cy pli na spor tu wy ma ga
ogrom ne go sa mo za par cia. – Za ję cia,
któ re ucznio wie mie li pod czas ćwi czeń
szkol nych, trwa ły do 45 mi nut. Tre nin -
gi pły wac kie od po cząt ku trwa ły oko ło
dwóch go dzin. Za tem cze ka ły ich po -
nad dwa ra zy dłuż sze i bar dziej wy ma -
ga ją ce dzia ła nia. Do te go spor tu
po trze ba cha rak te ru iprzede wszyst kim
gło wy. Że by pły wać w wo dzie i pa trzeć
na ka fel ki przez dwie go dzi ny,
to – po pierw sze – trze ba mieć oczy,
a po dru gie – chęć. Przy kła do wo bie ga -
cze mo gą so bie zwie dzać la sy, gó ry, uli -
ce. Pły wa cy wi dzą głów nie ka fel ki,
ewen tu al nie ma ją chwi lę cza su wol ne -
go pod czas wy jaz dów – pod kre śla szko -
le nio wiec.

Uszczu ple nia gru py po cząt ko wej
dzia ły się za spra wą re zy gna cji sa mych
uczest ni ków. Klub nie do ko ny wał se lek -
cji. – Pod sta wą by ła umie jęt ność pły wa -
nia dwo ma sty la mi lub cho ciaż do brym
krau lem, aby się nie ba li wo dy. By ły oso -
by za czy na ją ce wła śnie od sa me go krau -
la, któ re zy ska ły póź niej ty tu ły
mi strzow skie Dol ne go Ślą ska. Nie przy -
po mi nam so bie, że bym ko goś wy rzu cił
za to, że nie umie pły wać. Prę dzej zda -
rzy ło się za wie sze nie za za cho wa nie, ale
wszy scy póź niej wra ca li. Oprócz tre no -
wa nia za wod ni ków, nie ste ty, mu si my
ich tak że przy oka zji wy cho wy wać. Nie -
ste ty, bo chcie li by śmy ich tyl ko tre no -
wać – do da je M. Grud kow ski.

Suk ce sy mło dych kro śnic kich pły -
wa ków to w du żej mie rze efek ty słu cha -
nia cen nych rad szko le niow ca.
Do strze ga to wło darz gmi ny. – O pra cy
tre ne ra Ma te usza Grud kow skie go naj -

le piej świad czą wy ni ki je go pod opiecz -
nych. W przy pad ku wszyst kich dys cy -
plin spor to wych oso ba tre ne ra jest
nie zwy kle waż na. To prze cież tre ne rzy
wska zu ją swo im pod opiecz nym od po -
wied nią dro gę, mo bi li zu ją do wy sił ków,
ko ry gu ją ewen tu al ne błę dy i przede
wszyst kim za szcze pia ją w nich bak cy la
do upra wia nia da nej dys cy pli ny spor to -
wej. Dzię ki te mu na ko niec mo że my
cie szyć się zko lej nych suk ce sów – oznaj -
mia wójt An drzej Bia ły.

Prze pis M. Grud kow skie go na suk -
ces w tym spo rcie wy da je się pro sty,
choć sa me tro fea, w licz bie oko ło 5 ty -
się cy, sta no wią efekt ubocz ny w je go fi -
lo zo fii. – Dla mnie za wod nik ma chcieć
pły wać i się w tym do sko na lić. Ma my
oso by, któ re 50 m krau lem pły wa ją
w30 se kund, ale też ta kie, któ re ten sam
dy stans prze pły ną tym sty lem w 40 se -
kund. Róż ni ca tyl ko 10 se kund, ale
w wo dzie jest ona ogrom na. Za wod nik,
któ ry po trze bu je tych 40 se kund, ma
cel, by zła mać 30 se kund. To dla nie go
pod sta wa i on się sta ra. Pły wa ją cy po ni -
żej 30 se kund czę sto już się nie sta ra, bo
to osią gnął. Kto bę dzie bar dziej war to -
ścio wym za wod ni kiem? Ten, któ ry
przy cho dzi, sta ra się, pra cu je. My nie li -
czy my na me da le, a na tzw. ży ciów ki.
Za wod ni cy ma ją co za wo dy, co tre ning
po pra wiać swo je umie jęt no ści. Pod sta -
wo wym za ło że niem przy two rze niu
klu bu by ło zmniej sze nie licz by uto nięć
w Pol sce, w gmi nie. Czy li ucznio wie
mie li tak pły wać, aby się nie uto pić.
W wa ka cje prze pro wa dza li śmy kur sy
do ty czą ce po mo cy in nym, by coś już
wie dzie li, a gdy skoń czą 18 lat, by mo -
gli pra co wać w za wo dzie ra tow ni ka lub
in struk to ra pły wa nia. Za tem po kil ku
la tach ob co wa nia z tym spor tem po ja -
wia ją się dwa moż li we kon kret ne za wo -
dy. Pa ru oso bom już się
uda ło – za zna cza tre ner.

