
3 kwiet nia w Ko ście le pw. Św. An drze -
ja Bo bo li w Mi li czu od był się kon cert
cha ry ta tyw ny pol skich i ukra iń skich ar -
ty stów, pod czas któ re go pro wa dzo na
by ła zbiór ka pie nięż na dla uchodźców
z Ukra iny. Przy oka zji zor ga ni zo wa no
tak że kier masz palm i kar tek wiel ka -
noc nych. Or ga ni za to rem wy da rze nia
był Ośro dek Kul tu ry w Mi li czu.

Licz nie przy by łych go ści po wi tał
pro boszcz Pa ra fii pw. Św. An drze ja
Bo bo li, wy ra ża jąc głę bo ką wdzięcz -
ność za to, że w ob li czu tra gicz nej sy -
tu acji, w ja kiej zna la zła się Ukra ina,
pol skie spo łe czeń stwo po tra fi ło się
zjed no czyć w nie sie niu po mo -
cy. – Cie szę się, że uda ło się zor ga ni zo -
wać kon cert po nad po dzia ła mi
par tyj ny mi czy sto wa rzy sze nio wy mi.
Ży czę pań stwu do bre go słu cha nia, re -
flek sji i niech te wię zi bra ter stwa się
po głę bia ją – stwier dził ks. pro boszcz
Zbi gniew Sło bo dec ki. 

Na roz po czę cie kon cer tu hym ny
Pol ski i Ukra iny ode gra ła Mi lic ka Or -
kie stra Dę ta. Po nad to licz nej pu blicz -
no ści za pre zen to wa li się ze spół
Czer wo na Ka li na, Mał go rza ta Woj cie -
chow ska i Mak sy mi lian Ko wal ski,
Alek san dra An drze jew ska, Na za rii
Ka li shuk, Ka te ry na Hruz die va, Ry -
szard Jur ka nis oraz ucznio wie Szko ły
Mu zycz nej I stop nia, szkół pod sta wo -
wych nr 1 i 2. 

Wszy scy za gra li utwo ry zna ne
za rów no pol skiej, jak i ukra iń skiej
wi dow ni. – Ze bra li się ar ty ści -mu zy -
cy z Pol ski i Ukra iny, by wspól nym
śpie wem po ru szyć na sze ser ca.
Chwi la mi ra do śnie, to znów wzru -
sza ją co i no stal gicz nie pły nę ły dziś
w stro nę pu blicz no ści sło wa wspar -
cia, na dziei i wdzięcz no ści. Dzię ku -
je my, że by li ście dziś z na mi.
Dzię ku je my rów nież wszyst kim ar -
ty stom oraz każ de mu, kto do ło żył
swo ją ce gieł kę wspar cia, umoż li wia -

ją cą re ali za cję te go wy da rze nia – po -
in for mo wał Ośro dek Kul tu ry w Mi -
li czu. W trak cie kon cer tu uda ło się
ze brać 4641,90 zł.

(FE NIX)
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MILICZ

Wspólnym śpiewem poruszyli serca! 



To py ta nie każ de go dnia z pew no -
ścią za da ją so bie oby wa te le te go
kra ju, któ rzy ucie kli ze swo jej oj czy -
zny, by ra to wać sie bie i swo ich bli -
skich. Na szczę ście w na szym kra ju
otrzy mu ją nie zbęd ną po moc
i wspar cie. Po la cy po ka zu ją bo wiem,
że ma ją wiel kie ser ca i ro bią wszyst -
ko, co w ich mo cy, by po ma gać
uchodź com. Wi dzi my to tak że w na -
szym po wie cie. 

27 mar ca do in ter na tu Tech ni -
kum Le śne go w Mi li czu do tar ły da ry
od ja poń skiej Fun da cji HI MA WA RI
FUND. Wśród nich zna la zły się tak
cen ne rze czy jak pral ka, od ku rza cze,
lap top, czaj ni ki elek trycz ne, su szar ki
do wło sów, mi kro fa lów ki, pie lusz ki

dla dzie ci, przy bo ry szkol ne. Wszyst -
ko do wspól ne go użyt ko wa nia przez
uchodź ców z Ukra iny, któ rzy od kil -
ku na stu dni miesz ka ją w in ter na cie. 

– Skąd wzię ła się w Mi li czu ja -
poń ska fun da cja? To za spra wą łań -
cusz ka lu dzi do brej wo li. Pierw szym
ogni wem by ła pa ni Mał go rza ta Ci -
choc ka -Dę bek, któ ra po szu ku jąc
spon so rów, zwró ci ła się z proś bą
do przed się bior czy ni, pa ni An ny Au -
gu stow skiej z Wro cła wia, ta z ko lei
prze ka za ła li stę po trzeb na szych go ści
pa ni Ki sei Na kai Sit kow skiej – Ja pon -
ce miesz ka ją cej od 10 lat we Wro cła -
wiu. Pa ni Ki sei Na kai w swo im
ro dzin nym kra ju współ pra cu je z fun -
da cją HI MA WA RI FUND, któ ra to
osta tecz nie za ku pi ła po trzeb ne

uchodź com sprzę ty AGD ze swo ich
środ ków – czy ta my w ko mu ni ka cie
szko ły. Dy rek tor Ju sty na Żar czyń ska
oraz kie row nik in ter na tu, Bar tło miej
Pu dłow ski, w imie niu uchodź ców
zło ży li pa ni Na kai Sit kow skiej wy ra -
zy naj głęb szej wdzięcz no ści za po moc
oka za ną ukra iń skim go ściom. 

*
Na za ję ciach w Mi lic kim Klu bie

Se nio ra „Ju bi lat” uczest ni cy przy go to -
wa li ko lo ro we my deł ka dla dzie ci
uchodź ców wo jen nych. Pięk nie za pa -
ko wa ne pre zen ty tra fi ły do dzie ci, któ -
re obec nie prze by wa ją w mi lic kiej
bur sie. Jak wi dać, miej sco wi se nio rzy
nie tyl ko włą cza ją się ak tyw nie
w zbiór ki or ga ni zo wa ne na rzecz
uchodź ców, ale też sa mi po dej mu ją
róż ne ini cja ty wy. 

*
We wto rek gmi na Ciesz ków po in -

for mo wa ła, iż do ha li spor to wej
przy miej sco wej szko le pod sta wo wej
do tar ły dwie gru py oby wa te li Ukra iny
(łącz nie oko ło 60 osób). – Zwra ca my
się do Pań stwa z proś bą o udo stęp nie -
nie w mia rę moż li wo ści miejsc, w któ -
rych mo gli by spę dzić wy god niej
i w mniej szych gru pach lub ro dzi nach
czas. Pro si my tak że o in for mo wa nie
nas, kto mógł by ta kie miej sce udo stęp -
nić. Gosz czą cy u nas Ukra iń cy po szu -
ku ją tak że pra cy. W związ ku z tym je śli
ktoś z Pań stwa dys po nu je pra cą dla
nich lub po sia da istot ne in for ma cje,
gdzie moż na ją zna leźć, pro szo ny jest
o kon takt z Urzę dem Gmi ny Ciesz -
ków – tel. 71 38 48 102 – na pi sa no
w ko mu ni ka cie ciesz kow skie go urzę du.

