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MILICZ

SEGREGUJMY ŚMIECI, 
A NIE LUDZI!

Czytaj na str. 3

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Finał w barwach żółci 
i czerwieni Czytaj na str. 7
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Od 4 lu te go Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Mi li czu ma no we go ko men -
dan ta. De cy zją Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji we Wro cła wiu sta no wi -
sko to ob jął młod szy in spek tor Ja -
nusz Miś.

3 lu te go roz kaz per so nal ny wrę czył
mł. insp. Ja nu szo wi Mi sio wi ko men dant
wo je wódz ki nad in spek tor Da riusz We so -
łow ski. Te go sa me go dnia do tych cza so wy
szef mi lic kich po li cjan tów, młod szy in -
spek tor Ma rek Sro czyń ski, zo stał od de le -
go wa ny do kie ro wa nia Ko men dą
Po wia to wą Po li cji w Lu ba niu.

(FE NIX)

POLICJA

Nowy komendant w Miliczu

W po sie dze niu se nac kiej Ko mi sji Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi ni -
stra cji Pań stwo wej uczest ni czył bur -
mistrz Mi li cza. Ja ko przed sta wi ciel
sa mo rzą dów bar dzo kry tycz nie oce -
nił no we li za cję pro jek tu usta wy
o pra wie oświa to wym, na zy wa ną po -
tocz nie Lex Czar nek.

Wśród sa mo rzą dow ców naj więk -
sze kon tro wer sje wzbu dza ją za pi sy
zwięk sza ją ce ro lę ku ra to rów i ich nad -
zór nad pol ski mi szko ła mi. Ist nie ją
oba wy, że dy rek to rzy, ucznio wie i ro -
dzi ce dzie ci bę dą mie li mniej szy
wpływ na szko łę. Sze fo wie pla có wek
oświa to wych nie bę dą mo gli sa mi de -
cy do wać o pew nych kwe stiach, któ re
do tej po ry mo gli roz strzy gać bez in ge -
ren cji rzą du. 

Zmia ny do ty czą m. in. za jęć do -
dat ko wych, or ga ni zo wa nych w szko -
łach dla dzie ci. Ku ra tor bę dzie mógł
in ge ro wać w to, któ re za ję cia się po ja -
wią i ja kie te ma ty bę dą na nich po ru -
sza ne. Je śli dy rek cja szko ły nie
do sto su je się do wy tycz nych, mo że zo -
stać we zwa na do wy ja śnień i moż li we
bę dzie usu nię cie jej ze sta no wi ska.

– Chciał bym prze mó wić w tej sza -
cow nej izbie też ja ko na uczy ciel, któ -
ry 35 lat te mu wcho dził do szko ły
PRL -owskiej i rok póź niej włą czył się
w or ga ni za cję nie le gal nej So li dar no ści
oświa to wej – mó wił w se na cie Piotr
Lech, bur mistrz Mi li cza. – W tej gru -
pie chcie li śmy bu do wać pod sta wę no -
wej pol skiej szko ły. Mia ła być
włą cza ją ca, otwar ta, no wo cze sna i wol -
na od ide olo gii. Dwo ma sym bo la mi
ide olo gii by li z jed nej stro ny za rzą dza -
ją cy, a z dru giej par tie po li tycz ne, dzia -
ła ją ce na te re nie szko ły. Tam ta
So li dar ność pod ję ła uchwa łę o wy pro -
wa dze niu par tii z pla có wek oświa to -
wych, a w dru giej czę ści zmia nę
spo so bu za rzą dza nia. Miał być in ny
tryb wy bo ru dy rek to ra i ku ra to ra, któ -
rzy by li z no mi na cji par tyj nej. Ta mło -
da eli ta So li dar no ści stwo rzy ła
pod sta wy do obec ne go pra wa oświa to -

we go. Pro po no wa ne zmia ny są do -
kład nym za prze cze niem ide ałów So li -
dar no ści. Wra ca par tyj ny no mi nat.
Zmie nia się sys tem nad zo ru pe da go -
gicz ne go z ła god ne go na nad zór pro -
ku ra tor ski. To nie jest gra słów.
Z za pi sów usta wy ja sno wy ni ka, że ku -
ra tor do sta nie upraw nie nia pro ku ra -
tor skie. Dla mnie jest to kie ru nek
wschod ni, czy li po wrót do PRL -u.
W uza sad nie niu usta wy jest mo wa
o da wa niu kom pe ten cji ro dzi com,
a jest do kład nie na od wrót. Ca ła se -
man ty ka sta je na gło wie, nie któ rzy pa -
mię ta ją to z cza sów PRL -u. Po wró co no
już do sys te mu kształ ce nia so wiec kie -
go, po nie waż sys tem ośmio kla so wy
wpro wa dzo no w 1948 r. Pol skiej szko -
ły nie da się zła mać, zo sta ła upo ko rzo -
na, ale nie stłam szo na. Wy trzy ma ła
w PRL -u, to i te raz jej się uda – stwier -
dził wło darz Mi li cza.

W roz mo wie z na mi bur mistrz za -
ko mu ni ko wał, że po sie dze nie se nac -
kiej ko mi sji by ło pierw szą de ba tą
prze pro wa dzo ną w nor mal nych wa -
run kach, al bo wiem mo gli się wy po -
wie dzieć sa mo rzą dow cy, dy rek to rzy
i na uczy cie le. Jak wska zał, pro po zy cje
mi ni stra edu ka cji zo sta ły pra wie jed -
no gło śnie skry ty ko wa ne, a kon sty tu -
cjo na li ści wy ka za li, że są sprzecz ne
z usta wą za sad ni czą. – Ne ga tyw na
opi nia se na tu spo wo du je, że no we li za -
cja bę dzie po now nie pro ce do wa na
przez sejm. Zo ba czy my, czy po sło wie
prze są dzą o po wro cie do PRL -u, czy
sprze ci wią się szko dli wym zmia -
nom – spu en to wał P. Lech. Jak się oka -
za ło 9 lu te go, sejm od rzu cił
sta no wi sko se na tu, w związ ku z czym
no we li za cja pra wa oświa to we go tra fi -
ła na biur ko pre zy den ta.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OŚWIATA

Burmistrz krytykuje Lex Czarnek
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4 lu te go w go dzi nach wie czor nych
w miej sco wo ści Bu ko wi ce (gmi na
Mi licz) do szło do śmier tel ne go wy -
pad ku. 38-let ni męż czy zna naj praw -
do po dob niej zo stał po trą co ny przez
po ciąg.

Do zda rze nia do szło na to rach ko le jo -
wych w od le gło ści kil ku set me trów od sta -
cji ko le jo wej. Jak usta li li na miej scu
po li cjan ci, pod nad zo rem pro ku ra to ra,
ma szy ni sta po cią gu po śpiesz ne go re la cji
War sza wa -Wę gli niec, wy jeż dża jąc z Bu ko -
wic w stro nę Ole śni cy, za uwa żył znaj du ją -
cą się tuż przy to rach bli żej
nie zi den ty fi ko wa ną pla mę. Nie zwłocz nie
za czął ha mo wać, po ciąg za trzy mał się
po kil ku dzie się ciu me trach.

Oka za ło się, że przy to rach le żał
męż czy zna, któ ry nie da wał oznak ży cia.
Przy by ły na miej sce ko ro ner stwier dził
zgon, wska zu jąc na pod sta wie ob ra żeń
cia ła, że mo gły one po wstać w wy ni ku

po trą ce nia przez po ciąg. Usta lo no, że
zmar ły to 38-let ni miesz ka niec Klucz -
bor ka. De cy zją pro ku ra to ra cia ło prze -
wie zio no do wro cław skie go Za kła du
Me dy cy ny Są do wej w ce lu prze pro wa -
dze nia sek cji zwłok i usta le nia m. in. sta -
nu trzeź wo ści. 