Me da lo wy głód pły wa ków jest jed -
nak ła two do strze gal ny, a szko le nio wiec
po ma ga im w osią ga niu suk ce sów i re -
gu lar nym gosz cze niu na dol no ślą skim
po dium. – Też wi dzi my tę chęć zdo by -

cia me da lu. Gdy za wod nik po pra wia
swo je re kor dy i zdo by wa tro fea, jest
prze szczę śli wy. Zda rza się jed nak, że nie
po pra wi swo jej ży ciów ki. Wte dy moż -
na za sta na wiać się, gdzie le ży wi na, czy
po stro nie szko le nio wej, czy za wod ni ka,
któ ry np. po ja wił się tyl ko na jed nym
tre nin gu wty go dniu, miał pro ble my żo -
łąd ko we lub gar dło we. Sta ra my się
od ra zu wy tłu ma czyć, dla cze go coś nie
wy szło. Ni gdy nie star tu je się też tyl ko
w jed nej kon ku ren cji, są to mi ni mum
dwie -trzy, za leż nie od za wo dów. Trze ba
więc szyb ko na uczyć się, by od ciąć się
od po przed nie go star tu. Uda ło się bądź
nie, cze ka ją na stęp ne kon ku ren cje i tam
moż na się wy ka zać. Czę sto na czte ry
star ty trzy są trak to wa ne ja ko prób ne,
a ten czwar ty jest naj waż niej szy, bo tyl -
ko tam za wod nik się naj le piej czu -
je – tłu ma czy M. Grud kow ski.

Cie ka we jest też spoj rze nie tre ne ra
na pa ro wa nie za wod ni ków z kon ku ren -
cja mi. – Styl i kon ku ren cja wy bie ra ją so -
bie za wod ni ka, nie od wrot nie. Ma my
pięć kon ku ren cji pły wac kich – styl do -
wol ny, mo tyl ko wy, grzbie to wy, kla sycz -
ny i zmien ny, czy li po łą cze nie
wszyst kich po zo sta łych. A dru ga spra -
wa to od le gło ści kon ku ren cji, czy li sprin -
ter skie na 50 i 100 m,
śred nio dy stan so we 200 m i dłuż sze,

czy li 400, 800 czy 1500 m. Wi dać
prak tycz nie od ra zu, kto w ja kim sty lu
i na ja kim dy stan sie bę dzie pły wał. Zaj -
mu je to nie dłu żej niż mie siąc. Są za -
wod ni cy dłu go dy stan so wi, któ rzy
na sprin tach spi su ją się sła bo, bo nie po -
tra fią się roz grzać. Na dru gim bie gu nie
ma my sprin te rów, któ rzy po pły ną 50,
mak sy mal nie 100 m, a na dłuż szym dy -
stan sie, mó wiąc ko lo kwial nie, „umie ra -
ją”, więc nie ma ją za mia ru da lej
pły nąć – twier dzi szko le nio wiec.