*
Ko lej ne da ry do tar ły do Mi li cza

z Wiel kiej Bry ta nii. Sko or dy no wa ny
sys tem dzia łań po mo co wych Po wia tu
Mi lic kie go, Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej oraz Po wia to we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie za an ga żo wał na oko -
licz ność roz dy spo no wa nia tej tran szy
dru hów z OSP Ła zy. Do La wen do we -
go Za kąt ka przy Schro ni sku Mło dzie -
żo wym prze ka za no żyw ność, w I LO
do po sa żo no sa lę noc le go wą dla
uchodź ców w po zo sta łe rze czy, nie -
zbęd ne do or ga ni za cji god ne go po by -
tu. Da ry tra fi ły też do miej sco wo ści
Pra cze oraz do Ciesz ko wa.

*
Do gmi ny Mi licz do tar ły ko lej ne

po dzię ko wa nia z ukra iń skiej zie mi.
Po dzię ko wa nia, na de sła ne za rów no
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POWIAT

Kiedy wreszcie zakończy się 
wojna na Ukrainie..? 

W rozdysponowaniu darów z Wielkiej Brytanii 
pomagali m.in. druhowie z OSP Łazy.

Do internatu Technikum Leśnego w Miliczu dotarły dary od japońskiej Fundacji HIMAWARI FUND.

Podziękowania dla gminy Milicz z Biłokrynickiej Szkoły Ogólnokształcącej.
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Miliccy seniorzy przygotowali
kolorowe mydełka 
dla dzieci uchodźców wojennych.
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w for mie pi sem nej, jak i ob raz ko wej,
skie ro wa ne są do lu dzi do brej wo li,
któ rzy od sa me go po cząt ku wspie ra -
ją ini cja ty wy po mo cy hu ma ni tar nej,
or ga ni zo wa nej przez mi lic ką gmi nę.
Przy sła ła je na uczy ciel ki Bi ło kry nic -
kiej Szko ły Ogól no kształ cą cej, z któ -
rą od kil ku lat wy mia nę uczniow ską
pro wa dzi mi lic ka Szko ła Pod sta wo -
wa nr 1.

– Dro dzy ko le dzy, dy rek cja
i gro no pe da go gicz ne Bi ło kry nic kiej
szko ły ogól no kształ cą cej skła da ser -
decz ne po dzię ko wa nie za po moc,
któ ra by ła skie ro wa na na no wych
uczniów na szej uczel ni, oby wa te li
z cen tral no -wschod nich re gio nów
Ukra iny, któ rzy przez nie uza sad nio -
ny i ni czym nie spro wo ko wa ny atak
Ro sji po rzu ci li swo je do my. Pro duk -
ty spo żyw cze, środ ki hi gie ny, le ki,
wy ży wie nie dla ma lu chów, za baw ki
i ubra nia zna la zły swo ich od bior -
ców. Część z te go, co by ło ofia ro wa -
no na po trze by miesz kań ców,
któ rzy po zo sta li w ata ko wa nych
mia stach, ja kie są w za gro że niu.
Tak że wy ra ża my oso bli we po dzię ko -
wa nia za siat ki, z któ rych ko rzy sta -
my się z ce lem ple ce nia ma skow nic
dla na szych obroń ców i ap tecz ki
oraz le ki spe cja li stycz ne dla nich. Są
to bar dzo waż ne da ry w tak nie spo -
koj ne cza sy. Od ca łe go ser ca ży czy -
my Wam (każ de mu uczniu,
ro dzi cu, na uczy cie lo wi, Pa ni Dy rek -
tor Kry sty na Pio sik, Pa nu Bur mi -
strzu Gmi na Mi licz w po wie cie
mi lic kim Piotr Lech, każ de mu
miesz kań cu) po ko ju i pew no ści
w dniu nad cho dzą cym. Wie rzy my
w lep sze ju tro, bo z na mi Bóg, praw -
da i Wy, praw dzi wi Przy ja cie le – na -
pi sa no w po dzię ko wa niach.

*
Ko or dy na tor ka Fun da cji na Rzecz

Zie mi Mi lic kiej, Ewa Ku śmie rek
z mia sta Go shen (stan No wy York),
zor ga ni zo wa ła zbiór kę na rzecz
uchodź ców z Ukra iny. Kwo ta 500 do -
la rów, prze li czo na na zło tów ki, tra fi ła
na rę ce Igna ce go Miecz ni kow skie go,
wój ta gmi ny Ciesz ków. Za te pie nią -
dze za ku pio no dla ukra iń skich dzie ci
bu ty, bie li znę, pi żam ki itp. 

*
W ha li spor to wej w Ciesz ko wie

ulo ko wa no już 45 osób z Ukra -
iny – ko biet i dzie ci. – Za ła twia my
wszel kie for mal no ści w kwe stii za bez -
pie cze nia pierw szych po trzeb – le ków,
do stęp no ści do le ka rza, żyw no ści. Cią -
gle trwa wy ra bia nie ko lej nych nu me -
rów PE SEL. Dla dzie ci są do star cza ne
za baw ki i or ga ni zo wa ne za ję cia. W so -
bo tę od wie dzą ich har ce rze i bę dzie
dla nich udo stęp nio na świe tli ca, że by
mi ło spę dzi ły czas. W przy szłym ty go -
dniu fir ma spon sor ska za bie rze naj -
młod szych na du ży plac za baw
w Kro to szy nie. Ma my wspar cie ze
wszyst kich stron w kwe stii za opa trze -
nia, zna le zie nia miesz ka nia i pra cy.
Du żo osób, firm, in sty tu cji po ma ga,
jak choć by Fun da cja na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej, sta ro sta mi lic ki, har ce rze,
szko ła. Z roz mów z uchodź ca mi wy -
ni ka, że czu ją się u nas bar dzo do brze
i bez piecz nie. Mi mo że ha la spor to wa
nie na da je się do po by tu na dłuż szy
czas, to nie wy ra ża ją chę ci przy ję cia
do do mu przez pry wat ne oso by. Za le -
ży im na ten mo ment przede wszyst -
kim na speł nie niu wszel kich
for mal no ści i zna le zie niu miesz ka nia
we wła snym za kre sie oraz pra cy. Ma -
my jesz cze 15 wol nych miejsc dla
uchodź ców i cze ka my na dal sze dys po -
zy cje wo je wo dy – za ko mu ni ko wał
w pią tek Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
gmi ny Ciesz ków. 

*
Po raz ko lej ny mia sto Wu rzen

z Con ny Han spach na cze le wspar ło
gmi nę Mi licz w dzia ła niach na rzecz
ukra iń skich uchodź ców wo jen nych.
W so bo tę trans port pe łen le ków, ko -
sme ty ków, che mii, żyw no ści oraz ar -
ty ku łów dla dzie ci tra fił do Mi li cza
ze sło wa mi ser decz no ści i de kla ra cji
dal szej po mo cy od nie miec kich przy -
ja ciół. Kwo ta w wy so ko ści 200 eu ro
prze ka za na zo sta ła na re ali za cję bie -
żą cych po trzeb z za kre su po mo cy
hu ma ni tar nej dla osób, któ re obec -
nie prze by wa ją na te re nie gmi -
ny. – Je ste śmy wdzięcz ni za te
pięk ne ge sty praw dzi wej, nie miec ko -
-pol skiej przy jaź ni, któ ra obec nie jest
tak bar dzo waż na i po trzeb na. Dzię -

ku je my Wu rzen! Dzię ku je my Con ny
Han spach! – na pi sa no na pro fi lu fa -
ce bo oko wym gmi ny Mi licz.