– Nikt in ny nie ucier piał, skład po cią -
gu nie zo stał uszko dzo ny. Ma szy ni sta pro -
wa dzą cy po ciąg był trzeź wy. W cza sie
oglę dzin miej sca wy pad ku ruch na li nii ko -
le jo wej Mi licz -Ole śni ca był przez kil ka go -
dzin wstrzy ma ny. Wszy scy pa sa że ro wie
po cią gu po śpiesz ne go, któ ry brał udział
w wy pad ku, a by ło to po nad sto osób, zo -
sta li za bra ni w dal szą dro gę za stęp czy mi
au to bu sa mi, pod sta wio ny mi przez prze -
woź ni ka. Trwa po stę po wa nie w ce lu wy ja -
śnie nia przy czyn i oko licz no ści te go
tra gicz ne go wy pad ku – in for mu je pod -
insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Tragedia przy torach
kolejowych



Po przez ta kie ha sło se gre ga cji sa ni tar nej sta -
now cze NIE mó wi gru pa miesz kań ców gmi ny
Mi licz, któ ra po wo ła ła do ży cia Ko mi tet Obro ny
Wol no ści i To le ran cji. Ce lem tej ini cja ty wy jest
wy ra że nie sprze ci wu wo bec po sta wy bur mi -
strza Pio tra Le cha oraz sto so wa nia se gre ga cji
sa ni tar nej i pod pro go we go przy mu sza nia
do szcze pień prze ciw ko CO VID -19. Człon ko wie
ko mi te tu kry tycz nie oce nia ją rów nież nie daw -
no ogło szo ny przez gmi nę kon kurs dla szkół,
w któ rym na gro dzo na ma być kla sa z naj wyż -
szym wskaź ni kiem za szcze pie nia.

Sy gna ta riu sza mi po wo ła nia Ko mi te tu Obro -
ny Wol no ści i To le ran cji są An na Zę bik, Ka ta rzy -
na Geo r giou, Ilo na Grząś ko, Ma ciej Ka pu śniak,
Woj ciech Pi sko zub, Agniesz ka i Ma riusz Łu ka -
szyk, Łu kasz Ja wor ski, Ka ta rzy na Se ku radz ka
i Alek san dra Wie czo rek. – Chce my wy ra zić swój
zde cy do wa ny sprze ciw wo bec te go, co ro bi i w jak
skan da licz ny spo sób za cho wu je się Piotr Lech,
a tak że te go, w ja ki spo sób wy po wia da się na te -
mat osób, któ re ma ją in ne zda nie. Każ dy, kto ma
uza sad nio ne wąt pli wo ści od no śnie do te go, co
bez po kry cia opo wia da Piotr Lech czy in ni pan -
de micz ni ce le bry ci, jest ne go wa ny i trak to wa ny
jak „pła sko ziem ca”, „ma niak teo rii spi sko wych”,
„czło wiek bez wy kształ ce nia”, a na wet jest po rów -
ny wa ny do ko goś, kto ne gu je Ho lo kaust. Żą da my
pu blicz nych prze pro sin w imie niu wszyst kich lu -
dzi, któ rych Piotr Lech ob ra ził! Bur mistrz twier -
dzi, że li czy się ze zda niem eks per tów,
za po mi na jąc, że nim nie jest! Twier dzi, że słu cha
le ka rzy i wie rzy w to, co mó wi współ cze sna me -
dy cy na, a jed no cze śnie jest głu chy na le ka rzy, pro -
fe so rów i spe cja li stów z wie lo let nim
do świad cze niem me dycz nym i na uko wym, któ -
rzy ma ją od mien ne zda nie od te go, któ re pre zen -
tu ją „eks per ci”, któ rych praw do mów ność rów na
jest „ze ru” – co wy ni ka z fak tów – i od mien ne
od je go ulu bio nych me dycz nych ce le bry tów. Bur -
mistrz uda je, że nie ist nie ją prof. Piotr Ku na, dr
Piotr Wit czak, dr Pa weł Ba siu kie wicz, dr Zbi -
gniew Mar ty ka, dr Wło dzi mierz Bod nar, dr Ma -
rek So bo lew ski, dr Do ro ta Sien kie wicz, dr
Ry szar da Cha zan czy dr hab. Ry szard Rut kow ski.
Wszy scy od sa me go po cząt ku kry tycz nie oce nia -
li sto so wa nie lock dow nów – dzi siaj po twier dził
to tak chęt nie przy wo ły wa ny przez Pio tra Le cha
Uni wer sy tet John sa Hop kin sa, a ame ry kań scy se -
na to ro wie w ob li czu tych in for ma cji żą da ją na -
tych mia sto we go od wo ła nia z urzę du ar chi tek ta
cyr ku pan de mii – dra Fau cie go. Wska zy wa ni
przez nas le ka rze wąt pią w sku tecz ność te stów
PCR i uwa ża ją, że nie ma sen su obo wiąz ko wych
szcze pio nek prze ciw ko CO VID -19, co po twier -
dza ją dzia ła nia wie lu już kra jów na świe cie. Je śli
cho dzi o dzie ci, to ofi cjal ne sta ty sty ki Mi ni ster -
stwa Zdro wia wska zu ją, że ry zy ko zgo nu lub
cięż kie go prze bie gu cho ro by jest mar gi nal -
ne – wie dzą to Por tu gal czy cy czy Niem cy, któ -
rzy nie szcze pią zdro wych dzie ci, a je dy nie te
z wie lo cho ro bo wo ścią. Je ste śmy prze ciw ko se gre -
go wa niu lu dzi na za szcze pio nych i nie zasz cze pio -
nych. Na wet wśród nas są oso by za szcze pio ne
i nie zasz cze pio ne – za zna cza ją za ło ży cie le ko mi -
te tu. 

Na si roz mów cy wska zu ją, że nie ma w Pol sce
rze czo wej dys ku sji w śro do wi sku me dycz nym,
gdzie obie stro ny spie ra ły by się na ar gu men ty na -
uko we. Ich zda niem pro mo wa na jest jed na nar -
ra cja, w któ rej każ dy wy ra ża ją cy in ne zda nie jest
ani hi lo wa ny z prze strze ni pu blicz nej i nie jest za -
pra sza ny do ogól no pol skich me diów. 

Ko mi tet Obro ny Wol no ści i To le ran cji pla -
nu je na te re nie po wia tu mi lic kie go zor ga ni zo wa -
nie ak cji pro te sta cyj nej wo bec dzia łań
bur mi strza. W tym ce lu pro mu je ak cję SE GRE -
GUJ MY DO BRZE pod ha słem „Se gre guj my
śmie ci, a nie lu dzi!”, któ re moż na do strzec
na wie lu wi try nach skle po wych, ta bli cach ogło -
sze nio wych czy na sa mo cho dach. – W po przed -
ni week end roz wie si li śmy pla ka ty pro mu ją ce
na szą ak cję na ogól no do stęp nych słu pach na te -
re nie po wia tu mi lic kie go. Nie ste ty, na te re nie
mia sta Mi licz Piotr Lech szyb ko na ka zał swo im
służ bom zdra pa nie ich. Tym sa mym naj więk szy
zwo len nik wol no ści sło wa sta je się uoso bie niem
naj gor szych de mo nów PRL -owskiej cen zu -
ry – twier dzą na si roz mów cy.

Jak mó wią przed sta wi cie le ko mi te tu, or ga ni -
za cja kon kur su szcze pion ko we go w gmi nie Mi -
licz na ru sza prze pi sy RO DO, po nie waż
na uczy cie le i dy rek to rzy szkół nie ma ją pra wa wy -
cią gać od uczniów in for ma cji na te mat szcze -
pień. – Są to da ne wraż li we, któ rych bez zgo dy
ro dzi ców nie ma ją pra wa po zy ski wać. Nie przyj -
mu je my do wia do mo ści wy po wie dzi bur mi strza,
że „kto chce się wy po wie dzieć, mo że to zro bić,
a resz ta mo że mil czeć”. Uczeń, zwłasz cza szko ły
pod sta wo wej, czy dziec ko z przed szko la z re gu ły
słu cha na uczy cie la i od po wia da na za da wa ne py -
ta nia. Da je to też po le do dys kry mi na cji uczniów,
któ rych ro dzi ce nie zgo dzą się na szcze pie nia.
W na szym od czu ciu szko ła jest tym miej scem,
gdzie dzie ci po win ny się uczyć spo łecz nej rów no -
ści, to le ran cji i po sza no wa nia dru gie go czło wie -
ka. Nie je ste śmy zwo len ni ka mi teo rii, że CO VID
nie ist nie je. Nie uwa ża my, że szcze pie nia są złe,
to wol ny wy bór każ de go czło wie ka. Po pro stu nie
go dzi my się na se gre ga cje sa ni tar ną – pod kre śla -
ją człon ko wie KO WiT. 

