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4 czerw ca w par ku przy Chat ce Pu -
chat ka – Świe tli cy Śro do wi sko wej
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu
o go dzi nie 12.00 roz pocz nie się fe styn
z oka zji Dnia Dziec ka. Im pre za bę dzie
po łą czo na z ak cją cha ry ta tyw ną
na rzecz Mi cha li ny Plew ki. Or ga ni za to -
ra mi wy da rze nia są Gmi na Mi licz,
Przed szko le Sa mo rzą do we, Pu blicz ny
Żło bek „Stu mi lo wy Las”, Ośro dek
Spor tu i Re kre acji oraz OPS Mi licz.

Dla dzie ci przy go to wa nych bę dzie
sze reg atrak cji, jak choć by dmu chań ce,
ku le wod ne, bun gee, ma lo wa nie twa rzy,
wy pla ta nie war ko czy ków, ta tu aże, kon -
ku ren cje spor to we, za ba wy zchu s tą ani -
ma cyj ną oraz ma są pla stycz ną
ipian ko wą, pusz cza nie ba niek, fo to bud -
ka itp. Zwień cze niem im pre zy bę dzie
Fe sti wal Ko lo rów przy mu zy ce.

– Im pre za bę dzie cał ko wi cie za dar -
mo, a w jej trak cie bę dą do stęp ne kieł ba -
ski z gril la, ka szan ka, paj da chle ba ze
smal cem i ogór kiem, na po je, sło dy cze.
Przy go tu je my posto ta lo nów nawa tę cu -
kro wą, po pcorn i lo dy. Do roz ma itych
kon ku ren cji prze wi dzie li śmy na gro dy dla
dzie ci, sfi nan so wa ne przez przed się bior -
ców igmi nę Mi licz. Łą czy my to wy da rze -
nie ze zbiór ką na rzecz Mi cha li ny

Plew ki – mó wi Do ro ta Bier nat, dy rek tor
Przed szko la Sa mo rzą do we go w Mi li czu
iŻłob ka Pu blicz ne go – ko or dy na tor ka fe -
sty nu.

Mi cha lin ka jest mi li czan ką, uro dzi -
ła się 18 li sto pa da 2015 ro ku z bar dzo
rzad ką cho ro bą ge ne tycz ną skó ry EB
(epi der mo ly sis bul lo sa) – pę che rzo wym
od dzie la niem się na skór ka. Ma zdia gno -
zo wa ną po stać RDEB (re ce syw ne, dys -
tro ficz ne EB). Jej skó ra jest tak de li kat na
i wraż li wa jak skrzy dła mo ty la, a naj lżej -
szy do tyk czy otar cie ubra niem mo że
po wo do wać pę ka nie skó ry, pę che rze ira -
ny po rów ny wal ne do opa rzeń 1. i 2.
stop nia. Pę che rze po ja wia ją się naj czę -
ściej narącz kach, nóż kach, łok ciach, sto -
pach, ale tak że na resz cie cia ła oraz
w ja mie ust nej.

– Do 30 ma ja ro dzi ce, miesz kań cy
gmi ny Mi licz mo gą przy no sić do przed -
szko la róż ne ga dże ty i fan ty na li cy ta cje,
któ re od bę dą się w trak cie Dnia Dziec -
ka. Po pro wa dzi je Piotr Wój cik. Z ko lei
mecz pił ki siat ko wej po pro wa dzą za -
wod ni cy klu bu MUKS Zie mia Mi lic -
ka – Ar tur Na ko niecz ny i Piotr Ski ba.
Każ da zgła sza ją ca dru ży na wpła -
ca200zł wpi so we go, apie nią dze te prze -
ka że my na rzecz Mi cha li ny. Na szą
ini cja ty wę wspie ra ją rów nież pry wat ne

fir my. Co ro ku po ma ga nam tak że Da -
mian Woj ta szek – mistrz świa ta w siat -
ków ce, któ ry sfi nan su je pu cha ry
i me da le dla osób bio rą cych udział w za -
wo dach – do po wia da D. Bier nat. 

Dla Mi cha lin ki Plew ki bę dą li cy to -
wa ne zło ty łań cu szek, zdję cie w ra mie
drew nia nej 50/70 „Ob ra zy la su” Ja ku ba
We nc ka, ta lo ny na piz zę, vo uche -
ry – nator ty, ta tu aż uDa nie la Cho ło dec -
kie go, sty li za cje rzęs – Na ta lia Sła bic ka,
do Mi lic kie go Cen trum Spo tkań – ko -
smicz ne kul ki, ob raz au tor stwa Ka mi la
Ko wal skie go, ta lo ny do ga bi ne tów ko -
sme tycz nych, prze jazd brycz ką, spływ
ka ja ko wy iko la cja wre stau ra cji Par ko wa. 

Spon so ra mi im pre zy bę dą Cu kier nia
Bar to sza Vog ta, Ra fał Sob ko wiak – Gar -
den Part ner, Ka rol Chy liń ski – KM Ma -
szy ny, Tar czyń ski S. A, Pie kar nia Olek
Kro śni ce, Biu ro Ra chun ko we LE XUS,
An drzej Woj tycz ka – ART -ZBYT, An na
Zę bik – WE SCO, pań stwo Wie sła wa
i To masz Pa dew scy. 