*
Na so bot niej zbiór ce zu chy z 7

GZ „Or ły” III Ciesz kow skie go Śro do -
wi sko we go Szcze pu Dru żyn Har cer -
skich „So kół” od wie dzi ły
gosz czą cych w gmi nie uchodź ców.
Wspól na za ba wa chu s tą ani ma cyj ną
z dzieć mi z Ukra iny umi li ła im tro -
chę czas. Po go dzin nych plą sach
wszy scy prze szli do har ców ki, gdzie
prze pro wa dzo no za ję cia pla stycz ne.
Ciesz kow skie zu chy na wią za ły bar -
dzo do bry kon takt z ukra iń ski mi
dzieć mi.

(AN KA / FE NIX)

Cieszkowskie zuchy nawiązały świetny kontakt z ukraińskimi dziećmi.

Za pieniądze ze zbiórki przeprowadzonej w Goshen (stan Nowy York)
zakupiono dla ukraińskich dzieci buty, bieliznę, piżamki itp.

W sobotę do Milicza dotarł transport darów z miasta Wurzen.
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30 mar ca po li cja za trzy ma ła trzech
męż czyzn, któ rzy w ostat nim cza sie,
dzia ła jąc wspól nie w róż nej kon fi gu -
ra cji oso bo wej, mie li do ko nać kil ku
kra dzie ży na te re nie Su ło wa. Spraw -
cy kra dli róż ne me ta lo we przed mio -
ty, któ re na stęp nie sprze da wa li
w punk tach sku pu zło mu. 

W mar cu na te re nie Su ło wa od no to -
wa no kil ka kra dzie ży, w tym jed no wła -
ma nie. Gi nę ły róż ne me ta lo we
przed mio ty, np. piec do wy pie ku piz zy
wraz ze sto łem ku chen nym ze sta li nie -
rdzew nej, oka py ku chen ne, prze wo dy
elek trycz ne, garn ki, że liw ne po jem ni ki,
siat ka ogro dze nio wa, a przede wszyst kim
sta lo we prę ty zbro je nio we. Łącz na war -
tość zra bo wa ne go mie nia prze kro czy ła
kwo tę 10 ty się cy zło tych. Po li cja wsz czę -
ła sze ro ko za kro jo ne czyn no ści ope ra cyj -
ne w ce lu schwy ta nia spraw ców.

30 mar ca, dzień po ostat niej kra dzie -
ży, na pod sta wie uzy ska nych in for ma cji
i ana li zy ze bra nych do wo dów za trzy ma no
trzech miesz kań ców gmi ny Mi licz w wie -
ku 54, 36 i 26 lat. Mie li oni wspól nie
i w po ro zu mie niu do ko ny wać kra dzie ży
i wła mań. Naj młod szy z nich usły szał za -
rzut do ko na nia aż ośmiu kra dzie ży i jed -
nej kra dzie ży z wła ma niem. Co cie ka we,
wśród za trzy ma nych męż czyzn by li oj ciec

i syn. Ro dzin ny du et miał wspól nie do ko -
nać dwóch kra dzie ży na te re nie ośrod ków
wy po czyn ko wych w Su ło wie. 

– Po li cjan ci usta li li, że spraw cy sprze -
da li wszyst kie skra dzio ne przed mio ty me -
ta lo we w oko licz nych punk tach sku pu
zło mu, tak że na te re nie wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go, a uzy ska ne w ten spo sób pie -
nią dze prze zna czy li na wła sne wy dat ki.
De cy zją pro ku ra to ra męż czyź ni zo sta li ob -
ję ci środ kiem za po bie gaw czym w po sta ci

do zo ru po li cyj ne go. Po dej rza nym gro zi ka -
ra do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści,
a naj młod sze mu z nich, ja ko spraw cy kra -
dzie ży z wła ma niem, na wet do dzie się ciu
lat po by tu za wię zien nym mu rem. Po stę -
po wa nie jest w to ku. Po li cjan ci wy ja śnia ją
oko licz no ści spra wy i usta la ją, czy męż -
czyź ni mo gli po peł nić jesz cze in ne prze -
stęp stwa – po in for mo wał pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Kradli metalowe przedmioty na terenie Sułowa

29 mar ca w go dzi nach wie czor nych
na jed nej z ulic w Mi li czu 16-let ni
mło dzie niec wsz czął awan tu rę z pa -
tro lem po li cji. Miał wy krzy ki wać
do funk cjo na riu szy wul gar ne epi te ty
i nie sto so wał się do po le ceń, przez
co zo stał za trzy ma ny. Oka za ło się,
że chło pak był nie trzeź wy.

Po li cjan ci pa tro lu ją cy uli cę Ar mii Kra -
jo wej za uwa ży li grup kę mło dych osób.
Jed na z nich mia ła krzyk nąć do prze jeż -
dża ją cych obok funk cjo na riu szy wul gar ne
i ob raź li we epi te ty. Stró że pra wa na tych -

miast po sta no wi li wy le gi ty mo wać mło -
dzień ca. Ten, wbrew obo wią zu ją cym prze -
pi som, od mó wił po da nia swo ich da nych
per so nal nych.

– Wy raź nie chcąc za im po no wać swo -
im ko le gom, osten ta cyj nie pluł na chod nik
i za czął agre syw nie za cho wy wać się wo bec
in ter we niu ją cych po li cjan tów. Agre sor nie
wy ko ny wał wy da wa nych mu po le ceń
do uspo ko je nia się, dla te go funk cjo na riu -
sze zmu sze ni by li użyć wo bec nie go środ -
ków przy mu su bez po śred nie go. Do pie ro
wte dy mło dzie niec uspo ko ił się, co umoż -
li wi ło je go wy le gi ty mo wa nie. Oka zał się

nim 16-let ni miesz ka niec Mi li cza. Był nie -
trzeź wy – w je go or ga ni zmie stwier dzo no
po nad 2 pro mi le al ko ho lu. Ca łą in ter wen -
cję ob ser wo wa li prze by wa ją cy z nim trzej
in ni mło dzi miesz kań cy Mi li cza w wie ku
od 16 do 20 lat – wszy scy po wy le gi ty mo -
wa niu zo sta li zwol nie ni. 16-lat ka prze wie -
zio no do Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu, skąd na stęp nie ode bra ła go do -
ro sła sio stra – 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. 

Ze bra ną w tej spra wie do ku men ta cję
służ bo wą prze sła no do Wy dzia łu Ro dzin -
ne go i Nie let nich Są du Re jo no we go w Mi -
li czu, któ ry za de cy du je o dal szym
lo sie 16-lat ka. (FE NIX)

MILICZ

Młodzieńcze wybryki

31 mar ca w go dzi nach po ran nych
pa trol po li cji za trzy mał męż czy znę
po szu ki wa ne go przez Sąd Re jo no wy
w Mi li czu ce lem do pro wa dze nia
do naj bliż sze go aresz tu śled cze go. 