Jak nas po in for mo wa li, spra wą za in te re so wał
się Ja kub Ku le sza – po seł z ra mie nia Kon fe de ra -
cji, któ ry wy sto so wał pi smo do bur mi strza Mi li -
cza z proś bą o wy ja śnie nia. – Pro szę o wy ja śnie nia
w spra wie kon kur su dla klas z naj wyż szym wskaź -

ni kiem za szcze pie nia prze ciw CO VID -19. Ogło -
sze nie kon kur su spo tka ło się z ogrom nym obu -
rze niem spo łecz nym. Oby wa te le zgło si li mi, że
na por ta lu spo łecz no ścio wym, na pro fi lu gmi ny
o na zwie „Gmi na Mi licz w po wie cie mi lic kim”
po ja wił się ko mu ni kat, w któ rym Gmi na Mi licz
ogła sza kon kurs dla szkół i jed no stek oświa to wych
z na gro dą Bur mi strza Gmi ny Mi licz dla kla sy
z naj wyż szym wskaź ni kiem za szcze pie nia prze -
ciw CO VID -19 w swo jej szko le/pla ców ce. Kon -
kurs po trwa do 28 lu te go 2022 r. Aby okre ślić
„naj wyż szy wskaź nik za szcze pie nia” dzie ci, na le -
ży uprzed nio po zy skać in for ma cje o prze by tym
szcze pie niu prze ciw CO VID -19 od ro dzi ców
tych dzie ci. Nie chcę na wet roz wa żać, że mo gło -
by dojść do pró by wy łu dze nia in for ma cji od sa -
mych dzie ci, gdyż jest to kwe stia nie ty le nio są ca
za so bą sank cje kar ne, ale tak ka ry god na i skan da -
licz na, w świe tle przy ję tych przez spo łe czeń stwo
za sad mo ral nych i etycz nych, że nie po win no się
te mu po świę cać ani jed ne go zda nia. Po wra ca jąc
do klu czo wej kwe stii po zy ski wa nia da nych o za -
szcze pie niu uczniów, in te re su je mnie, na ja kiej
pod sta wie praw nej Pan Bur mistrz za kła da, że dy -
rek to rzy lub na uczy cie le po szcze gól nych pla có -
wek ma ją pra wo po zy ski wać da ne o szcze pie niu,
bę dą ce da ny mi wraż li wy mi, ob ję ty mi ści słą ta -
jem ni cą? Da ne te nie mo gą być po zy ski wa ne bez
wy raź nej I nie przy mu szo nej zgo dy osób, któ rych
te da ne do ty czą. Przy czym zgo da na ujaw nie nie
in for ma cji o szcze pie niu mu si być do bro wol na,
świa do ma, kon kret na – wy ra żo na w for mie jed -
no znacz ne go oka za nia wo li i moż li wa do od wo -
ła nia w każ dym cza sie. To ozna cza, że
w przy pad ku sto so wa nia za chęt, tj. uza leż nia nia
ujaw nie nia in for ma cji od ja kichś czyn ni ków
(w tym wy pad ku za chę ca nie na gro dą), nie moż -
na mó wić o do bro wol no ści czy jed no znacz nym
oka za niu wo li. Sko ro dy rek cja ma usta lić wskaź -
nik za szcze pie nia, to wia do mo, że da ne o szcze -
pie niu bę dą zbie ra ne, za pew ne przez
po szcze gól nych na uczy cie li. Na le ży za tem wziąć
pod uwa gę, że zgod nie z art. 231 § 1 Ko dek su
kar ne go funk cjo na riusz pu blicz ny, któ ry, prze kra -
cza jąc swo je upraw nie nia lub nie do peł nia jąc obo -
wiąz ków, dzia ła na szko dę in te re su pu blicz ne go
lub pry wat ne go, pod le ga ka rze po zba wie nia wol -
no ści do lat 3. Czyn na kła nia nia dy rek to rów czy
na uczy cie li do po zy ski wa nia da nych speł nia dys -
po zy cje z art. 18 Kk § 1 i 2, zgod nie z któ rym od -

po wia da za spraw stwo nie tyl ko ten, kto wy ko nu -
je czyn za bro nio ny sam al bo wspól nie I w po ro -
zu mie niu z in ną oso bą, ale tak że ten, kto kie ru je
wy ko na niem czy nu za bro nio ne go przez in ną oso -
bę lub wy ko rzy stu jąc uza leż nie nie in nej oso by
od sie bie, po le ca jej wy ko na nie ta kie go czy nu. Od -
po wia da za pod że ga nie, kto, chcąc, aby in na oso -
ba do ko na ła czy nu za bro nio ne go, na kła nia ją
do te go. Pro szę mieć na uwa dze, że oso by, wo bec
któ rych pró bu je się po zy skać da ne ob ję te ta jem -
ni cą le kar ską, bę dą mia ły pra wo do od szko do wa -
nia z ty tu łu na ru sze nia dóbr oso bi stych.
Do dat ko wo za sto so wa nie tu taj ma art. 107 ust. 1
oraz ust. 2 usta wy z dnia 10 ma ja 2018 r. o ochro -
nie da nych oso bo wych w brzmie niu: 1. Kto prze -
twa rza da ne oso bo we, choć ich prze twa rza nie nie
jest do pusz czal ne al bo do ich prze twa rza nia nie
jest upraw nio ny, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni -
cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści
do lat 2. 2. Je że li czyn okre ślo ny w ust. 1 do ty czy
da nych ujaw nia ją cych po cho dze nie ra so we lub et -
nicz ne, po glą dy po li tycz ne, prze ko na nia re li gij ne
lub świa to po glą do we, przy na leż ność do związ -
ków za wo do wych, da nych ge ne tycz nych, da nych
bio me trycz nych prze twa rza nych w ce lu jed no -
znacz ne go zi den ty fi ko wa nia oso by fi zycz nej, da -
nych do ty czą cych zdro wia, sek su al no ści lub
orien ta cji sek su al nej, pod le ga grzyw nie, ka rze
ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no -
ści do lat 3. W związ ku z po wyż szym pro szę o na -
stę pu ją ce in for ma cje: 1. Czy są pla ców ki, któ re
za de kla ro wa ły udział w kon kur sie? Je że li tak, to
któ re? 2. Czy są pla ców ki, któ re już przed sta wi ły
wskaź nik za szcze pie nia w po szcze gól nych kla -
sach? Je że li tak, to któ re? – czy ta my w pi śmie po -
sła Ku le szy do Pio tra Le cha, bur mi strza Mi li cza.

Człon ko wie KO WiT wy sto so wa li rów nież
skar gę do dol no ślą skie go ku ra to ra oświa ty
w związ ku z – w ich opi nii – bez praw ny mi dzia -
ła nia mi dy rek to ra Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Mi -
li czu. Cho dzi o ko mu ni kat z 20 stycz nia
o wpro wa dza niu na uki zdal nej w dniach 24-28
stycz nia i za pew nie niu opie ki świe tli co -
wej. – Dba jąc o zdro wie i bez pie czeń stwo
uczniów, na uczy cie li oraz po zo sta łych pra cow ni -
ków szko ły, a więc chro niąc ich przed zma so wa -
ną trans mi sją CO VID -19, oraz chcąc za pew nić
kom fort wy po czyn ku pod czas fe rii, by nie spę dzić
ich w cho ro bie lub na kwa ran tan nie, za rzą dzam
na ucza nie zdal ne od po nie dział ku, 24 stycz nia,
do piąt ku, 28 stycz nia. Szko ła za pew nia opie kę
świe tli co wą i do stęp do in ter ne tu (z obo wiąz kiem
uczest ni cze nia w za ję ciach zdal nych) zdro -
wym I nie prze by wa ją cym na kwa ran tan nie
uczniom klas I -III, któ rych ro dzi ce za trud nie ni są
w in sty tu cjach zaj mu ją cych się pan de -
mią – w ochro nie zdro wia, far ma cji oraz w służ -
bach sa ni tar no -po rząd ko wych (sa ne pid, po li cja,
straż po żar na), a tak że zdro wym dzie ciom za -
szcze pio nym i ma ją cym cer ty fi kat szcze -
pień – na pi sa no w ko mu ni ka cie na pro fi lu szko ły
w me diach spo łecz no ścio wych. Jak stwier dza ją
przed sta wi cie le KO WiT, wpro wa dze nie za pi su
gło szą ce go, iż opie ka w szko le na le ży się uczniom,
któ rzy oka żą cer ty fi kat szcze pień, jest se gre ga cją
sa ni tar ną po zba wio ną pod staw praw nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności 3
MILICZ

SEGREGUJMY ŚMIECI, A NIE LUDZI!
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Do 21 lu te go bran że usłu go we oraz
pro du cen ci lo kal nych pro duk tów
ma ją szan se ubie gać się o cer ty fi kat
„Do li na Ba ry czy Po le ca”. Ko or dy na -
to rem pro jek tu jest Sto wa rzy sze nie
„Part ner stwo dla Do li ny Ba ry czy”
w Mi li czu.