W grud niu jed na z re pre zen tan tek
klu bu, Pa try cja Gie wia da, osią gnę ła spo -
ry suk ces, zdo by wa jąc brą zo wy me dal
na mi strzo stwach Pol ski ju nio -
rów. – Nie wiem, jak z hi sto rią daw ną,
ale od kąd je stem te po nad 6 lat, to nikt
z po wia tu mi lic kie go nie pły wał na mi -
strzo stwach Pol ski, a już na pew no nikt
nie zdo był me da lu. Nie po wiem jed nak,
aby ten brąz był ja kimś spo rym za sko -
cze niem. Już w eli mi na cjach wie dzie li -
śmy, że jest do brze. Tak na praw dę
przy go to wy wa li śmy się ca łe pół ro ku
pod 200 m krau lem. Ten dy stans też
wy padł nie źle, bo Pa try cja za ję ła szó ste
miej sce. Za wo dy na 100 m na to miast
od by wa ły się ostat nie go dnia. Zre zy gno -
wa li śmy z fi na łu B w zma ga niach
na 200 m sty lem zmien nym, że by jej
nie zmę czyć, że by od po czę ła przede
wszyst kim psy chicz nie, bo to jest w tym
spo rcie nie zwy kle waż ne. Pod sta wą by -
ło zła ma nie mi nu ty, aby do stać się do fi -
na łu A, a po tem my śleć, co da lej.
Oka za ło się, że te go dnia po pły nę ła bar -
dzo do brze. Nie wra ca li śmy już do ho -
te lu, zo sta li śmy na ba se nie. Nie ma nic
bar dziej ko ją ce go niż szum wo dy. Za -
wod nicz ka wy ci szy ła się. Był ogrom ny
stres, rów nież z mo jej stro ny, ale uda ło
się, Pa try cja to udźwi gnę ła. Do mo men -
tu de ko ra cji wła ści wie nie wie rzy łem, że
to się sta ło. Z Olsz ty na wra ca li śmy szyb -
ko, oczy wi ście nie ła miąc prze pi sów, ale
by jak naj prę dzej prze ka zać wia do mość
ome da lu ipo dzię ko wać zawspar cie. Te -
raz ma my ocho tę na zdo by cie kra jo we -
go zło ta, a mo że na wet krąż ka
wEu ro pie – opo wia da M. Grud kow ski.

Tre ner przy wią zu je też szcze gól ną
wa gę do ry wa li za cji szta fet. – Szta fe ta
rzą dzi się swo imi pra wa mi. Dru ga i trze -
cia oso ba są zwy kle do dat ko wo na krę -
co ne. Zwłasz cza gdy trwa rów na
ry wa li za cja i ko goś go ni my lub mu si my
ucie kać. Rocz nik 2009 jest wła śnie
przy go to wy wa ny do ta kich star tów. Nie
osią gnę li jesz cze wie ku na mi strzo stwa
Pol ski, bo to na stą pi do pie ro za rok, ale
już w ze szłym ro ku uda ło im się osią gać
suk ce sy ja ko 12-lat kom. Szta fe ta to in -
ne pły wa nie, a oni też je bar dzo lu bią.
Wy gry wa ze spół, jest ich wię cej, mo gą
się po chwa lić. In ne klu by róż nie o nas
mó wią, ale już nie ma sy tu acji, by Kro -
śni ce we szły na ba sen ja ko nie zna ny re -
gion. Te wy ni ki w szta fe cie są czę sto
lep sze niż w in dy wi du al nych star tach.
Mo im ma rze niem jest zro bie nie tu taj
za wo dów sa mych szta fet. In spi ro wa łem
się za wo da mi lek ko atle tycz ny mi,
a w pol skim pły wa niu cze goś ta kie go
nie ma. Na ra zie my ślę o re jo nie dol no -
ślą skim. Tyl ko i wy łącz nie szta fet, róż -
nych, oprócz tych, któ re są zgło szo ne
do igrzysk olim pij skich czy mi strzostw
Pol ski. Ja ko ta ką do dat ko wą za ba -
wę – mó wi szko le nio wiec. Prze wi dy wa -
na da ta tych za wo dów to 17 wrze śnia
te go ro ku. Na ra zie wszyst ko jest w fa zie
pla nów i po szu ki wa nia spon so rów.