Mun du ro wi na ul. Wro cław skiej
w Mi li czu za uwa ży li męż czy znę, któ ry
wy glą dem od po wia dał jed nej z ak tu al nie
po szu ki wa nych osób. Na tych miast pod ję -
to de cy zję o wy le gi ty mo wa niu go i wcze -
śniej sze po dej rze nia się
po twier dzi ły. 31-let ni miesz ka niec Mi li cza

był po szu ki wa ny, w związ ku z czym zo stał
za trzy ma ny i prze wie zio ny do Ko men dy
Po wia to wej Po li cji.

– Nie zwłocz nie po spo rzą dze niu nie -
zbęd nej do ku men ta cji służ bo wej po li cjan -
ci, zgod nie z są do wym na ka zem,
roz po czę li do pro wa dze nie za trzy ma ne go
męż czy zny do wro cław skie go aresz tu,
gdzie od bę dzie za są dzo ną ka rę po zba wie -
nia wol no ści – oznaj mia pod insp. 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

Kolejny poszukiwany trafił do aresztu

27 mar ca na ul. Si kor skie go w Ciesz -
ko wie sa mo chód zje chał z dro gi
i ude rzył w be to no we ogro dze nie po -
bli skiej po se sji oraz be to no wy słup
ener ge tycz ny. Na szczę ście ni ko mu
nic się nie sta ło.

Sa mo cho dem oso bo wym mar ki Da cia
Du ster kie ro wał 36-let ni miesz ka niec Koź -
mi na Wlkp. Wraz z nim po dró żo wa ła jesz -
cze jed na oso ba. Na łu ku dro gi kie row ca
nie do sto so wał pręd ko ści do pa nu ją cych
wa run ków, w wy ni ku cze go stra cił pa no -
wa nie nad po jaz dem, któ ry zje chał na po -
bo cze i z im pe tem ude rzył w be to no wy
słup ener ge tycz ny oraz be to no we ogro dze -
nie po se sji. Sa mo chód uległ po waż ne mu
uszko dze niu i nie nada wał się do dal szej

jaz dy. Znisz czo ne zo sta ły tak że przę sła
ogro dze nia, a słup li nii ener ge tycz nej nie -
znacz nie skrzy wio ny. 

Na szczę ście kie row cy i pa sa że ro wi nic
się nie sta ło. – Kie row ca był trzeź wy i po -
sia dał wy ma ga ne upraw nie nia do pro wa -
dze nia po jaz dów me cha nicz nych.
Za spo wo do wa nie za gro że nia bez pie czeń -
stwa w ru chu dro go wym uka ra no go man -
da tem. Uszko dzo ny po jazd za bez pie czył
we wła snym za kre sie. Po li cjan ci po now nie
ape lu ją do wszyst kich kie row ców o ostroż -
ność na dro dze i zmniej sze nie pręd ko ści
jaz dy, do sto so wu jąc ją do wa run ków pa nu -
ją cych na dro dze – mó wi 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)

CIESZKÓW

Wjechał w betonowe ogrodzenie

26 mar ca mi lic cy po li cjan ci za trzy -
ma li 43-lat ka, któ ry był po szu ki wa ny
przez sąd ce lem do pro wa dze nia
do aresz tu śled cze go. We wła snym
miesz ka niu pró bo wał ukryć się
w sza fie, ale bez sku tecz nie.

Dziel ni co wi po je cha li do jed nej z wio -
sek w gmi nie Mi licz, gdzie miał prze by wać
po szu ki wa ny 43-la tek. Po li cjan ci po cząt ko -
wo w trak cie prze szu ki wa nia do mu ni ko -
go nie za sta li, ale ich do cie kli wość szyb ko

przy nio sła ocze ki wa ny efekt. Oka za ło, że
męż czy zna ukrył się w sza fie z ubra nia mi,
chcąc unik nąć za trzy ma nia. 

– Po szu ki wa ny tra fił do po li cyj ne go
aresz tu w Mi li czu, gdzie ocze ki wał na dal sze
do pro wa dze nie. W po nie dzia łek po li cjan ci,
zgod nie z są do wym na ka zem, prze wieź li za -
trzy ma ne go 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 – in for mu je pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Schował się… w szafie
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Ja kiś czas te mu ru szy ły in ten syw ne
pra ce bu dow la ne na po dwór ku przy ul.
Wro cław skiej w Mi li czu. To pierw szy
etap grun tow nej mo der ni za cji w ra -
mach ini cja ty wy Na sze Po dwór ka.

Pierw szy etap in we sty cji do ty czy no -
wej ka na li za cji sa ni tar nej oraz desz czo wej,
w związ ku z czym przy stą pio no do ro bót
ziem nych i wy ko pów. Na po dwór ku obec -
nie znaj du je się cięż ki sprzęt oraz ma te riał
do wbu do wa nia. Z te go po wo du ape lu je
się o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści
pod czas po ru sza nia się przez te ren prac

bu dow la nych. Ini cja ty wa Na sze Po dwór ka
ma na ce lu po pra wie nie bez pie czeń stwa,
es te ty ki i funk cjo nal no ści prze strze ni są -
siedz kich, zlo ka li zo wa nych w ści słym cen -
trum Mi li cza. Wła dze gmi ny po zy ska ły
na to za da nie po nad 6,2 mln zło tych ze

środ ków Unii Eu ro pej skiej. Ko lej ne po -
dwór ka, któ re do koń ca te go ro ku przej dą
dłu go wy cze ki wa ną re no wa cję, miesz czą
się przy ul. Pol skiej, Garn car skiej oraz Wa -
ło wej. 

(FE NIX)

Na bieżąco 5

1 kwiet nia uro czy ście otwar to dwa
wy re mon to wa ne od cin ki dro go we
na te re nie gmi ny Ciesz ków – ul.
Agre sto wą oraz tę pro wa dzą cą
do Ujaz du. W spo tka niach uczest ni -
czy li przed sta wi cie le władz gmi ny
i po wia tu oraz oko licz ni miesz kań cy.

Na uli cy Agre sto wej na wierzch nię
grun to wo -tłucz nio wą za stą pi ła na wierzch -
nia z be to nu as fal to we go. Po nad to kost ką
bru ko wą be to no wą utwar dzo no po bo cza,
od kra wę dzi pro jek to wej jezd ni do gra ni cy
po se sji. Wy ko na no tak że przy bu dów kę
i ka na li za cję desz czo wą. Koszt in we sty cji
wy niósł 308 167,20 zło tych.

Re mont dro gi Ciesz ków -Ujazd był
wspól ną in we sty cją gmi ny i po wia tu. Pra -

ce mo der ni za cyj ne na dro dze po wia to wej
nr 1421D pro wa dzo ne by ły na od cin kach
o łącz nej dłu go ści 1,767 km – od koń ca
ob sza ru za bu do wa ne go w Ciesz ko wie
do skrzy żo wa nia z dro ga mi po wia to wy mi
nr 1422D i 1423D. 