To uni ka to wy sys tem, zna ny w ca łym
re gio nie, wspie ra ją cy lo kal nych przed się bior -
ców i usłu go daw ców. Jak po da je mi lic kie sto -
wa rzy sze nie na swo jej stro nie, ofer ta ze
zna kiem „Do li na Ba ry czy Po le ca” jest bar -
dziej roz po zna wal na, co szcze gól nie fir mom
po cząt ku ją cym po ma ga umoc nić swo ją po -
zy cję na ryn ku. Ku pu jąc ta ki pro dukt lub
usłu gę, na byw ca mo że li czyć na gwa ran cję
ja ko ścio wej, tra dy cyj nej i na tu ral nej ofer ty. 

O znak mo gą się ubie gać przed się -
bior cy pro wa dzą cy dzia łal ność od mi ni -
mum ro ku – z bran ży tu ry stycz nej,
wy ko nu ją cy pro dukt re gio nal ny czy rę ko -
dzie ło. Mu szą być z te re nu gmin na le żą -
cych do Do li ny Ba ry czy: Ciesz ków,
Kro śni ce, Mi licz, Odo la nów, Przy go dzi ce,
So śnie, Twar do gó ra, Żmi gród. Na le ży wy -
peł nić wnio sek na stro nie dbpo le ca. ba -
rycz. pl (po wcze śniej szym
za re je stro wa niu się) dla no wych ofert lub
spra woz da nie dla tych, któ re już po sia da -
ją znak w po przed niej edy cji. Po za ak cep -
to wa niu wnio sku przez ka pi tu łę ta ka
oso ba, a ra czej przy ję ta ofer ta, otrzy mu je
mia no kan dy da ta, któ rym po zo sta je przez
naj bliż szy rok. Po tym cza sie ma moż li -
wość zło że nia spra woz da nia w ko lej nej

edy cji z rocz nej dzia łal no ści i sta nia się peł -
no praw nym użyt kow ni kiem, po słu gu ją -
cym się zna kiem „Do li na Ba ry czy Po le ca”.
Je że li ofer ta ma przy zna ny znak, pod miot
skła da spra woz da nie z rocz nej dzia łal no -
ści. W tym ro ku po raz pierw szy ka pi tu ła,
któ ra od po wia da za ca ły pro ces (m. in. ak -
cep to wa nie wi zy tó wek i prze pro wa dza nie
mo ni to rin gów, oce na spra woz dań i wnio -
sków), z każ dej ka te go rii bę dzie wy bie rać
naj lep sze spra woz da nia, któ re zo sta ną wy -
róż nio ne pod czas uro czy sto ści wrę cze nia
cer ty fi ka tów. Są przy zna wa ne w na stę pu -
ją cych ka te go riach – pro duk ty (prze two -
rzo ne i nie prze two rzo ne) i usłu gi
(ga stro no micz ne, noc le go we, edu ka cyj ne,
re kre acyj ne i kul tu ral ne).

OPRAC. (FE NIX / MS)

8 lu te go ogło szo no prze targ na trze -
ci etap bu do wy łącz ni ka al. Nie pod -
le gło ści – od szpi ta la po wia to we go
do ul. Su łow skiej. W ostat nim ty go -
dniu stycz nia roz po czę ła się wy cin ka
drzew w oko li cach ul. Grzy bo wej
pod prze bieg tra sy.

Jak in for mu ją wła dze gmi ny Mi licz,
re ali za cja wspo mnia nej in we sty cji ma skut -
ko wać od cią że niem dro gi kra jo wej nr 15,

wio dą cej z Trzeb ni cy do Kro to szy na. Dzię -
ki do koń cze niu bu do wy al. Nie pod le gło -
ści po lep szy się ko mu ni ka cja nie tyl ko ze
szpi ta lem, ale rów nież z naj więk szą w gmi -
nie Szko łą Pod sta wo wą nr 2, kry tą pły wal -
nią i Do mem Po mo cy Spo łecz nej.
Sko rzy stać z te go ma ją rów nież wszy scy
po dró żu ją cy w kie run ku Su ło wa i Żmi gro -
du. Na re ali za cję za da nia uda ło się po zy -
skać 4,7 mln zł. 

(FE NIX)

DOLINA BARYCZY

Symbol prestiżu dla lokalnego biznesu

INFRASTRUKTURA

Odciążyć drogę krajową

3 lu te go w go dzi nach po po łu dnio -
wych w miej sco wo ści Su li ra dzi ce
(gmi na Kro śni ce) po li cjan ci za trzy -
ma li 46-lat ka, któ ry po ru szał się ro -
we rem, ma jąc są do wy za kaz pro wa -
dze nia po jaz du. Od po wie za swój
czyn przed są dem.

Miesz ka niec Kro śnic wpadł pod czas
kon tro li dro go wej. Był trzeź wy, ale oka za -
ło się, że nie po wi nien je chać ro we rem, po -
nie waż miał orze czo ny w ubie głym ro ku
przez mi lic ki sąd za kaz jaz dy jed no śla da -
mi. W związ ku z tym po li cjan ci unie moż -

li wi li mu dal szą jaz dę i po za koń cze niu
kon tro li zwol ni li 46-lat ka. 

– Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic -
kim są dzie, gdzie męż czy zna od po wie
za ujaw nio ne prze stęp stwo z ar ty ku łu 244
Ko dek su kar ne go. Przy po mi na my, że
za na ru sze nie są do we go za ka zu, w tym m.
in. za ka zu jaz dy ro we ra mi i in ny mi po jaz -
da mi, gro zi ka ra na wet do pię ciu lat po zba -
wie nia wol no ści. Po stę po wa nie jest
w to ku – mó wił 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)

NA DRODZE

Jechał rowerem mimo sądowego zakazu

Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych ogło -
si ło, że re ali zu je pro jekt pod na zwą
„Zdro wy tryb ży cia”. Za da nie do fi nan -
so wa ne jest ze środ ków gmi ny.

Pro jekt ma na ce lu stwo rze nie ofer ty
ukie run ko wa nej naochro nę ipro mo cję zdro -
wia. Prze wi du je się więc or ga ni za cję gru po -
wych za jęć gim na stycz nych w for mie
do zo wa ne go ae ro bi ku zfi zjo te ra peu tą – ma -
gi strem Ja ro sła wem Bien kie wi czem – oraz

pre zen ta cje na te mat po praw ne go uży wa nia
na rzą dów ru chu. 

– Za ję cia te pod nio są świa do mość
uczest ni ków zza kre su dba nia osie bie, ak tyw -
ne go sty lu ży cia i umie jęt ne go ko rzy sta nia
zróż no rod nych ak tyw no ści– po in for mo wa -
ło Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych. 

Za in te re so wa ni pro sze ni są okon takt te -
le fo nicz ny (71 38 30 014) bądź bez po śred -
nio w sie dzi bie MSP DiON (Mi licz, ul.
Ko per ni ka 20). (FE NIX)

AKTYWNOŚĆ

W zdrowym ciele zdrowy duch
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Przed się bior cy pro wa dzą cy dzia łal -
ność w bran ży tu ry stycz nej lub po -
krew nych mo gą skła dać wnio ski
w związ ku z ko lej nym na bo rem
do sie ci Miejsc Przy ja znych Ro we rzy -
stom. Na bór trwa do koń ca lu te go.