Oso by, któ re chcia ły by udzie lić fi -
nan so we go wspar cia, mo gą do ko ny wać
wpłat nakon to Sto wa rzy sze nia „Chat ka
Pu chat ka” o nu me rze 23 95 82 0000
2000 0033 6141 0001 z do pi skiem
„Da ro wi zna na Dzień Dziec ka”.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W so bo tę, 28 ma ja, od bę dzie się
czwar ta edy cja wy ści gów wra ków o Pu -
char Bur mi strza Gmi ny Mi licz. Tak jak
wcze śniej, tak i te raz wy da rze nie bę -
dzie mia ło cha rak ter cha ry ta tyw ny,
gdyż zbie ra ne bę dą środ ki dla Mi cha lin -
ki Plew ki, któ ra zma ga się z nie ule czal -
ną cho ro bą skó ry EB (epi der mo ly sis bu -
lo sa). Or ga ni za to ra mi im pre zy są Wrak
Squ ad Mi licz i Mo to Ban da Mi licz.

Im pre za od bę dzie się przy ul. Po wstań -
ców Wiel ko pol skich na te re nie obok sta dio -
nu miej skie go w Mi li czu. Or ga ni za to rzy
prze wi du ją, że w sa mym wy ści gu wy star tu -
je po nad stu uczest ni ków. Prócz za wo dów
bę dę też in ne atrak cje, jak choć by dmu chań -
ce iani ma cje dla dzie ci, prze lot he li kop te rem,
ca te ring i sto iska ga stro no micz ne. Za pla no -

wa no tak że li cy ta cje, wtrak cie któ rych na być
bę dzie moż na m. in. vo uche ry usłu go we, ko -
sme tycz ne, den ty stycz ne czy stu dia ta tu ażu,
po byt w Szklar skiej Po rę bie, ko szul kę Ślą ska
Wro cław czy za wod ni ków MMA, ak ce so ria

ro we ro we.  – Ma my bar dzo du żo fan tów
od pry wat nych osób i firm. Bę dzie li cy to wa -
na tak że hon da ci vic. Ten, kto wy gra tę li cy -
ta cję, ma za gwa ran to wa ny dar mo wy start
wza wo dach znu me rem1. Osob no zor ga ni -

zu je my lo te rię, w któ rej bę dzie jed na na gro -
da – sa mo chód BMW do re je stra cji. Środ ki
ze bra ne pod czas im pre zy w ca ło ści zo sta ną
prze zna czo ne na rzecz Mi cha lin ki Plew -
ki – in for mu ją or ga ni za to rzy. 

Mi cha lin ka uro dzi ła się 18 li sto pa -
da 2015 r. z bar dzo rzad ką cho ro bą ge ne -
tycz ną skó ry EB (Epi der mo ly sis
Bul lo sa) – pę che rzo wym od dzie la niem się
na skór ka. EB to gru pa ge ne tycz nie uwa run -
ko wa nych cho rób pę che rzo wych skó ry,
cha rak te ry zu ją cych się po wsta wa niem pę -
che rzy sa mo ist nie lub po nie wiel kim ura -
zie me cha nicz nym. Cho ro ba jest
wy ni kiem uszko dzo ne go ge nu, od po wia -
da ją ce go za pro duk cję ko la ge nu, cze go skut -
kiem jest nie pra wi dło we po łą cze nie się
na skór ka ze skó rą wła ści wą. Stąd też skó ra
dzie ci cho rych na EB jest tak de li kat na

i wraż li wa. Two rze nie się pę che rzy, blizn
w oko li cach pal ców dło ni i stóp pro wa dzi
do ich przy kur czów i zro stów. Pę che rze po -
ja wia ją się nie tyl ko na ze wnątrz cia ła, ale
tak że we wnątrz, po wo du jąc nad żer ki, bli -
zny, zro sty, pro wa dzą ce do prze wę żeń rów -
nież w ob rę bie prze wo du po kar mo we go,
dróg mo czo wych i płuc. 

Mi cha lin ka ma zdia gno zo wa ną po stać
RDEB (re ce syw ne, dys tro ficz ne EB). Jej skó -
ra jest tak de li kat na i wraż li wa jak skrzy dła
mo ty la, a naj lżej szy do tyk, otar cie ubra niem
mo że po wo do wać pę ka nie skó ry, pę che rze
i ra ny po rów ny wal ne do opa rze nia 1. i 2.
stop nia. Pę che rze po ja wia ją się naj czę ściej
na rącz kach, nóż kach, łok ciach, sto pach, ale
tak że na resz cie cia ła oraz w ja mie ust nej.

Nie ma le kar stwa, któ re za trzy ma ło by
cho ro bę i ulży ło w cier pie niu dziec ka. Po zo -
sta je tyl ko pie lę gno wać i chro nić skó rę za po -
mo cą spe cja li stycz nych opa trun ków, któ re
czę ścio wo są re fun do wa ne, lecz te naj lep sze
są nie ste ty płat ne. Kosz ty są na praw dę wiel -
kie. Dla te go po trzeb na jest po moc.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Zapraszamy na festyn z okazji 
Dnia Dziecka! Będzie mnóstwo atrakcji!