– Cie szy my się bar dzo z wy ko na nia
te go frag men tu dro gi. Za czy na li śmy
od skrzy żo wa nia i te raz są zro bio ne pra -
wie 2 km. W naj bliż szym cza sie ogło si my
prze targ na wy ko na nie resz ty te go od cin -
ka. My ślę, że miesz kań cy Ciesz ko wa i po -
wia tu bę dą bar dzo za do wo le ni, ja dąc tą
dro gą. Dzię ku ję rad nym, że za wsze są go -
to wi wspie rać. Nie mu sie li śmy do tej po -
ry za cią gać ja kie goś kre dy tu. To do bra
sy tu acja w mo men cie, kie dy ce ny idą
moc no w gó rę. W tym ro ku bę dzie re ali -
zo wać jesz cze spo ro in we sty cji dro go -
wych – po wie dział Sła wo mir Strze lec ki,
sta ro sta mi lic ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA CIESZKÓW

Kolejne drogi po remoncie

MILICZ

Modernizacja miejskich podwórek

29 mar ca od by ło się spo tka nie
władz po wia tu i gmi ny Mi licz z kie -
row nic twem Nad le śnic twa Mi -
licz – La sy Pań stwo we. Pod pi sa no
umo wy na wspól ną re ali za cję dwóch
in we sty cji dro go wych.

Jak po in for mo wał sta ro sta mi lic ki,
z Te re no we go Fun du szu Ochro ny Grun -
tów Rol nych Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go uda ło się
po zy skać do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 388 300 zł na re mont dro gi po wia to wej
nr 1436D na od cin ku Bo rzy no wo -Sta ra
Hu ta o dłu go ści 3,53 km. – Szcze gól nie
dzię ku je my pa nu nad le śni cze mu Mar ci no -
wi Ca lo wi za wspar cie pro jek tu w kwo -

cie 100 000 zł. Prze wi du je my re ali za cję te -
go za da nia do koń ca te go ro ku – po wie -
dział Sła wo mir Strze lec ki.

Nad le śnic two wes prze tak że gmi nę
Mi licz w in we sty cji pod na zwą „Prze bu do -
wa dro gi gmin nej w miej sco wo ści Ka szo -
wo pod Mi li czem – etap II”. Po ro zu mie nie
do ty czy le śne go od cin ka dro gi o dłu go ści
bli sko 600 m, któ re zgod nie z umo wą
upraw nia Nad le śnic two Mi licz do ko rzy -
sta nia z nie go ja ko dro gi wy wo zo wej dla sa -
mo cho dów wy so ko to na żo wych oraz
do jaz do wej do kom plek sów le śnych. Cał -
ko wi ty koszt in we sty cji wy nie -
sie 515 823,93 zł, z cze go 200 tys. zł
wy ło ży mi lic kie nad le śnic two. 

(FE NIX)

DROGI

Nadleśnictwo dofinansuje
dwie inwestycje
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25 mar ca w Ciesz ko wie do szło do spo tka -
nia wój ta z soł ty sa mi i rad ny mi gmi ny. By ło
to pierw sze ta kie ze bra nie po wie lu mie sią -
cach prze rwy spo wo do wa nej epi de mią. 

– Nie by ło to spo tka nie ści śle służ bo we. W luź -
nej at mos fe rze omó wi li śmy spra wy bie żą ce gmi ny
Ciesz ków. Roz ma wia li śmy od no śnie fun du szu so -
łec kie go, oświe tle nia, spraw dro go wych, sy tu acji
pan de micz nej i współ pra cy w naj bliż szych mie sią -
cach. Za le ża ło nam wszyst kim, aby zor ga ni zo wać
ta kie spo tka nie po bar dzo dłu giej prze rwie, że by
wy mie nić się uwa ga mi i spo strze że nia mi. Ma my
na dzie ję, że pan de mia nie po wró ci je sie nią. By ła to
rów nież szan sa, że by zło żyć gra tu la cje i po dzię ko -
wa nia z oka zji Dnia Soł ty sa – po in for mo wał nas
Igna cy Miecz ni kow ski, wójt gmi ny Ciesz ków.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Spotkanie wójta, 
radnych i sołtysów
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2 kwiet nia w Tech ni kum Le śnym im.
Wła dy sła wa Je dliń skie go w Mi li czu
od by ły się DRZWI OTWAR TE dla
uczniów szkół pod sta wo wych, któ rzy
chcie li po znać ofer tę edu ka cyj ną tej
pla ców ki.

Go ści po wi ta ła dy rek tor Ju sty na Żar -
czyń ska wraz ka drą pe da go gicz ną i ucznia -
mi tech ni kum. Przed sta wi li oni szko łę ja ko
sta łą wi zy tów kę mia sta i re gio nu, kształ tu -
ją cą przy szłych le śni ków i przy go to wu ją cą
ich do ży cia we współ cze snym świe cie.
Mło dzież z tech ni kum jest zna na z po dej -
mo wa nia licz nych spo łecz nych ini cja tyw,
a szko ła współ pra cu je z in sty tu cja mi lo kal -
ny mi w ob sza rach wo lon ta ria tu, ochro ny

śro do wi ska, wy cho wa nia oby wa tel skie go,
uczest ni czy w pro gra mach i pro jek tach
edu ka cyj nych. Dzię ki te mu w lo kal nym
śro do wi sku utrwa lił się po zy tyw ny wi ze -
ru nek Tech ni kum Le śne go. 

Obec nie szko ła pro wa dzi na ucza nie
w za wo dzie tech nik le śnik. Kształ ce nie
od by wa się w dzie się ciu od dzia łach
dla 260 uczniów, z któ rych nie mal 220
sta le miesz ka w in ter na cie. W edu ka cji
wy ko rzy stu je się naj now sze ma szy ny
i urzą dze nia le śne dzię ki sta łej i ści słej
współ pra cy z La sa mi Pań stwo wy mi. Prak -
tycz na na uka za wo du przy szłych le śni -
ków pro wa dzo na jest na te re nie
Nad le śnic twa Mi licz. 

Ucznio wie Tech ni kum Le śne go mo gą
po szczy cić się wie lo ma suk ce sa mi w ogól -

no pol skich olim pia dach wie dzy i umie jęt -
no ści le śnych. Za naj wyż sze śred nie
z przed mio tów ogól no kształ cą cych i za wo -

do wych ab sol wen ci otrzy mu ją sty pen dia
przy zna wa ne przez pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów. Za licz ne osią gnię cia w dzie dzi nie
edu ka cji Tech ni kum Le śne zo sta ło wy róż -

nio ne przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek -
ty wy w Ogól no pol skim Ran kin gu Li ce ów
i Tech ni ków pre sti żo wym ty tu łem „Zło tej
Szko ły 2020”. W tym sa mym ro ku zdo by -
ło tak że ty tuł Naj lep sze go Tech ni kum
na Dol nym Ślą sku. 