Je śli zaś cho dzi o wspar cie fi nan so -
we, sek cja mo że li czyć na po moc ze stro -
ny gmi ny Kro śni ce. – Gmi na Kro śni ce
bar dzo chęt nie wspie ra uta len to wa nych
spor tow ców. Za wsze bar dzo cie szą
mnie ko lej ne in for ma cje o suk ce sach,
ko lej nych wy so kich lo ka tach czy po bi -
tych re kor dach. Ta kie sy tu acje po ka zu -
ją in nym mło dym lu dziom
al ter na tyw ny spo sób spę dza nia wol ne -
go cza su – za miast kom pu te rów czy
smart fo nów. Nie ina czej jest w przy pad -
ku sek cji pły wac kiej Black Aqua – in for -
mu je wójt Kro śnic. 

– Współ pra ca z gmi ną jest do bra.
Wszyst kie go nie mo że my do stać, ale
sta ra my się i czę sto uda je się dojść do po -
ro zu mie nia. Na pew no nie je ste śmy od -
trą ca ni. Wspie ra nas gmi na, wójt,
szcze gól nie je śli cho dzi owy jaz dy nami -
strzo stwa Pol ski. Do jazd od nas do Gli -
wic czy Olsz ty na to nie jest ka wa łek
dro gi, tro szecz kę się je dzie. Wszyst ko
też kosz tu je, za kwa te ro wa nie, wy ży wie -
nie. Gdy by za wod ni cy mie li sa mi
wszyst ko wy kła dać, to na praw dę wie le
by ich to kosz to wa ło. Po za tym star tu jąc
w za wo dach, nie re kla mu ją tyl ko sie bie
i klu bu, ale też gmi nę. Przy każ dym na -
zwi sku jest na pi sa ne. skąd je ste śmy.
Dzię ki te mu wie le osób do wia du je się
o Kro śni cach i przy jeż dża tu zo ba czyć,
jak to wy glą da. Ro bi my więc do dat ko -
wy mar ke ting dla gmi ny, ba se nu i tu tej -
szych miesz kań ców – pu en tu je tre ner.

(MS)
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W tym sporcie najważniejsza jest psychika



Sport8 WTOREK, 1 MARCA 2022

F
O

T
. 
P

ro
lig

h
t 
F

o
to

Mi lic ka ha la w ostat ni week end lu te -
go sta ła się are ną zma gań koń co -
wych o lo ka ty 5-8 dol no ślą skiej li gi
mło dzi czek. Na sze siat kar ki roz po -
czę ły ry wa li za cję od dwóch po ra żek.
Ko lej ne go dnia po ka za ły jed nak cha -
rak ter i wal czy ły do koń ca, co za owo -
co wa ło za ję ciem trze cie go miej sca
w tur nie ju i siód me go w ca łej edy cji
roz gry wek. 

So bot nie me cze roz po czę ły się od po -
je dyn ku UKS -u Gmi ny Mię ki nia i MKS -
-u Ro ki ta Brzeg Dol ny. Po dwóch se tach
zwy cię stwo od nio sła pierw sza z ekip, spi -
su ją ca się na praw dę do brze. Mię ki nian ki
wy gra ły naj pierw do 18, a po tem do 12.

W ko lej nym star ciu zmie rzy ły się za -
wod nicz ki Dwój ki i UKPS Lu bin. Mi li -
czan ki wal czy ły dziel nie, ale w pierw szej
od sło nie mu sia ły uznać wyż szość prze ciw -
ni czek, któ re wy gra ły do 20. Póź niej to na -
sze siat kar ki spi sy wa ły się le piej i za mknę ły
set z prze wa gą trzech oczek. Tie -bre ak na -
le żał do przy jezd nych, któ re po zwo li ły go -
spo dy niom na zdo by cie za le d wie sze ściu
punk tów. 