POD NASZYM PATRONATEM

Wyścig wraków w szczytnym celu



Aktualności2 WTOREK, 24 MAJA 2022

W tym mie sią cu do gmi ny Ciesz ków
do tar ła in for ma cja z Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go o po zy tyw nej oce nie wnio sku
zło żo ne go w ra mach kon kur su „Dol -
no ślą ski Fun dusz Po mo cy Roz wo jo -
wej 2022”. Re zul ta tem bę dzie sfi -
nan so wa nie bu do wy chod ni ka
na uli cy Po lnej. Cał ko wi ty koszt in -
we sty cji to 160 tys. zł.

Ak tu al nie gmi na jest na eta pie pod pi sy -
wa nia umo wy o udzie le nie po mo cy fi nan -
so wej w for mie do ta cji ce lo wej z bu dże tu

wo je wódz twa dol no ślą skie go. Do fi nan so wa -
nie wy nie sie 120 tys. zł i bę dzie prze zna czo -
ne na pro jekt pod na zwą „Bu do wa chod ni ka
na ul. Po lnej w Ciesz ko wie”. 

Wkrót ce ma zo stać prze pro wa dzo ne
po stę po wa nie prze tar go we w ce lu wy ło -
nie nia pod mio tu, któ ry po dej mie się re ali -
za cji te go za da nia. W pla nach jest
wy ko na nie jed no stron ne go chod ni ka
z kost ki be to no wej o sze ro ko ści dwóch me -
trów wraz ze zjaz da mi i obrze żem be to no -
wym. Pra ce ma ją ru szyć już w czerw cu.
Do paź dzier ni ka in we sty cja po win na być
zre ali zo wa na. (FE NIX)

Ośro dek Kul tu ry w Mi li czu przy go to -
wał ofer tę za jęć wa ka cyj nych.
Warsz ta ty skie ro wa ne są za rów no
do dzie ci, jak i do ro słych. W tym ro -
ku od by wać się bę dą pod ha słem
„Kul tu ra z na tu rą”.

– W tym ro ku dzia ła my pod ha słem
„Kul tu ra z na tu rą”. Ży je my w ser cu Do li -
ny Ba ry czy – re gio nu ob fi tu ją ce go w te re -
ny zie lo ne, ta kie jak la sy, łą ki i sta wy. Są
one na szym do mem, a tak że do mem dla
wie lu ssa ków, ga dów i owa dów. Bądź my
te go la ta bli żej na tu ry, rów nież po przez

lep sze jej po zna nie, a co naj waż niej sze lep -
sze jej zro zu mie nie. Two rząc ofer tę za jęć
wa ka cyj nych, przy świe ca ła nam rów nież
idea ZE RO WA STE – nie mar nu je my, od -
zy sku je my! Do ro słych za pra sza my na to -
miast na warsz ta ty utrzy ma ne w du chu
SLOW ART, pod czas któ rych bę dzie my
re lak so wać się w spo koj nym rę ko dzie le
i za ra żać się no wą pa sją. ZA PI SY RU SZA -
JĄ W CZERW CU. Za pi su je my tyl ko po -
przez na szą stro nę www. Do stęp
do za pi sów od blo ku je my na warsz ta ty dla
do ro słych 1 czerw ca o go dzi nie 10.00,
a na warsz ta ty dla dzie ci 6 czerw ca

o godz. 10.00 – in for mu je Ośro dek Kul -
tu ry w Mi li czu.

Warsz ta ty dla dzie ci wy star tu ją z po -
cząt kiem lip ca i po trwa ją do koń ca sierp -
nia. Or ga ni za to rzy przy go to wa li ta kie
za ję cia jak choć by „Kre atyw nie dla przy -
ro dy”, „Eko lo gicz ny ar ty sta w ak cji”, „Kre -
atyw ne wy zwa nia na le śnej po la nie”,
„Le śne pa cyn ki i ku kieł ki”, „Z grą na po -
la nie”, „Ple ner ma lar ski” czy pię cio dnio -
wy tur nus „Ba wi my się”. Naj młod si bę dą
mo gli po bu dzić swo je kre atyw ne my śle -
nie, po sze rzyć wie dzę na te mat eko lo gii
i cie szyć się do brą za ba wą na świe żym po -

wie trzu. Dla do ro słych prze wi dzia no
rów nie cie ka we za ję cia ce ra micz ne, tkac -

kie, ma lar skie oraz pre lek cje o zio łach Do -
li ny Ba ry czy. (FE NIX)

CIESZKÓW

Na ulicy Polnej będzie chodnik

OŚRODEK KULTURY

Atrakcyjna oferta zajęć wakacyjnych

20 ma ja w sa li Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Ciesz ko wie od by ła się uro -
czy stość, w trak cie któ rej uho no ro -
wa no pa ry ob cho dzą ce 50-le cie swo -
je go związ ku mał żeń skie go. Ju bi la -
tom wrę czo no me da le nada wa ne
przez pre zy den ta RP.

Na spo tka nie przy by li wójt Igna cy
Miecz ni kow ski, prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny, soł ty si i kie row nic two Urzę du Sta -
nu Cy wil ne go. W tym ro ku sie dem par
z te re nu gmi ny zo sta ło uho no ro wa nych
przez pre zy den ta me da la mi „Za zgod ność
po ży cia mał żeń skie go, za trud wło żo ny
w za pew nie nie by tu ro dzi nie, za wy cho wa -
nie dzie ci i prze ży cie w jed nym związ ku
mał żeń skim 50 lat”. Od zna cze nia wrę cza -
li wójt Miecz ni kow ski oraz Ju sty na Muj -
ta – kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go.