Dla uczniów szkół pod sta wo wych
w ra mach DRZWI OTWAR TYCH przy -
go to wa no m. in. kon cert ze spo łu sy gna li -
stów my śliw skich „Si lva nus”, po kaz
mo dy mun du ro wej, po kaz pra cy pi lar ki
spa li no wej i sprzę tu pszcze lar skie go. Po -
nad to by ła moż li wość zwie dze nia pa ła cu
Mal ta za nów (w któ rym mie ści się szko -
ła – przyp. red.) i in ter na tu, obej rze nia
wy sta wy prac szkol ne go ko ła „Ars”, a tak -
że udzia łu w grze te re no wej i za ję ciach
szkol nej sek cji łucz ni czej. Sa mo rząd
szkol ny przy go to wał rów nież dla go ści
bu fet, gdzie ser wo wa no gro chów kę, ciast -
ka i ka wę.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

TECHNIKUM LEŚNE

Wizytówka miasta i regionu

Wraz ze zmia ną po ry ro ku na dro -
gach jest co raz wię cej mi ło śni ków
jed no śla dów, tj. mo to cy kli, mo to ro -
we rów, ro we rów oraz hu laj nóg elek -
trycz nych. W tro sce o ich bez pie -
czeń stwo po li cja od po cząt ku kwiet -
nia do 23 czerw ca pro wa dzić bę dzie
ko lej ną edy cję ak cji in for ma cyj no -
-edu ka cyj nej pod na zwą „Jed no śla -
dem bez piecz nie do ce lu”.

Przy jem ność z jaz dy jed no śla dem za -
wsze mu si łą czyć się z dba niem o bez pie -
czeń stwo wła sne i in nych, dla te go ce lem

po li cyj nych dzia łań jest uświa da mia nie
użyt kow ni kom wy mie nio nych po jaz -
dów, że są nie chro nio ny mi uczest ni ka mi
ru chu dro go we go i w ich przy pad ku każ -
de zda rze nie dro go we, w któ rym uczest -
ni czą, mo że mieć tra gicz ne
skut ki. Pro wa dzo na ak cja ma też pro mo -
wać wła ści we za cho wa nia wo bec po zo -
sta łych użyt kow ni ków dróg.

Tak więc funk cjo na riu sze po li cji bę -
dą przy po mi nać o ko niecz no ści sto so wa -
nia się do obo wią zu ją cych prze pi sów
pra wa, w szcze gól no ści do prze strze ga nia
do zwo lo nych pręd ko ści jaz dy oraz za sad

pierw szeń stwa prze jaz du, a tak że sy gna -
li zo wa nia za mia ru zmia ny kie run ku jaz -
dy lub pa sa ru chu oraz by cia wi docz nym
na dro dze.

– Pa mię taj my, że dro ga jest dla
wszyst kich.  Ko rzy sta jąc z niej, ma my
swo je pra wa, ale też obo wiąz ki, któ rych
na le ży prze strze gać. Wza jem ny sza cu -
nek i re spek to wa nie praw in nych uczest -
ni ków ru chu po mo że do trzeć
jed no śla dem bez piecz nie do ce lu – pod -
kre śla pod insp. Sła wo mir Wa leń ski
z KPP w Mi li czu.

OPRAC. (AN KA)

NA DROGACH

Z myślą o bezpieczeństwie miłośników jednośladów



To i owo 7

30 mar ca pen sjo na riu szy Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej w Kro śni cach od -
wie dzi li mi lic cy po li cjan ci. Do wi zy ty
do szło w ra mach dzia łań pro fi lak -
tycz nych „Wzo ro wy se nior”. 

Na spo tka nie przy by ła tak że przed sta -
wi ciel ka Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nej w Mi li czu. Dziel ni co wy
asp. szt. Ma riusz Mi cha łow ski oraz sierż.
szt. Alek san dra Pi ła sze wicz, zaj mu ją ca się

w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu m. in. pro fi lak ty ką i za po bie ga niem
zja wi skom prze stęp czym, mó wi li o za po -
bie ga niu prze stęp stwom po peł nia nym
przez spraw ców dzia ła ją cych me to dą
na wnucz ka oraz na po li cjan ta czy po przez
tzw. spo ofing, po le ga ją cy na pod szy wa niu
się w trak cie roz mo wy te le fo nicz nej
pod in ną oso bę. Tak więc se nio rzy do wie -
dzie li się, że funk cjo na riusz ni gdy nie in -
for mu je te le fo nicz nie o pro wa dzo nych
przez sie bie spra wach i nie pro si o prze ka -
za nie pie nię dzy nie zna nej oso bie czy o za -
an ga żo wa nie pry wat nych pie nię dzy
do ja kiej kol wiek ak cji. 

Roz ma wia no też o bez pie czeń stwie
pie szych uczest ni ków ru chu dro go we go.
Przy po mnia no o ko niecz no ści uży wa nia
ele men tów od bla sko wych po zmro ku. 

Na ko niec po li cjan ci za chę ci li pen sjo -
na riu szy DPS -u do uczest nic twa w co mie -
sięcz nych spo tka niach „Se nior on -li ne”,
w każ dy pierw szy po nie dzia łek mie sią ca
o go dzi nie 9.00 w ser wi sie YOUTU BE
na pro fi lu Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Policjanci z wizytą w DPS-ie

Ty sią ce osób na Sta dio nie Ślą skim
w Cho rzo wie ob ser wo wa ło zwy cię ski
mecz na szej re pre zen ta cji ze Szwe -
da mi. Wal kę o awans na mun dial
w Ka ta rze na ży wo obej rze li tak że
przed sta wi cie le Klu bu Ki bi ców Nie -
peł no spraw nych z Mi li cza, któ rzy wy -
bra li się na mecz wspól nie z za przy -
jaź nio nym Klu bem Ki bi ców Nie peł -
no spraw nych Ślą ska Wro cław. 

Przed wie czor nym star ciem Po la -
ków ze Szwe da mi na si ki bi ce zaj rze li
do Za brza, by obej rzeć mecz mło dzie -
żo wej re pre zen ta cji z Wę gra mi w ra -
mach eli mi na cji do mi strzostw
Eu ro py. – Dzień był bar dzo in ten syw -
ny, po nie waż roz po czę li śmy go od wy -
jaz du do Za brza, gdzie na sta dio nie
Gór ni ka swój mecz z ró wie śni ka mi
z Wę gier roz gry wa ły „orzeł ki”, czy li
ka dra U -21. Wy wal czo ny w ostat nich
mi nu tach re mis, przy wo dzą cy
na myśl czwart ko we star cie do ro słej re -

pre zen ta cji ze Szko cją, nie co skom pli -
ko wał na szą sy tu ację w gru pie na dwa
me cze przed za koń cze niem eli mi na -
cji, ale za to try bu ny spi sa ły się na me -
dal. Do szły nas też słu chy, że by li śmy
świet nie wi docz ni w trans mi sji te le wi -
zyj nej – re la cjo nu ją człon ko wie Klu bu
Ki bi ców Nie peł no spraw nych. 