Lu bi nian ki na stęp nie ogra ły dwu krot -
nie do 20 ze spół z Brze gu Dol ne go. Miej -
sco we sto czy ły zaś wy rów na ny bój
z mię ki nian ka mi. Mi mo am bit nej po sta -
wy mi li cza nek przy jezd ne ca ły czas kon -

tro lo wa ły prze bieg me czu. To za owo co wa -
ło ich wy gra ną w dwóch se tach – naj pierw
do 20, a po tem do 22.

Ów cze sny układ ta be li spra wił, że
ostat nie dwa nie dziel ne bo je sta no wi ły
bez po śred nie po je dyn ki o pią te oraz siód -
me miej sce. Mię ki nian ki nie co le piej za -
pre zen to wa ły się w otwie ra ją cej par tii
z UKPS Lu bin. Po rów nej wal ce i ner wo -
wej koń ców ce wy szły na pro wa dze nie re -
zul ta tem 25: 23. Na stęp nie lu bi nian ki
od pła ci ły pięk nym za na dob ne i tym sa -
mym wy ni kiem do pro wa dzi ły do re mi su.
Tie -bre ak na le żał do re pre zen tan tek Mię -

ki ni, któ re triumf w Mi li czu przy pie czę to -
wa ły wy gra ną 15: 6.

Go spo dy nie za gra ły z dru ży ną z Brze -
gu Dol ne go. Wcze śniej sze po raż ki nie znie -
chę ci ły ich do am bit nej gry. Na osło dę
bo wiem uda ło im się roz gro mić prze ciw -
nicz ki naj pierw do 15, a na stęp nie do 13.
Dzię ki te mu na sza dru ży na za ję ła siód mą
lo ka tę w wo je wódz twie. Dla pod opiecz -
nych Kry stia na Wal nicz ka jest to spo ry
pro gres w po rów na niu do po przed nie go
se zo nu, kie dy to za ję ły 12. miej sce na ko -
niec zma gań.

(MS)
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Miliczanki siódme w województwie
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Za wod ni cy mi lic kie go Li de ra za gra li
w nie dzie lę w III Wo je wódz kim Tur -
nie ju Kwa li fi ka cyj nym Ka de tek i Ka -
de tów. Dla pod opiecz nych Ra fa ła
Gen de ry był to spraw dzian umie jęt -
no ści w star ciach czę sto ze star szy -
mi ry wa la mi. Test wy da wał się szcze -
gól nie waż ny dla Le ny Ko wal skiej
i Fran cisz ka Ku char skie go, któ rzy już
w nad cho dzą cy week end za gra ją
w Grand Prix Pol ski Mło dzi ków.

Oty lia Ło chow ska w gru pie tra fi ła
na dwie za wod nicz ki z Wo ło wa. Jed nej
ule gła 0: 3, zaś dru gą rów nie prze ko nu ją co
ogra ła. W 1/8 fi na łu tra fi ła na ko lej ną re -
pre zen tant kę tej miej sco wo ści i nie ste ty
mu sia ła uznać jej wyż szość. Po ko lej nej po -

raż ce z wro cła wian ką upla so wa ła się osta -
tecz nie na 12. miej scu.

L. Ko wal ska i Zo fia Mi cha le wicz zna -
la zły się w jed nej gru pie. Ta pierw sza od -
nio sła trzy zwy cię stwa 3: 0. Na stęp nie
prze gra ła 1: 3 z wo ło wian ką, ale na ko niec
ogra ła jej klu bo wą ko le żan kę. W efek cie
upla so wa ła się na dzie wią tej lo ka cie.

Dla Z. Mi cha le wicz z ko lei nie był to
szczę śli wy dzień. Po trzech po raż kach
w gru pie zmie rzy ła się z wro cła wian ką.
Do zwy cię stwa za bra kło nie wie le, ale osta -
tecz nie po prze gra nej 2: 3 zna la zła się
w ogo nie kla sy fi ka cji ge ne ral nej.