O ozna cze nie MPR mo gą ubie gać się
pod mio ty dzia ła ją ce na ob sza rze Dol no ślą -
skiej Kra iny Ro we ro wej, a za tem gmin Ciesz -
ków, Mi licz i Kro śni ce z po wia tu mi lic kie go,
gmi ny Obor ni ki Ślą skie, Pru si ce, Trzeb ni ca,
Wisz nia Ma ła, Za wo nia i Żmi gród z po wia -
tu trzeb nic kie go, atak że gmi ny Wą sosz, Wo -
łów, Do bro szy ce i Twar do gó ra. Wszyst kie
z wy mie nio nych sa mo rzą dów, po za Trzeb -
ni cą, na le żą do Sto wa rzy sze nia Dol no ślą ska
Kra ina Ro we ro wa z sie dzi bą w Żmi gro dzie.
Wspól nie dba ją też o uatrak cyj nia nie re gio -
nu dla mi ło śni ków tu ry sty ki ro we ro wej po -
przez cho ciaż by two rze nie dróg
ro we ro wych, mo der ni za cję do jaz dów
do atrak cji tu ry stycz nych czy or ga ni za cję
róż no ra kich wy da rzeń.

Ce lem sie ci MPR jest wy róż nie nie
obiek tów usłu go wych, któ re sta wia ją
na po trze by i ocze ki wa nia ro we rzy stów
oraz in for mo wa nie ich o tych miej scach.
Ubie ga jąc się o ozna cze nie, na le ży speł nić
kil ka klu czo wych wy mo gów. Pod miot mu -
si za tem za pew niać bez piecz ny par king ro -
we ro wy, a w przy pad ku obiek tów

noc le go wych rów nież za my ka ne miej sce
do prze cho wy wa nia tych po jaz dów w no -
cy. Wy ma ga na jest rów nież do stęp ność in -
for ma cji o ob sza rze w po sta ci ulo tek,
prze wod ni ków, map czy atla sów, a tak że
po sia da nie ze sta wów do na pra wy bądź re -
gu la cji ro we rów i kon tak tów do po bli skich
skle pów czy miejsc na pra wy ro we rów. Pod -
miot mu si też in for mo wać o wy po ży czal -
niach ro we rów, or ga ni zo wa nych
im pre zach i wy ciecz kach oraz in nych Miej -
scach Przy ja znych Ro we rom, udo stęp nia -
jąc ma te ria ły od ko or dy na to ra. 

Do dat ko wo punk to wa ne bę dą ta kie
udo god nie nia jak pro fe sjo nal ny warsz tat
ro we ro wy, pod jaz dy i sto ja ki dla ro we rów,
myj ki ci śnie nio we, przy sto so wa ne do tych
po jaz dów, sta cje do ła do wa nia ro we rów
elek trycz nych oraz moż li wość trans por tu
ro we rów i ro we rzy stów.

Otrzy ma nie ozna cze nia jest bez płat -
ne. Wy bra ne do współ pra cy pod mio ty do -

sta ną cer ty fi ka ty i ta blicz ki do umiesz cze -
nia przed swo im lo ka lem. Ofer tę MPR
pro mu je się na tar gach i fe sti wa lach, a tak -
że w me diach spo łecz no ścio wych. W za -
mian za to pod miot jest zo bo wią za ny
do współ pra cy i pro mo cji sie ci, czy li
umiesz cze nia in for ma cji o niej oraz o in -
nych pod mio tach, pro wa dze nia sprze da ży
ma te ria łów o ob sza rze, uczest nic twa
w spo tka niach, ak cjach pro mo cyj nych,
oso bi ście i po przez wkład rze czo wy.

Za in te re so wa ne pod mio ty mo gą
do 28 lu te go skła dać wnio ski wraz ze zdję -
cia mi i za świad cze nia mi, wska zu jąc
na swo ją przy ja zność dla ro we rzy stów. Ma -
te ria ły na le ży kie ro wać na ad res dol no sla -
ska kra ina ro we ro wa@gma il.com. Tam też
moż na kie ro wać wszel kie py ta nia i wąt pli -
wo ści do ty czą ce na bo ru. Re gu la min i for -
mu la rze zgło sze nio we są do stęp ne
na stro nie sto wa rzy sze nia. 

OPRAC. (MS / FE NIX)

TURYSTYKA

Region przyjazny rowerzystom
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Wój to wie gmin wiej skich po wia tu
mi lic kie go ogło si li wy ni ki kon kur sów
ofert na re ali za cję za dań pu blicz -
nych, do ty czą cych wspie ra nia i upo -
wszech nia nia kul tu ry fi zycz nej
w 2022 r. Gmi na Ciesz ków prze zna -
czy na te dzia ła nia 91 tys. zł, a gmi -
na Kro śni ce – 108 346 zł. 

Gmin ne Zrze sze nie LZS w Ciesz ko -
wie otrzy ma 37 tys. zł na sze ro ko po ję te
wspie ra nie i upo wszech nia nie kul tu ry fi -
zycz nej. 30,5 tys. tra fi do UKS -u Olim pia
Ciesz ków na wspar cie dzia łań w za pa sach
w sty lu wol nym. Zdu now ski klub UKS
Sho dan, któ ry pręż nie dzia ła tak że
w Ciesz ko wie, do sta nie 14,5 tys. zł. Z ko -
lei kwo ta 9 tys. zo sta nie prze zna czo na
na pro mo cję i or ga ni za cję róż no rod nych
form spor tu i re kre acji w ra mach dzia łal -
no ści III Ciesz kow skie go Szcze pu Dru żyn
Har cer skich „So kół” im. A. Mał kow skie go.

W gmi nie Kro śni ce naj więk sza kwo ta,
tj. 33 700 tys. zł, po wę dru je do Klu bu Pił -
kar skie go Pło mień na or ga ni za cję tre nin -
gów oraz udział w roz gryw kach DZPN,
a tak że upo wszech nia nie spor tu wśród
dzie ci i mło dzie ży, ze szcze gól nym na ci -
skiem na sport dziew cząt. 25 750 zł prze -
wi dzia no dla klu bu za pa śni cze go Bi zon
na or ga ni za cję ko lej nej edy cji tur nie ju im.
Eu ge niu sza Ra taj cza ka, a tak że pro wa dze -

nie tre nin gów i udział w za wo dach, w tym
rów nież w su mo. Dla UKS Kro śnic ka Przy -
stań prze zna czo no 12 735 zł, z cze go więk -
szość środ ków po kry je star ty w za wo dach
pły wac kich przed sta wi cie li sek cji Black
Aqua. Sym pa ty cy Spor tów Wy trzy ma ło -
ścio wych Te am Kro śni ce mo gą li czyć
na wspar cie rzę du 10 350 zł, z cze go 5,7
tys. bę dzie prze zna czo ne na or ga ni za -
cję IV edy cji Kro śnic kie go Bie gu Peł ną Pa -
rą, a po zo sta łe 4 650 zł na pro wa dza nie
sys te ma tycz nych tre nin gów w bie ga niu.

8150 zł otrzy ma Klub Spor to wy Ła zy
na udział w roz gryw kach kla sy B, a tak że

or ga ni za cję IV Me mo ria łu im. Bog da na
Ko wa la. Sto wa rzy sze nie „Le oni das”, któ re
w gmi nie re pre zen tu je spe cja li zu ją cy się
w sztu kach wal ki Rio Grap pling Club Kro -
śni ce, uzy ska 6600 zł na kon ty nu ację swo -
ich dzia łań, w tym tre nin gów dla
naj młod szych. 6561 zł tra fi do mi lic kie go
Li de ra na wspar cie tre nin gów, udzia łu
w za wo dach i re pre zen to wa niu gmi ny
pod czas roz gry wek te ni sa sto ło we go. Sa dy
Wierz cho wi ce do sta ną 4,5 tys. zł na tre -
nin gi oraz udział w roz gryw kach i tur nie -
jach te ni sa sto ło we go. 

(MS)

Dwo je re pre zen tan tów mi lic kie go Li -
de ra – Le na Ko wal ska i Fran ci szek
Ku char ski – otrzy ma ło od Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji w Mi li czu na gro dy
za suk ce sy spor to we. W no wym blu -
zach za wod ni cy bę dą świet nie się
pre zen to wać, nie tyl ko spor to wo, ale
i wi zu al nie.