Po tem uda li się do Cho rzo wa.
Skie ro wa ne do osób z nie peł no spraw -
no ścia mi bi le ty „easy ac cess” za pew -
ni ły im miej sca na po łu dnio wej
try bu nie obiek tu, skąd mie li wspa -
nia łą per spek ty wę na to nie zwy kłe
wi do wi sko spor to we. – Klub Ki bi -
ców Nie peł no spraw nych Mi licz oczy -
wi ście nie mógł so bie od pu ścić tak
waż ne go wy da rze nia. Wy bra li śmy się
więc na Sta dion Ślą ski w Cho rzo wie,
aby w słyn nym „ko tle cza row nic” ki -
bi co wać pol skim pił ka rzom. Or ły nie -
sio ne na skrzy dłach na sze go do pin gu
speł ni ły swój cel i po bram kach Ro -
ber ta Le wan dow skie go i Pio tra Zie -

liń skie go wie my już, że LE CI MY DO
KA TA RU! W pierw szej, nie co za cho -
waw czej po ło wie mie li śmy oka zję
z bli ska po dzi wiać kil ka nie zwy kle
uda nych in ter wen cji Woj cie cha
Szczę sne go, na to miast po zmia nie
stron znaj do wa li śmy się za bram ką
Szwe dów, dzię ki cze mu mie li śmy
wspa nia łą per spek ty wę na tra fie nia
Le we go i Zie la. Do no śny do ping po -
nad 50 000 gar deł uskrzy dlił Bia ło -
-Czer wo nych, któ rzy pew nie
roz pra wi li się z prze ciw ni ka mi, po -
wo du jąc „po top” szwedz kich łez
po ostat nim gwizd ku. My na to miast
jesz cze dłu go świę to wa li śmy wraz
z na szy mi pił ka rza mi i po zu jąc z fla -
gą KKN Mi licz. By ła za ba wa – opo -
wia da ją mi lic cy ki bi ce. 

Bi le ty dla mi lic kie go klu bu uda ło
się po zy skać dzię ki współ pra cy z Fe de -
ra cją Ki bi ców Nie peł no spraw nych
oraz Pol skim Związ kiem Pił ki Noż nej. 

OPRAC. (FE NIX)

KIBICOWANIE

Miliczanie dopingowali polskich piłkarzy
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Piotr Bu kow ski, uczeń Szko ły Pod -
sta wo wej im. Ja nu sza Ku so ciń skie -
go w Ciesz ko wie, zo stał lau re atem
Dol no ślą skie go Kon kur su Fi zycz ne -
go „zDol ny Ślą zak”, or ga ni zo wa ne go
w ra mach Dol no ślą skie go Sys te mu
Wspie ra nia Uzdol nień.

Do trud nej i wy ma ga ją cej ry wa li za cji
przy stą pi ło 76 uczniów z ca łe go wo je -
wódz twa. Ciesz kow ską szko łę pod sta wo -
wą re pre zen to wał uczeń kla sy
VIIIc – Piotr Bu kow ski, któ ry wcze śniej
mu siał po ko nać etap szkol ny i po wia to wy.
Dzię ki sys te ma tycz nej pra cy i do dat ko -
wym za ję ciom przy go to waw czym
pod kie run kiem na uczy ciel ki fi zy ki, Mał -
go rza ty Mo ra wiak, uczeń z Ciesz ko wa
osią gnął wiel ki suk ces. Uzy skał ty tuł lau -
re ata kon kur su fi zycz ne go, co jest pre sti -
żo wym wy róż nie niem nie tyl ko dla
nie go, ale tak że dla ca łej szko ły.

OPRAC. (FE NIX)

SP CIESZKÓW

Nasz uczeń laureatem konkursu

25 mar ca Mi lic kie Sto wa rzy sze nie
„Ra zem Bli żej” zor ga ni zo wa ło ostat -
nie za ję cia edu ka cyj no -eko lo gicz ne
w ra mach pro jek tu pod na zwą „Most
do sa mo dziel no ści”, re ali zo wa ne go ze
środ ków Pań stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych.

– Po sta no wi li śmy wes przeć przy ro dę
po przez prze pro wa dze nie ak cji sprzą ta nia

la su. Ja ko że śmie ci w pod mi lic kich la sach
nie bra ku je, więc or ga ni za cja te go ro dza ju
przed się wzięć nie jest żad nym pro ble -
mem. My po sta no wi li śmy przy wró cić po -
rzą dek w le sie po mię dzy Nie su ło wi ca mi
a Ru dą Mi lic ką, a więc w miej scu, któ re
czę sto prze mie rza my brycz ką bądź pie -
szo – po in for mo wa ło sto wa rzy sze nie.
W trak cie ak cji ze bra no trzy wor ki naj róż -
niej szych śmie ci. OPRAC. (FE NIX) 

W przed ostat nim me czu se zo nu eki -
pa MUKS Zie mia Mi lic ka za gra ła
na wy jeź dzie z IM Fau re cia Vol ley
Jelcz -La sko wi ce. Miej sco wi wy gra li
w trzech se tach.

W pierw szej par tii go spo da rze zde cy -
do wa nie prze wa ża li, w efek cie cze go pew -
nie zwy cię ży li do 16. W dru giej od sło nie
mi li cza nie pod ję li wal kę i przez dłu gi czas

do trzy my wa li ry wa lom kro ku. Nie ste ty,
osta tecz nie to miej sco wi wy szli zwy cię sko
z tej kon fron ta cji, po ko nu jąc go ści 25: 22.
Ko lej ny set prze bie gał po dob nie jak pre -
mie ro wy. Go spo da rze pre zen to wa li się le -
piej od na szych siat ka rzy i za słu że nie
wy gra li do 17, tym sa mym zwy cię ża jąc
w ca łym spo tka niu 3: 0. 9 kwiet nia mi lic -
ki ze spół za gra na wła snym obiek cie z AZS -
-em Czę sto cho wa. (AN KA)

MILICZ

Sprzątali teren leśny

SIATKÓWKA

Porażka w trzech partiach 
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Za wo dy we Wro cła wiu od by ły się
w ostat ni week end mar ca. Na si pły wa cy
jak zwy kle nie za wie dli, mel du jąc się
na me da lo wych lo ka tach aż 11 ra zy.

Czwo ro kro śni czan zdo by ło w sto li cy
Dol ne go Ślą ska po jed nym krąż ku zło -
tym i srebr nym.  Ewa Suj ka trium fo wa -
ła w kon ku ren cji 100 m sty lem

grzbie to wym i by ła dru ga na 200 m sty -
lem do wol nym. Mar cin Ma ry jow ski oka -
zał się naj lep szy na 100 m sty lem
do wol nym, a na 200 m sty lem do wol -
nym mu siał uznać wyż szość jed ne go ry -
wa la. Ma te usz Twa róg nie miał so bie
rów nych na 200 m sty lem do wol nym
i za jął dru gie miej sce na 100 m sty lem
mo tyl ko wym. Pa try cja Gie wia da wy gra -
ła kon ku ren cję 100 m sty lem do wol nym
i zna la zła się na dru giej lo ka cie na 200 m
sty lem do wol nym. 

Pią te zło to do te go do rob ku do rzu ci ła
Zo fia Ka miń ska, zwy cię ża jąc na 100 m
sty lem do wol nym, Po nad to na 200 m sty -
lem do wol nym zdo by ła brąz. Z ko lei Ka je -
tan Ma tu siak wy wal czył srebr ny krą żek
na 100 m sty lem kla sycz nym. 