Ju bi la ci otrzy ma li tak że le gi ty ma cje, pa -
miąt ko we dy plo my, kwia ty i drob ne upo -
min ki. Po nad to od no wi li przy się gę
mał żeń ską na ko lej ne la ta. 

– Zło te go dy to ju bi le usz ob cho dzo ny
w pol skie tra dy cji bar dzo uro czy ście. Za je -
go spra wą pa trzy my na pań stwa z po dzi -
wem. Chy li my przed wa mi czo ła
z sza cun kiem i po ko rą. Pań stwa obec ność
do wo dzi, że mi mo wszel kich trud no ści
do cho wa li ście przy się gi mał żeń skiej. Mi -
łość jest da wa niem, a nie bra niem. To bu -
do wa nie, nie nisz cze nie. Jest to cier pli we
zno sze nie i wier ne dzie le nie się każ dym
suk ce sem i smut kiem – po wie dzia ła sze -
fo wa USC w Ciesz ko wie.

– To wiel ka przy jem ność i ra dość
uczest ni czyć w ta kiej uro czy sto ści. Na le -
ży do naj przy jem niej szych rze czy w pra -
cy każ de go wój ta. Spo tka ło się dzi siaj

tyl ko sie dem par, po nie waż ósma ze
wzglę du na stan zdro wia nie mo gła przy -
być. Od wie dzi my ich oso bi ście przy in nej
oka zji. Obec nym tu taj skła dam swój
ogrom ny po dziw i uzna nie za 50 lat
wspól ne go ży cia – za ko mu ni ko wał wójt
Ciesz ko wa. 

Dla ju bi la tów przy go to wa no część ar -
ty stycz ną. Wy stą pi li ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej im. Ja nu sza Ku so ciń skie go
w Ciesz ko wie. Uro czy stość za koń czy ła się
wspól nym po czę stun kiem.

Ju bi le usz 50-le cia po ży cia związ ku
mał żeń skie go świę to wa li Al fre da i Jan
Gny siń scy, Ma ria i Mie czy sław Szy mań scy,
Ja ni na i Eu ge niusz Ra dzi szew scy, Zo fia
i Zbi gniew Wię cła wo wie, Ali na i Ire ne usz
Bie law scy, Ma ria i Jan Ba ra niec cy oraz Da -
nu ta i Ze non Szy mań scy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Uhonorowani za 50 lat pożycia małżeńskiego
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W mi nio ną nie dzie lę uli ca mi Mi li cza
prze szedł Marsz Rów no ści pod ha -
słem „My ślę. Czu ję. Ak cep tu ję!”, zor -
ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie
„Myśl my” wraz z part ne ra mi – Kul tu -
ra Rów no ści i Mia sta Ma sze ru ją ce.
Wzięła w nim udział po nad set ka
uczest ni ków, a wśród zna leź li się
par la men ta rzy ści Le wi cy, przed sta -
wi cie le śro do wisk fe mi ni stycz nych,
anar chi stycz nych i ru chu LGB TQ.

Marsz roz po czął się na mi lic kim ryn -
ku, gdzie wszyst kich zgro ma dzo nych po -
wi ta ła Be ata Jar czew ska ze Sto wa rzy sze nia
„Myśl my”. Na stęp nie prze mó wi li za pro -
sze ni par la men ta rzy ści. – Wszy scy je ste -
śmy tu taj, bo nam za le ży i dba my o in nych.

Chce my rów no ści, sza cun ku i róż no rod -
no ści. Ko niec z ję zy kiem dys kry mi na cji,
po gar dy i po nie wie ra nia in nych lu dzi spod
zna ku tę czy. Wiel ka dro ga przed na mi
do ak cep ta cji, to le ran cji i sza cun ku za czy -
na się tu taj w Mi li czu. Cza sy nie są ła twe,
bo ca ła ma chi na pań stwa wy mie rzo na jest
prze ciw ko mniej szo ściom. Wi dzi my to
w te le wi zji pu blicz nej, par la men cie i po li -
cji. Bar dzo czę sto służ by są wy ko rzy sty wa -
ne do prze śla do wa nia tych, któ rzy nie
tań czą tak, jak by chciał Ja ro sław Ka czyń -
ski. Ma my dla nie go złą wia do mość. Je go
ho mo fo bia i po gar da wła śnie się koń czy.
Uda ło nam się to, że je ste śmy wi docz ni.
Jak ktoś wyj dzie z sza fy, to już nikt go z po -
wro tem nie za pę dzi. Ma my mnó stwo po -
stu la tów – rów ność mał żeń ska, związ ki

part ner skie, po rząd na usta wa o ko rek cie
płci i za kaz dys kry mi na cji. Wie rzę głę bo -
ko, że to na dej dzie. Wy je ste ście zmia ną,
któ ra zmie ni tę ho mo fo bicz ną wła dzę
w par la men cie – gło sił Krzysz tof Śmi szek. 