Adep ci te ni sa sto ło we go mo gą li czyć
na re gu lar ne wspar cie OSiR -u, któ re po le ga
nafi nan so wa niu wy jaz dów, wy cie czek, or ga -
ni za cji tur nie jów, za ku pu pu cha rów i me da -
li oraz na gród dla naj lep szych za wod ni ków.
Naj now sze wspar cie dla mło dych te ni si stów
to blu zy spor to we fir my An dro. 

Jest to wy raz uzna nia za nie daw no
wy wal czo ne awan se na III Grand Prix Pol -
ski Mło dzi ków, któ re od bę dzie się w Sę pól -
nie Kra jeń skim w pierw szy week end
mar ca. Dla kro śni czan ki i mi li cza ni na sam
udział w roz gryw kach sta no wi spo re osią -
gnię cie. Nie za leż nie jed nak od te go, czy
uda im się po wal czyć o naj wyż sze lo ka ty,
bę dą pro mo wać po wiat mi lic ki w pre sti żo -
wych za wo dach. A do te go, zda niem pre -
ze sa OSiR -u – Jac ka Bier na ta, wy pa da
od po wied nio wy glą dać. Dla te go wrę czył
on no wą spor to wą odzież wspo mnia nej
dwój ce za wod ni ków oraz ich tre ne ro wi,
Ra fa ło wi Gen de rze.

(MS)

TENIS STOŁOWY

Zawodnicy Lidera nagrodzeni
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CIESZKÓW / KROŚNICE

Gminy wspierają aktywność fizyczną



Jak po in for mo wa ły wła dze gmi ny Mi -
licz, wnio sek zło żo ny do pro gra mu
o wsparcie dzie ci i wnu ków by łych
pra cow ni ków PGR -u w roz wo ju cy fro -
wym zo stał zo stał za ak cep to wa ny
i do fi nan so wa ny. Tym sa mym 920
be ne fi cjen tów otrzy ma kom pu te ry,
lap to py i ta ble ty o łącz nej war to -
ści 2 261 000 zł.

W związ ku z du żym za in te re so wa -
niem kon kur sem i prze kro cze niem kosz -
tów re ali za cji pro jek tu Cen trum

Pro jek tów Pol ska Cy fro wa zmniej szy ło
kwo tę do fi nan so wa nia na za kup sprzę tu
z kwo ty 3500 zł na 2500 zł w przy pad ku
kom pu te ra i lap to pa oraz z 1500 zł
na 1000 zł w przy pad ku ta ble ta.

– Obec nie ocze ku je my na pod pi sa nie
umo wy z Cen trum Pro jek tów Pol ska Cy -
fro wa. Po tem gmi na Mi licz ogło si prze targ
i wy ło ni wy ko naw cę za da nia. Oso by, któ -
re nie za kwa li fi ko wa ły się do pro gra mu, zo -
sta ły o tym po in for mo wa ne ofi cjal nym
pi smem – po in for mo wał Urząd Miej ski
w Mi li czu. OPRAC. (FE NIX)

9 lu te go od by ły się kon sul ta cje spo -
łecz ne w for mie on li ne, do ty czą ce
bu do wy ob wod ni cy Kro to szy na,
Zdun i Ciesz ko wa w cią gu dro gi kra -
jo wej nr 15. Spo tka nie pro wa dzi ła
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad. 

Przed sta wi cie le GDD KiA w for -
mie pre zen ta cji przed sta wi li stan fak -
tycz ny dro gi kra jo wej nr 15 oraz trzy

moż li we wa rian ty po pro wa dze nia ob -
wod ni cy obej mu ją cej te ren gmi ny
Ciesz ków. – Na sze spo tka nie ma na ce -
lu przed sta wie nie stu dium tech nicz -
no -eko no micz no -śro do wi sko we go
wraz z ma te ria ła mi do de cy zji o śro do -
wi sko wych uwa run ko wa niach. Po ka -
że my pań stwu tak że kon cep cję
pro gra mo wą bu do wy ob wod ni cy Kro -
to szy na, Zdun i Ciesz ko wa w cią gu
dro gi kra jo wej nr 15. Na przed mio to -

wym od cin ku prze ci na ona li nie ko le -
jo we 281 i 816. Ogól ny stan na -
wierzch ni jest do bry. W ob rę bie
ist nie ją ce go pa sa dro go we go zlo ka li zo -
wa nych jest sze reg li nii in fra struk tu ry
tech nicz nej. Do naj waż niej szych z nich
moż na za li czyć sa ni tar ne i te le tech -
nicz ne, na po wietrz ne sie ci te le tech -
nicz ne i  ener ge tycz ne – po wie dział
pro wa dzą cy spo tka nie. 

Wspo mnia no tak że o od szko do wa -
niach za za ję cie nie ru cho mo ści pod re -
ali za cję tej in we sty cji. Po stę po wa nie
w spra wie je go wy pła ty jest wsz czy na -
ne przez wo je wo dę z urzę du, co ozna -
cza, że wła ści cie le nie ru cho mo ści nie
mu szą czy nić żad nych do dat ko wych
sta rań, aby otrzy mać od szko do wa nie. 

We dług har mo no gra mu przed sta -
wio ne go przez GDD KiA za koń cze nie
bu do wy ob wod ni cy prze wi du je się
na 2029 rok. Miesz kań ców gmi ny
Ciesz ków za chę ca no do wy peł nie nia
an kie ty, któ rą na le ży wy słać w ter mi -
nie 14 dni od da ty spo tka nia pocz tą.
Jest ona tak że do stęp na w for mie on -
li ne na stro nie ciesz kow skie go urzę du.

(FE NIX)
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Sprzęt informatyczny trafi do blisko tysiąca dzieci
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Ju bi le uszo wa X edy cja Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi
Pił ki Noż nej prze szła do hi sto rii. Fi na ło we zma -
ga nia do star czy ły wie lu emo cji za wod ni kom
i sym pa ty kom czo ło wych ekip. W wal ce o ty tuł
nikt nie za mie rzał od pusz czać, przez co ry wa li -
za cję Gol den Te amu i Mid dles bro ugh moż na
za pa mię tać w ko lo rach żół tym i czer wo nym.
Po pierw sze – ze wzglę du na bar wy ich stro jów,
a po dru gie – przez fakt, iż sę dzio wie no to rycz -
nie mu sie li się gać do kie sze ni po kart ki.

So bot nie wy da rze nie roz po czę ło się od po je -
dyn ku Igloo i Przy ja ciół z Bo iska. Staw ką me czu by -
ło trze cie miej sce. Ci pierw si rzu tem na ta śmę
do sta li się do czo ło wej piąt ki ta be li za sad ni czej, pre -
mio wa nej bez po śred nim awan sem do ćwierć fi na -
łów, a na stęp nie po nie zwy kle wy rów na nym bo ju
wy eli mi no wa li czwar te w ta be li Dżem ki Emu Ma -
tej ko. Ich ry wa li sta wia no więc w ro li fa wo ry tów,
bo wiem, nie li cząc wy so kiej po raż ki w pół fi na le,
pre zen to wa li rów ny i wy so ki po ziom gry. 

Pierw szy cios wy mie rzył Ja kub Woj cie chow -
ski, da jąc Przy ja cio łom pro wa dze nie. Póź niej jed -
nak kro to szy nia nie od po wie dzie li i do prze rwy
utrzy mał się re mis. W dru giej po ło wie to Igloo
kon tro lo wa ło prze bieg spo tka nia, sta le na ci ska -
jąc. To się opła ci ło, gdyż ze spół z Kro to szy na wy -
grał 4: 1. Ka mil Ma łec ki strze lił trzy go le,
kom ple tu jąc hat tric ka w ostat nich se kun dach,
a jed nym tra fie niem wsparł go Bar tosz Ga lew ski.