Spo śród chłop ców naj le piej spi sał się F.
Ku char ski. W gru pie od niósł dwa pew ne
zwy cię stwa 3: 0 z te ni si sta mi z Po lko wic
i Lu ba nia. Rów nie prze ko nu ją co ograł też

przed sta wi cie li Ką tów Wro cław skich i Wro -
cła wia, dzię ki cze mu za mel do wał się
w ćwierć fi na le. Szan sę na me dal prze kre śli -
ła po raż ka z wo ło wia ni nem. Po prze gra nej
z przed sta wi cie lem Ką tów Wro cław skich
i ogra niu dzier żo nio wia ni na za jął na ko niec
siód me miej sce. Na 48 star tu ją cych wy da je
się to do brym re zul ta tem przed waż nym
tur nie jem w Sę pól nie Kra jeń skim.

Ce za ry Żmi jew ski na to miast w gru pie
prze ko nu ją co ograł te ni si stów z Wo ło wa
i Lu ba nia. Póź niej jed nak po wi nę ła mu się
no ga i z wal ki o triumf wy eli mi no wał go
gracz ze sto li cy wo je wódz twa. Na stęp nie
ograł in ne go wro cła wia ni na i przed sta wi -
cie la Brze gu Dol ne go. Dzię ki te mu upla so -
wał się na 17. lo ka cie w tur nie ju.

(MS)
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Za wod ni cy Rio Grap pling Club Kro -
śni ce wzię li udział w XII Mi strzo -
stwach Pol ski No Gi Jiu -Jit su 2022.
Pię cio oso bo wa eki pa pod opiecz -
nych Da nie la Kra ko wia ka przy wio zła
z week en do wych zma gań w Po zna -
niu dwa srebr ne medale.

Fi lip Owcza rek pierw szą wal kę wy grał
na punk ty. Na stęp nie po trze bo wał trzech
mi nut, by pod dać za wod ni ka z Po zna nia
po przez efek tow ną ba la chę. Fi na ło wy po -
je dy nek sto czył z przed sta wi cie lem szcze -
ciń skie go klu bu. Po wy rów na nych
zma ga niach mu siał uznać wyż szość ry wa -
la, któ ry zwy cię żył na punk ty. W ten spo -
sób za wod nik na sze go klu bu zo stał
wi ce mi strzem ka te go rii ju nio rów
do 56,5 kg.

Dru gie sre bro przy wiózł Mar cin Ka -
łuż ny, wal czą cy w kat. ma ster 3 bia łych pa -
sów do 85,5 kg. Po je dy nek o zło to prze grał
z za wod ni kiem z Po zna nia. Po nie speł na
trzech mi nu tach zma ga nia za koń czy ły się
pod da niem przez dźwi gnię.

Adam No wak ry wa li zo wał w sil nie ob -
sa dzo nej ka te go rii adult nie bie skich pa sów
do 79,5 kg. Je go pierw szy ry wal z To ru nia
do znał kon tu zji, co po skut ko wa ło prze rwa -
niem po je dyn ku. Na stęp nie po ko nał
na punk ty przed sta wi cie la sto li cy Dol ne go
Ślą ska. Po emo cjo nu ją cej wal ce wy eli mi no -
wał gdy nia ni na, po now nie zwy cię ża jąc
na punk ty. Je go szan sę na me dal prze kre -
ślił Sło wak, a do roz strzy gnię cia ko lej ny raz
do szło po przez zli cze nie punk tów.

W nie mal rów nie licz nych zma ga -
niach adult pur pu ro wych pa sów uczest ni -
czył An drzej Wia de rek. Nie ste ty, je go
przy go da skoń czy ła się już po pierw szej
wal ce. Prze grał bo wiem na punk ty z za -
wod ni kiem z Byd gosz czy.

Ostat ni z re pre zen tan tów kro śnic kie -
go klu bu, An drzej Więc kow ski, ry wa li zo -
wał w ka te go rii ma ster 2 bia łych pa sów
do 85,5 kg. On rów nież sto czył tyl ko je den
po je dy nek. Za moc ny oka zał się dla nie go
prze ciw nik z War sza wy, któ ry zwy cię żył
ze spo rą prze wa gą punk to wą.

(MS)
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Dwa srebra krośniczan