Uczest ni cy z tę czo wy mi fla ga mi prze -
ma sze ro wał uli ca mi mia sta. Po po wro cie
na mi lic ki ry nek na za koń cze nie Ka ta rzy -
na Woj cie chow ska wy ko na ła utwór Joh na
Len no na „Ima gi ne”. – Je stem tu taj ja ko
przy ja ciół ka, ma ma bel fer ka i oso ba wspie -
ra ją ca. Mój syn jest jesz cze ma ły, ale bę dzie
wie dział, że mo że swo im ro dzi com po wie -
dzieć wszyst ko. Nie bę dzie mu siał się ni -
cze go wsty dzić. Je śli bę dzie się bał
i wsty dził, to bę dzie tyl ko na sza po raż -
ka – oznaj mi ła uczest nicz ka pa ra dy.

(FE NIX)

MILICZ

Pierwsza taka demonstracja w naszym mieście

17 ma ja bli sko set ka ukra iń skich
uczniów wzię ła udział w wy ciecz ce
do wro cław skie go ogro du zoo lo gicz -
ne go. Wszyst kim za pew nio no do brą
za ba wę i sze reg atrak cji.

Wy jazd był moż li wy dzię ki ze bra niu
środ ków fi nan so wych ze zbiór ki, któ ra od -
by ła się pod czas kon cer tu cha ry ta tyw ne go
dla Ukra iny, od fir my Tar czyń ski, z wkła -
du wła sne go Spo łecz ne go Ko mi te tu Po -
mo cy Ukra inie oraz Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Za le wu Mi lic kie go.

– Po dniu peł nym wra żeń, ra do ści
i uśmie chów je ste śmy utwier dze ni
w prze ko na niu, że by ło war to. Dla te go
raz jesz cze dzię ku je my wszyst kim tym,
któ rzy w ob li czu tra ge dii, ja ką prze ży wa -
ją dziś na si wschod ni są sie dzi i ich ro dzi -
ny, szu ka ją ce bez piecz ne go schro nie nia
w na szej gmi nie, po zo sta wia ją swo je ser -
ca otwar te i wraż li we, wspie ra jąc dzia ła -
nia na szej gmi ny na rzecz ukra iń skich
uchodź ców – na pi sa no w ko mu ni ka cie
gmi ny Mi licz. 

OPRAC. (FE NIX)

WYCIECZKA

Ukraińscy uczniowie 
we wrocławskim ZOO

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad ogło si ła po stę po wa nie
prze tar go we, do ty czą ce bez pie czeń -
stwa na przej ściach dla pie szych
w cią gu dro gi kra jo wej w miej sco wo -
ściach Mi licz, Sta wiec, Dziad ko wo,
Ra kło wi ce, Ciesz ków, No wy Dwór
oraz Trzeb ni ca.

Na przej ściach dla pie szych po ja wi się
przede wszyst kim oświe tle nie de dy ko wa -
ne, a tak że spe cjal ne płyt ki na kra wę -
dziach, któ re uła twią orien ta cję oso bom
nie wi do mym czy nie do wi dzą cym.

W miej scach o trud nej do stęp no ści zbu do -
wa ne zo sta ną chod ni ki, któ re jed no cze śnie
bę dą sta no wi ły stre fę ocze ki wa nia. 

In we sty cja bę dzie re ali zo wa na w ra -
mach rzą do we go Pro gra mu Bez piecz nej
In fra struk tu ry Dro go wej. Je go ce lem jest
po pra wa bez pie czeń stwa ru chu dro go we -

go na dro gach kra jo wych, za rzą dza nych
przez GDD KiA, w szcze gól no ści ochro na
uczest ni ków ru chu oraz za pew nie nie in -
fra struk tu ry dro go wej, któ ra skut ko wać
bę dzie zre du ko wa niem licz by wy pad ków
i ich ofiar.

(FE NIX)

DROGI

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych

G
R

A
F

IK
A

: 
O

K
 M

ili
c
z

F
O

T
. 
G

D
D

K
iA

 



Na bieżąco4 WTOREK, 24 MAJA 2022

17 ma ja w Tech ni kum Le śnym w Mi li -
czu od by ły się uro czy sto ści w ra mach
Dnia Pa tro na Szko ły. Z tej oka zji zor ga -
ni zo wa no tak że Tur niej Mię dzy kla so wy
o Klu pę Prof. Wła dy sła wa Je dliń skie go.

Ob cho dy roz po czę ły się oduro czy ste -
go ape lu, wy da nia dźwię ku przez ze spół
sy gna li stów i wnie sie nia sztan da ru. Dy -
rek tor szko ły w swo im wy stą pie niu pod -
kre śli ła, że po sia da nie pa tro na wzmac nia
po czu cie wła snej toż sa mo ści i mo bi li zu je
do ak tyw ne go dzia ła nia. – Po sia da my in -
dy wi du al ną toż sa mość. Pro mu je się po sta -
wy pa tro naije go do ko na nia. Wy zna cza to
tak że kie ru nek dzia łań dy dak tycz no -wy -
cho waw czych. Da je to szan sę dobu do wa -
nia au to ry te tu szko ły. Je ste śmy je dy ną
pla ców ką edu ka cyj ną wPol sce, któ ra no si
imię prof. Wła dy sła wa Je dliń skie go – wy -
bit ne go le śni ka. Mo że my być dum ni, że
ma my ta kie go pa tro na i bę dzie my co ro -
ku świę to wać ten dzień – oznaj mi ła Ju sty -
naŻar czyń ska.