W ocze ki wa niu na naj waż niej szą kon fron ta -
cję dla tłum nie zgro ma dzo nych ki bi ców prze wi -

dzia no atrak cje. Wy stą pi li wy cho wan ko wie Fun -
da cji Oce lot, któ rych nie daw no moż na by ło ob -
ser wo wać w pro gra mie „Mam Ta lent!”, a tak że
Ewa Wo je wo da – pił kar ka Pło mie nia Kro śni ce,
któ rej pa sją, oprócz fut bo lu, jest tak że ta niec. Na -
stęp nie prze pro wa dzo no kon kurs rzu tów kar -
nych dla ki bi ców o pa miąt ko we ko szul ki
dzie sią tej edy cji roz gry wek. Na po dob ne ga dże -
ty mo gło li czyć gro no szczę śliw ców, któ rzy zna -
leź li na klej ki pod za ję ty mi przez sie bie miej sca mi
na try bu nach.

Pod grza ną at mos fe rę da ło się wy czuć już
od pierw szych se kund fi na ło we go bo ju. Obroń -
cy ty tu łu nie mie li ła twe go za da nia, gdyż mie rzy -
li się z eki pą, któ ra od no to wa ła kom plet
dwu na stu zwy cięstw. Po obu stro nach za bra kło
jed nak do tych cza so wych gol ki pe rów. W Gol den
Te amie w ro lę tę wcie lił się To masz Si tek, a Mid -
dles bro ugh mię dzy słup ka mi usta wi ło Se ba stia -
na Głow nic kie go. Te zmia ny mo ty wo wa ły obie
eki py do od waż nej gry i nic dziw ne go, że w me -
czu padł grad go li.

Ofen syw ne za pę dy czę sto po wstrzy my wa no
w spo sób nie prze pi so wy i nie mal pew ne zda wa ło
się, że któ ryś z pił ka rzy zo sta nie w koń cu wy rzu -
co ny z bo iska. Pech chciał, że pierw szym, któ re go
to spo tka ło, oka zał się Piotr Moż drzech, naj lep szy
strze lec prze gry wa ją ce go wów czas jedną bramką
Gol den Te amu. Je go ko le dzy zdo ła li się jed nak
po zbie rać, a na wet wyjść na pro wa dze nie.

Wkrót ce za nad mier ną agre sję uszczu plo no
też skład obroń ców ty tu łu. Nie prze szko dzi ło
im to w co raz lep szej grze, dzię ki któ rej pro wa -
dzi li już 9: 6. Wów czas Gol den Te am do ko nał
zmia ny, wpro wa dza jąc na bo isko spóź nio ne go
Fi li pa Ko czo row skie go. Ten bram kar ski cza ro -
dziej nie wpu ścił już żad ne go go la, ale je go ko -
le dzy zdo ła li tra fić już tyl ko raz. Mid dles bro ugh
wy gra ło więc 9: 7. Sze ścio krot nie T. Sit ka po ko -
nał Kac per Gło wień kow ski, a po ra zie Piotr Ro -

ma no wicz, To masz Szy ma now ski i S. Głow nic -
ki. Ten ostat ni stał się praw dzi wym bo ha te rem,
bro niąc rzu ty kar ne przy zna wa ne „zło tym”
w koń ców ce. Dla Gol den Te amu pięć tra fień za -
li czył Ad rian Pu cha ła, a po jed nym T. Si tek i Da -
wid Woł kow ski. 

Po za koń cze niu roz gry wek przy szedł czas
na roz da nie na gród. Po dzię ko wa no ki bi com,
spon so rom, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
Ban ku Spół dziel cze go i fir my Art Zbyt, sę dziom
fi na ło wych spo tkań oraz ma skot ce gmi ny Kro śni -
ce, któ ra po ja wi ła się po raz pierw szy w dzie się -
cio let niej hi sto rii. Na gro dę kró la strzel ców
wrę czo no P. Moż drze cho wi za 49 tra fień w fa zie
za sad ni czej. Naj lep szym bram ka rzem zo stał F.
Ko czo row ski. Na MVP roz gry wek wy bra no ka -
pi ta na Igloo, B. Ga lew skie go. Zdo byw cy trze cie -
go miej sca zo sta li też wy róż nie ni na gro dą fa ir
play. Sta tu et kę dla naj młod sze go za wod ni ka
otrzy mał zaś Kor nel Gie wia da. Na gro dy oraz pu -
cha ry dla czo ło wych trzech ekip wrę cza li wójt
An drzej Bia ły i Kry stian Okoń – dy rek tor CETS. 

Jak pod kre śli ła Be ata Iwa nic ka, pro wa dzą ca
ce re mo nię fi na ło wą, ju bi le uszo wą edy cję za de -
dy ko wa no ki bi com. Bio rąc za tem pod uwa gę, iż
naj gło śniej do pin go wa no Mid dles bro ugh, obro -
na ty tu łu zwy czaj nie na le ża ła się sym pa ty kom tej
dru ży ny.

(MS)
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HALOWA PIŁKA NOŻNA

Finał w barwach żółci i czerwieni

Siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka nie
bę dą do brze wspo mi nać mi nio nej so -
bo ty. W dro dze na mecz wy jaz do wy
z AZS-em Sto el zle Czę sto cho wa po -
jazd prze wo żą cy na szą dru ży nę uległ
awa rii. Osta tecz nie mi li cza nie zdo ła li
po ja wić się w czę sto chow skiej ha li
na czas, ale to nie był ko niec ich so bot -
nich kło po tów, bo wiem prze gra li 0: 3.

Po dłuż szym od po czyn ku w stycz -
niu w mi nio nym ty go dniu pod opiecz -
ni Ma riu sza Dut kie wi cza i Ma cie ja

Pańsz czy ka ro ze gra li dwa me cze.
W śro dę na wła snym obiek cie MUKS
był bli ski zwy cię stwa i uległ do pie ro
po tie -bre aku. Czę sto cho wia nie jed -
nak nie po zo sta wi li złu dzeń mi lic kiej
eki pie, pew nie zwy cię ża jąc w trzech
par tiach.

Pierw szy set po to czył się pod dyk -
tan do miej sco wych, któ rzy wy gra li
z prze wa gę sze ściu punk tów. 

W dru giej od sło nie ich do mi na cja
by ła jesz cze więk sza. Kon se kwen cja
i spo kój po zwo li ły go spo da rzom zwy -

cię żyć 25: 17.
W trze ciej par tii przy jezd ni zdo ła -

li na wią zać rów no rzęd ną wal kę, ale
i tym ra zem mu sie li uznać wyż szość
prze ciw ni ków. Czę sto cho wia nie wy -
gra li z prze wa gą trzech oczek.

Wy nik 0: 3 to du żo gor szy re zul -
tat niż po przed nie spo tka nie te go se -
zo nu. W Mi li czu AZS Sto el zle
po trze bo wał bo wiem pię ciu se tów
do suk ce su. Pe cho wy dzień nie naj le -
piej rzu tu je też na ak tu al ną po zy cję
mi li czan w ta be li. Jak do tąd na si siat -

ka rze wy gra li czte ry bo je na sie dem na -
ście sto czo nych. 

Za wod ni ków MUKS cze ka ko lej -
na prze rwa, aż do mar ca, kie dy za gra -
ją na wy jaz dach z Bie la wian ką Be ster

i Het ma nem Włosz czo wa. Po je dy nek
z ty mi ostat ni mi mo że być ar cy waż ny
i prze są dzić, któ ra z ekip za li czy spa -
dek z dru giej li gi.

(MS) 

SIATKÓWKA

Pechowy dzień milickiej drużyny
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Re pre zen tan ci Rio Grap pling Club
Kro śni ce 12 lu te go bra li udział
w III Su per pu cha rze Pol ski BJJ Gi.
Pod opiecz ni Da nie la Kra ko wia ka
spi sa li się wprost do sko na le. Trzech
za wod ni ków, z pię cio oso bo wej eki -
py, sta nę ło bo wiem na naj wyż szym
stop niu po dium.

De biu tu ją cy Fi lip Owcza rek zo stał
mi strzem w gru pie ju nio rów do 69 kg.
Naj pierw po ko nał na punk ty za wod ni ka
z Kielc, a w ko lej nym bo ju po trze bo wał

nie speł na czte rech mi nut, by pod dać przez
trój kąt ry wa la z Pia secz na.