Dzię ki tak świet nym wy stę pom kro -
śnic ki klub upla so wał się na trze cim miej -
scu w kla sy fi ka cji me da lo wej.

(AN KA)

PŁYWANIE

Jedenaście razy na podium
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Zna ko mi cie za pre zen to wał się Ja -
kub Kę sy w mię dzy na ro do wym tur -
nie ju za pa śni czym TAL LIN OPEN. Za -
wod nik ciesz kow skiej Olim pii wy wal -
czył w Es to nii brą zo wy me dal. 

W po je dyn ku o brąz Ja kub Kę sy nie
dał szans Da niil so wi Iva no vso wi z ło tew -
skie go klub Dau ga vpils ISVS, zwy cię ża jąc
na punk ty 7: 0.

W dro dze do ma łe go fi na łu uległ tyl -
ko jed ne mu ry wa lo wi. Lep szy od na sze go
za pa śni ka był Ame ry ka nin Dec lan Koch,
któ ry wy grał 9: 4. 

W po zo sta łych wal kach J. Kę sy od pra -
wił z kwit kiem Gleb sa Va sil je vsa (Dau ga -
vpils ISVS), Ah ma da Ar szun ka eva
(Va sas -Sza rvas) oraz Olek san dra Ko synt se -
va (Pi so chyn).

(AN KA)

30 mar ca w Brze gu Dol nym ro ze gra -
no fi nał stre fy wro cław skiej Dol no -
ślą skich Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej
w te ni sie sto ło wym dziew cząt
i chłop ców. Zna ko mi cie spi sa ły się
dru ży ny re pre zen tu ją ce I Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Ar mii Kra jo -
wej w Mi li czu.

W tur nie ju ry wa li zo wa ło sześć ze spo -
łów dziew cząt oraz osiem ekip mę skich.
W obu ka te go riach zma ga nia naj pierw to -
czy ły się w dwóch gru pach, z któ rych
do pół fi na łów awan so wa ły po dwie naj lep -
sze dru ży ny. 

I dziew czę ta, i chłop cy z mi lic kie go
li ceum zna leź li się w naj lep szej czwór ce

tur nie ju. Osta tecz nie na sze te ni sist ki za -
ję ły trze cie miej sce, a te ni si ści upla so wa -
li się na dru giej lo ka cie, dzię ki cze mu
awan so wa li do fi na łu dol no ślą skie go,
któ ry za pla no wa no na 13 kwiet nia.
Po wy rów na nym i sto ją cym na wy so kim
po zio mie me czu mi li cza nie ule gli dru -
ży nie VIII LO z Wro cła wia. War to do -
dać, iż mi lic cy li ce ali ści w pół fi na le
po ko na li te am ZS w Mi li czu, tym sa -
mym re wan żu jąc się za po raż kę w tur -
nie ju po wia to wym. 

Ze spo ły z mi lic kie go li ceum two rzy li
Oli wia Rzą sa, Klau dia Kaj da i Syl wia Gre -
gor czuk oraz Mi ko łaj Na wrot i To masz
Wa leń ski.

OPRAC. (FE NIX)

TENIS STOŁOWY

Dobre występy naszych licealistów
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ZAPASY

Brąz Jakuba Kęsego w Tallinie

Re pre zen tan ci Bi zo na Mi licz i Olim pii
Ciesz ków ry wa li zo wa li w II Tur nie ju
o Pu char Bur mi strza Mia sta Na my -
słów w Za pa sach w Sty lu Wol nym
i Za pa sach Ko biet. Na si za pa śni cy
po raz ko lej ny po ka za li kla sę, a gwiaz -
dą im pre zy by ła Zu zan na Hor bik. 

Na za wo dy przy by ło 200 za wod ni -
czek i za wod ni ków z 19 klu bów. W tym
gro nie nie mo gło za brak nąć za pa śni ków
w po wia tu mi lic kie go. Je śli cho dzi o przed -
sta wi cie li Bi zo na Mi licz, to po raz ko lej ny
zna ko mi tą dys po zy cję za pre zen to wa ła Zu -
zan na Hor bik, któ ra nie dość, że się gnę ła
po zło ty me dal w ry wa li za cji ści śle za pa śni -
czej, to jesz cze wy gra ła kon kurs akro ba -
tycz ny pod czas ofi cjal ne go otwar cia
za wo dów! Zu zan na zo sta ła naj lep szą za -
wod nicz ką tur nie ju.

W zma ga niach dzie ci na naj wyż szym
stop niu po dium sta nął Fran ci szek Grud -
niew ski, któ ry w fi na le po ko nał re pre zen -
tan ta Ukra iny. Sre bro z Na my sło wa
przy wiózł Fa bian Mą dry, któ ry w de cy du -
ją cym star ciu mu siał uznać wyż szość fi na -
ło we go ry wa la. Brą zo we me da le
wy wal czy li na to miast Fran ci szek Stasz kie -
wicz, Fi lip Ja strzęb ski, Igor Ły zin oraz
Eryk Henc ki. Po nad to w gru pie mło dzi -
ków, po czte rech bar dzo do brych po je dyn -
kach, bez kon ku ren cyj ny w ka te go rii 44 kg,
bez stra ty punk tu tech nicz ne go, oka zał się
Kac per Troj nar, po cho dzą cy z Ole śni cy
uczeń Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Mi li czu.
W kat. do 41 kg trze cie miej sce za jął Oskar
Olej nik.

Trzy me da le na za wo dach w Na my -
sło wie zdo by li za pa śni cy ciesz kow skiej
Olim pii. Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę li Fran ci szek Du baj w ka te go -

rii do 48 kg oraz Mar ta Ły sek w kat.
do 58 kg. Z ko lei Mar cel Ży to upla so wał
się na trze ciej lo ka cie w kat. do 68 kg.
Do brze pre zen to wa li się tak że Ga briel

Skwiercz, Bła żej Ży to i Alan Szy dłow ski,
ale nie uda ło im się za jąć po zy cji me da -
lo wych. 

(AN KA)

W so bo tę Ba rycz Su łów go ści ła
na wła snym obiek cie eki pę Pia sta
No wa Ru da. Po je dy nek za koń czył
się bez bram ko wym re mi sem.

Po tym spo tka niu su ło wia nie pla su ją
się na czwar tej lo ka cie w IV -li go wej ta be li,

ma jąc na kon cie 33 punk ty. W na stęp nej
ko lej ce Ba rycz zmie rzy się na wy jeź dzie
z Bie la wian ką Bie la wa, z któ rą w je sien nej
run dzie prze gra ła w Su ło wie 2: 3. Za tem
jest oka zja do re wan żu. Bie la wian ka tra ci
do Ba ry czy sześć punk tów.

(AN KA)
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Zuzanna Horbik show!
PIŁKA NOŻNA

Bez goli w meczu z Piastem

Pięć zło tych me da li, pięć srebr nych i je den brą zo wy – to do ro bek sek cji Black
Aqua UKS Kro śnic ka Przy stań z za wo dów Swim Ma nia – Dol no ślą skiej Li gi
Pły wac kiej, edy cja II. W kla sy fi ka cji me da lo wej kro śni cza nie zna leź li się
na trze ciej po zy cji.