Na stęp nie przed sta wio no bio gra fię
pa tro natech ni kum iwrę czo no na gro dy
za udział w kwiet nio wym kon kur sie ję -
zy ka an giel skie go. Za ło że nia Tur nie ju
Mię dzy kla so we go oKlu pę Prof. Wła dy -

sła wa Je dliń skie go omó wił Ra fał Ro gow -
ski – na uczy ciel przed mio tów za wo do -
wych. Naj pierw ucznio wie mu sie li
wy ka zać się wie dzą o pa tro nie i hi sto rii
szko ły, a po tem cze ka ły na nich nie zwy -
kle cie ka we kon ku ren cje, spraw dza ją ce
ich wie dzę i umie jęt no ści zwią za ne
z pro fi lem tech ni kum, a tak że spraw -
ność fi zycz ną – szta fe ta znaw ców drew -
na, den dro lo gicz na ciu ciu bab ka, pró ba
mło de go en to mo lo ga, je sien na brud -
naro bo ta, kla sy urzą dze niow ca, wy zwa -
nie drwa la oraz wiel ki qu iz le śny
z wy zwa niem nie spo dzian ką. 

Tur niej wy gra ła kla sa IIIc, anapo dium
zna la zły się tak że IIb i Ia. Głów ną na gro dą

by ła klu pa prof. Wła dy sła wa Je dliń skie go.
Do dat ko wo naj lep szą kla sę na gro dzo no
punk ta mi li czo ny mi do spra wo wa nia, je -
sien ną wy ciecz ką na grzy bo bra nie, jed no -
ra zo wą moż li wo ścią zgło sze nia
nie przy go to wa nia z przed mio tu za wo do -
we go, plu sa mi za ak tyw ność. Po wy czer -
pu ją cych zma ga niach zor ga ni zo wa no
ogni sko in te gra cyj ne.

Wła dy sław Je dliń ski uro dził się 17
ma ja 1886 r. w Ne go sty nie na Bu ko wi -
nie. Szko łę śred nią ukoń czył wCzer nio -
wi cach, a stu dia wyż sze z dy plo mem
in ży nie ra le śni ka na Wy dzia le Le śnym
Hoch schu le fur Bo den kul tur w Wied -
niu w 1906 r. w wie ku za le d wie 20 lat.
Jed no cze śnie stu dio wał na Wy dzia le
Me lio ra cyj nym tej że uczel ni. W la -
tach 1906-1915 pra co wał w swo ich ro -
dzin nych stro nach, wla sach ów cze sne go
Fun du szu Re li gij ne go wCzer nie wi cach,
pia stu jąc sta no wi sko kie row ni ka sek cji
urzą dza nia la sów oraz bę dąc re fe ren tem
dzia łu tak sa cji i oce nia nia la sów dy rek cji
owe go Fun du szu. Po zwo li ło to na skon -
fron to wa nie je go wie dzy teo re tycz nej
zpraw dzi wą prak ty ką le śną. Wtym cza -
sie urzą dził wie le le śnych go spo darstw

gór skich w Kar pa tach Bu ko wiń skich
oraz kie ro wał pra ca mi wza kre sie oce nia -
nia ma jąt ków le śnych. Rów no le gle pra -
co wał spo łecz nie ja ko czło nek Za rzą du
Oce nia nia Ma jąt ków Le śnych iTo wa rzy -
stwa Szko ły Lu do wej. Już wte dy zbie rał
ma te ria ły, któ re po tem wy ko rzy stał
w swo ich pra cach na uko wych. 

W 1915 r. zo stał skie ro wa ny do Dy -
rek cji La sów Au striac kie go Woj sko we go
Gu ber na tor stwa, naj pierw na sta no wi -
sko kie row ni ka Po wia to we go Urzę du
Le śne go wOpocz nie, ana stęp nie na czel -
ni ka Wy dzia łu Tech nicz no -Go spo dar -
cze go Dy rek cji La sów w Lu bli nie.
Zdo by te tam do świad cze nia wy ko rzy -
stał wkil ku roz pra wach na uko wych, po -
świę co nych kwe stii ży wi co wa nia.

Roz po czął tak że ba da nia nad za się giem
drzew le śnych na Wy ży nach Ma ło pol -
skiej i Lu bel skiej. Wy ni ki po szu ki wań
na uko wych w tym kie run ku za warł
w dwóch pra cach, któ re wzbu dzi ły du -
że za in te re so wa nie w śro do wi sku le śni -
ków i przy rod ni ków i uczy ni ły
Je dliń skie go zna nym w Pol sce i za gra ni -
cą. Jed ną ztych prac przy ję ła Hoch schu -
le fur Bo den kul tur w Wied niu ja ko je go
roz pra wę dok tor ską. W 1919 r. zo stał
po wo ła ny na Ka te drę Urzą dza nia La su
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie -
go, a pięć lat póź niej uzy skał ty tuł pro fe -
so ra zwy czaj ne go. 