An drzej Wia de rek w ka te go rii adult
pur pu ro wych pa sów do 76 kg się gnął
po zło to, wy gry wa jąc obie kon fron ta cje
przed cza sem. Pierw sza wal ka, z przed sta -
wi cie lem Za wier cia, trwa ła nie co po nad
pięć mi nut i za koń czy ła się przez du sze nie.
Triumf w Oła wie za pew nił mu po dob ny
fi nisz zma gań z re pre zen tan tem miej sco -
we go klu bu.

An drzej Więc kow ski na to miast oka zał
się naj lep szy w ka te go rii ma ster bia łych pa -

sów do 88,3 kg. Pierw sze star cie wy grał po -
przez dys kwa li fi ka cję za wod ni ka z Gli wic.

Na naj wyż szym stop niu po dium sta nął
po po ko na niu na punk ty ło dzia ni na. 

Po zo sta li dwaj za wod ni cy kro śnic kiej
dru ży ny zna leź li się po za po dium. Ad rian
Pa ster nak ry wa li zo wał w ka te go rii adult
bia łych pa sów do 70 kg. Nie ste ty, już
w pierw szej po tycz ce tra fił na trud ne go ry -
wa la z Ło dzi, któ ry po czte rech mi nu tach
z ha czy kiem wy grał po przez po tęż ną dźwi -
gnię – ba la chę. Po cie sza ją cy mo że być fakt
po raż ki z póź niej szym mi strzem.

Adam No wak z ko lei wy grał pierw szą
wal kę w licz nie ob sa dzo nych zma ga niach
adult nie bie skich pa sów do 82,3 kg. Po -
trze bo wał trzech i pół mi nu ty do pod da -
nia przez du sze nie za wod ni ka
z Wro cła wia. Je go szan se ma me dal prze -
kre śli ła jed nak po raż ka na punk ty z ry wa -
lem z Pra gi.

(MS)

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

Potrójne złoto w Oławie

Fe rie zi mo we na Dol nym Ślą sku do -
bie gły koń ca. Ich zwień cze niem dla
sym pa ty ków te ni sa sto ło we go by ły
roz gryw ki o Pu char Wój ta Gmi ny
Kro śni ce An drze ja Bia łe go. W nie -
dzie lę ha la CETS sta ła się are ną
do we ry fi ka cji, kto naj cię żej pra co -
wał w okre sie wol nym od edu ka cji
i za słu żył na tro feum.

Or ga ni za tor zma gań i tre ner Li de -
ra na po czą tek po wi tał ze bra nych,
w tym trzech uczest ni ków, któ rzy
przy by li z Dzier żo nio wa. Na stęp nie
przy po mniał, jak waż ne w osią ga niu
suk ce sów spor to wych są dys cy pli na
i re gu lar ne tre nin gi. – Pra gnę po dzię -
ko wać pa nu wój to wi oraz bur mi strzo -
wi. To dzię ki nim mo gli ście przez dwa
ty go dnie tre no wać, pod no sić swo je
umie jęt no ści. Za wsze po wta rzam, że
ta pra ca prze ło ży się na wy ni ki w roz -
gryw kach li go wych czy pod czas wo je -
wódz kich tur nie jów. Ci, któ rzy
naj bar dziej się przy kła da li, zdo bę dą
me da le i pu cha ry. A je śli ktoś grał jak
grał i cho dził na tre nin gi jak cho dził,
to pre ten sje mo że mieć do sie -
bie – pod kre ślił Ra fał Gen de ra.

– Cie szę się z te go, co po wie dział
pan Ra fał. To zna czy, że mie li ście czas
na wy po czy nek, za ba wę, ale przede
wszyst kim każ dy z was miał oka zję
pod szli fo wać swo ją for mę. Ży czę suk -

ce sów. I że by wszel kie na dzie je oraz
aspi ra cje się speł ni ły – oznaj mił wójt
An drzej Bia ły. Szko le nio wiec wraz
z wło da rzem wrę cza li dy plo my i słod -
kie upo min ki dla wszyst kich przy by -
łych te ni si stów w ra mach
po dzię ko wa nia za ak tyw ne spę dza nie
fe rii. Póź niej przy stą pio no do ry wa li -
za cji o pu cha ry.

W ka te go rii dzie ci trium fo wał Fi -
lip Szym czak, wy prze dza jąc Mi cha ła
Do pie ral skie go i Sta ni sła wa Ku char -
skie go. Zma ga nia śred nio za awan so wa -
nych zdo mi no wał Pa tryk Kaj da, sre bro
wy wal czy ła Klau dia Kaj da, a brąz Zo -
fia Mi cha le wicz. „Ping pon go we ma rze -
nia” za koń czy ły się zwy cię stwem
Fran cisz ka Ku char skie go, a za je go ple -
ca mi zna leź li się P. Kaj da i F. Szym czak. 

W ry wa li za cji open ze zło ta mógł
cie szyć się Mi ko łaj Na wrot, a trze cią lo -

ka tę za jął Bra jan Szym ko wiak. Po mię -
dzy dwo ma gra cza mi Li de ra upla so -
wał się je den z przy jezd nych – Ra fał
Za jącz kow ski. 

Ro ze gra no rów nież tur niej de blo -
wy. W nim naj le piej spi sa li się F. Ku -
char ski oraz B. Szym ko wiak. Dru gie
miej sce wy wal czy li M. Na wrot i Ka mil
Dziu ba, a na naj niż szym stop niu po -
dium sta nę li dwaj przy jezd ni – Ar ka -
diusz Bo rek i Krzysz tof Kra jew ski.

R. Gen de ra po dzię ko wał za re gu -
lar ne wspar cie wszyst kim dar czyń -
com, szcze gól nie gmi nom Kro śni ce
i Mi licz, Be to niar ni Mi ko łaj czyk, Ban -
ko wi Spół dziel cze mu, Nad le śnic twu
Mi licz oraz mi lic kie mu OSiR -owi,
a tak że licz ne mu gro nu spon so rów in -
dy wi du al nych, z któ rych część pra gnę -
ła po zo stać ano ni mo wa. 

(MS) 

W śro dę siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic -
ka za gra li u sie bie re wan żo wy mecz
z eki pą Chełm ca Wał brzych. Na wy jeź -
dzie prze ciw ni cy od nie śli gład kie zwy -
cię stwo 3: 0. Tym ra zem na sza dru ży -
na zdo ła ła do pro wa dzić do tie -bre aka,
ale na ko niec znów mu sia ła uznać
wyż szość przy jezd nych.

Spo tka nie roz po czę ło się od rów -
nej wy mia ny punk tów. Gdy ry wa le
wy pra co wa li so bie ma łą za licz kę, na si
siat ka rze bły ska wicz nie od po wie dzie -
li. W ner wo wej koń ców ce le piej spi sa -
li się przy jezd ni, zwy cię ża jąc do 22.

Po cząt ko wy frag ment dru giej par -
tii za po wia dał po dob ny prze bieg gry.
Na cisk wał brzy szan po zwo lił jed nak
na wy pra co wa nie prze wa gi, któ rą sta -
le po więk sza li. W efek cie eki pa z Mi li -
cza ule gła aż je de na sto ma punk ta mi.

To nie zra zi ło na szych siat ka rzy.
W trze ciej od sło nie miej sco wi do mi -
no wa li, nie po zwa la jąc ry wa lom na wet
na chwi lę wy tchnie nia. W efek cie mi -
li cza nie wy gra li wy so ko – 25: 15.

W czwar tym se cie po cząt ko wo
wal ka by ła wy rów na na. Póź niej go spo -
da rze od sko czy li i kon se kwent ną, do -
brą grą kon tro lo wa li prze bieg par tii.
Wy gry wa jąc do 16, do pro wa dzi li
do re mi su 2: 2, a za tem ko niecz no ści
ro ze gra nia tie -bre aka. Tak więc nasz
ze spół po ka zał cha rak ter i za gwa ran to -
wał so bie co naj mniej punkt. 

Po prze bie gu dwóch po przed nich
se tów moż na by ło wnio sko wać, że mi -
lic kim siat ka rzom uda ię zwy cię żyć.
Nie ste ty, w roz strzy ga ją cej od sło nie ry -
wa le obu dzi li się, zdwo ili wy sił ki i wy -
gra li 15: 8.

(MS)

TENIS STOŁOWY

O Puchar Wójta na zakończenie ferii

SIATKÓWKA

Wałbrzyszanie ponownie lepsi