Prócz urzą dza nia la su wy kła dał rów -
nież na ukę oprzy ro ście drzew idrze wo -
sta nów, oce nę la sów, sta ty sty kę le śną
oraz den dro me trię. Przez15 lat ja ko kie -
row nik ka te dry ogło sił oko ło 40 prac.
Wraz ze swo imi ucznia mi prze pro wa -
dził wie le te ma tów ba daw czych, któ rych
plo nem by ła pra ca zbio ro wa „Ba da nia
wła ści wo ści struk tu ry, roz wo ju iprzy ro -
stu drze wo sta nów so sno wych wPol sce”.
W 1926 r. dzię ki je go ini cja ty wie po -
wsta ła Ko mi sja Do świad czal nic twa Le -
śne go SGGW, po wo ła na do po pie ra nia
i ko or dy no wa nia prac ba daw czych w la -
sach szkol nych w Ro go wie. 

W. Je dliń ski do ro bek pol skiej na uki
le śnej po pu la ry zo wał, pi sząc ana li zy prac
do bi blio gra ficz ne go pi sma „For stli che

Rund schau”. Je go osią gnię cia zna la zły
od dźwięk na świe cie. W 1929 r. zo stał
wy bra ny do Ko mi te tu Wy ko naw cze go
Mię dzy na ro do wej Unii Le śnych Or ga ni -
za cji Ba daw czych (IU FRO) iza pro szo ny
do Ko mi sji Bi blio gra ficz nej IU FRO. Był
tak że człon kiem Ra dy Na uko wej
przyMię dzy na ro do wym In sty tu cie Rol -
nic twa w Rzy mie. Fiń skie To wa rzy stwo
Le śne uczci ło je go za słu gi nada niem mu
god no ści człon ka ho no ro we go. 

Zo stał od zna czo ny Zło tym Krzy -
żem Za słu gi. Zmarł 2 wrze śnia 1934 r.
Po cho wa ny go na Cmen ta rzu Po wąz -
kow skim. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

TECHNIKUM LEŚNE MILICZ

Pamiętają o swoim patronie

Mi lic cy po li cjan ci w ra mach dzia łań
pro fi lak tycz nych or ga ni zu ją spo tka -
nia z oso ba mi star szy mi, by roz ma -
wiać o za gro że niach i za sa dach bez -
pie czeń stwa. Tym ra zem wi zy tę zło -
żo no przed sta wi cie lom Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku w Mi li czu.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no w miej sco -
wym Cen trum Ak tyw no ści Lo kal nej,
a pro wa dzi ła je 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. 

Prze wod nim te ma tem roz mo wy by ły
prze stęp stwa po peł nia ne przez spraw ców
dzia ła ją cych me to da mi na wnucz ka oraz
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. Funk cjo na riu sza
mó wi ła tak że o oszu stach dzia ła ją cych me -
to dą na po li cjan ta. Se nio rzy do wie dzie li się

więc, iż po li cjan ci ni gdy nie in for mu ją te -
le fo nicz nie o pro wa dzo nych spra wach i nie
pro szą o prze ka za nie pie nię dzy. Za ape lo -
wa no do osób star szych, aby w każ dej po -
dej rza nej sy tu acji prze strze gać za sa dy
ogra ni czo ne go za ufa nia. 

Uczest ni ków po ga dan ki po in for mo wa -
no rów nież o sta le funk cjo nu ją cej apli ka cji
Kra jo wa Ma pa Za gro żeń Bez pie czeń stwa

oraz o apli ka cji BLI SKO. Na za koń cze nie
po li cjant ka za chę ci ła se nio rów do udzia łu
w co mie sięcz nych spo tka niach „Se nior on -
-li ne”, pro wa dzo nych przez po li cjan tów
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. Naj bliż sze za pla no wa no na 6
czerw ca. (FE NIX)

Z POLICJI

Z myślą o bezpieczeństwie seniorów
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12 ma ja od by ła się nad zwy czaj na se -
sja Ra dy Miej skiej w Mi li czu, w trak cie
któ rej jed no gło śnie przy ję to uchwa łę
w spra wie zwięk sze nia do fi nan so wa -
nia dla po wia tu na trzy in we sty cje dro -
go we. Kwo ta ta wzro sła do 2 mi lio -
nów zło tych. 

Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu, udzie -
lo ne mu przez gmi nę, moż li wa bę dzie mo -

der ni za cja dróg: Słącz no -Po ra dów – od ci nek
o dłu go ści po nad 6 km, ul. Po wstań ców
Wlkp. w Mi li czu – ok. 1,5 km, dro ga przez
Ru dę Su łow ską – ok. 500 m.

Na po wyż sze in we sty cje po wiat mi lic ki
otrzy mał tak że do fi nan so wa nie ze wnętrz ne
w wy so ko ści po nad 7,5 mln zł, a dzię ki
wspar ciu gmi ny bę dzie mógł ze brać nie -
zbęd ne środ ki na wkład wła sny. 

(FE NIX)

MILICZ

Wsparcie finansowe 
dla powiatu będzie większe
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Dzię ki wspar ciu Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia „Part ner stwo dla Do li ny
Ba ry czy” Sto wa rzy sze nie Va de me -
cum po zy ska ło grant z prze zna cze -
niem na za kup stro jów oraz sprzę tu
dla chó ru Bal la da. 

Przy zna na do ta cja wy no si 24 799 zł
i bę dzie prze zna czo na na za kup dzie wię -
ciu kom ple tów stro jów dam skich – su -
kien ki dłu gie wie czo ro we i kok taj lo we,
bluz ki na dłu gi i na krót ki rę kaw oraz obu -
wie. Oprócz te go chór Bal la da po zy ska key -
bo ard cy fro wy Yama ha PSR -SX900. 

– Stro je dla pa nów zo sta ły za ku pio ne ze
środ ków CETS Kro śni ce. Męż czyź ni otrzy -
ma li ze sta wy skła da ją ce się z gar ni tu ru, ko -

szu li na dłu gi rę kaw, ka mi zel ki, mu chy oraz
obu wia. Sta ra my się wzmac niać roz po zna -
wal ność i po ten cjał ob sza ru Do li ny Ba ry czy
po przez udo stęp nie nie i wzmoc nie nie sta łej
ofer ty kul tu ral nej. Wspól nie pra gnie my, aby
chór Bal la da re pre zen to wał gmi nę Kro śni ce

na wsze la kich wy stę pach, a za ku pio ny
sprzęt oraz stro je z pew no ścią bę dą cie szyć
oko i ucho wi dzów oraz sa mych uczest ni -
ków – po in for mo wa ło Cen trum Edu ka cyj -
no -Tu ry stycz no -Spor to we w Kro śni cach.

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Wsparcie finansowe dla lokalnego zespołu

NA DRODZE

Osobówka potrąciła motocyklistę

15 ma ja w jed nej z wio sek w gmi nie
Mi licz za trzy ma no 40-let nie go męż -
czy znę, któ ry był po szu ki wa ny na ka -
zem są do wym.

Funk cjo na riu sze po li cji zo sta li wy sła -
ni w ce lu spraw dze nia, czy w swo im miej -
scu za miesz ka nia prze by wa męż czy zna,
wo bec któ re go mi lic ki sąd wy dał na kaz do -
pro wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled -

cze go. Po po twier dze niu toż sa mo ści po -
szu ki wa ne go prze wie zio no go do Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu, gdzie
zo stał osa dzo ny w po li cyj nym aresz cie. Na -
stęp ne go dnia po li cjan ci, zgod nie z są do -
wym na ka zem, do pro wa dzi li
za trzy ma ne go męż czy zną do aresz tu we
Wro cła wiu, gdzie od bę dzie za są dzo ną ka -
rę po zba wie nia wol no ści. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymali poszukiwanego 40-latka

W so bo tę w miej sco wo ści Gu zo wi ce
(gmi na Ciesz ków) od by ły się uro czy -
sto ści z oka zji 75-le cia ist nie nia
miej sco wej Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej. By ły chwi le za du my, wspo -
mnień i po dzię ko wań, a po nad to zor -
ga ni zo wa no Gmin ne Za wo dy Spor to -
wo -Po żar ni cze.

Mszę świę tą w in ten cji stra ża ków od -
pra wił ks. Piotr Stry kow ski – pro boszcz
Ko ścio ła Wnie bo wzię cia NMP w Ciesz ko -
wie. Du chow ny pod kre ślił nie zwy kłe po -
świę ce nie dru hów z OSP, któ rzy ra tu ją
ży cie i zdro wie lu dzi oraz ich mie nie.
Na pla cu przed re mi zą zor ga ni zo wa no
uro czy sty apel z oka zji 75-le cia jed nost ki.
Zło żo no wią zan kę kwia tów przy obe li sku
oraz przy po mnia no hi sto rię OSP. 

Ochot ni cza Straż Po żar na w Gu zo wi -
cach po wsta ła w 1946 ro ku. Po cząt ko wo
zrze sza ła 16 człon ków. Obec nie jed nost -
ka li czy 47 osób, któ re prze szły licz ne
prze szko le nia prze ciw po ża ro we. Za rząd
two rzą Syl we ster Bie law ny – pre zes, Ja -
nusz Kę sy – wi ce pre zes, Ra fał Pu pa – na -
czel nik, Da riusz Kuś – skarb nik, Jo lan ta
Bie law na – se kre tarz, To masz Młyń -
ski – go spo darz.

W dal szej czę ści uro czy sto ści po świę -
co no i prze ka za no no we sa mo cho dy po -
żar ni cze, któ re po zy ska no z Ko men dy

Wo je wódz kiej Po li cji we Wro cła wiu i Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Mi li czu. Po nie -
zbęd nych re mon tach zo sta ły prze ka za ne
do jed no stek w Ujeź dzie i Gu zo wi cach.
Przy oka zji wrę czo no dru hom od zna cze -
nia „Za za słu gi dla po żar nic twa” oraz
„Za wy słu gę lat”. 

– Stra żak jest za wo dem o naj więk -
szym za ufa niu spo łecz nym. Dzię ku ję
wam za do tych cza so we suk ce sy i ży czę
ko lej nych w przy szło ści – po wie dział sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki. – Straż po żar -
na bę dzie za wsze po trzeb na. Ma jąc ta ką

jed nost kę jak w Gu zo wi cach, miesz kań -
cy mo gą czuć się bez piecz ni – stwier dził
z ko lei Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
Ciesz ko wa.

W Gmin nych Za wo dach Spor to wo -
-Po żar ni czych wy star to wa li se nio rzy oraz
mło dzie żo we dru ży ny po żar ni cze. W zma -
ga niach do ro słych trium fo wa li dru ho wie
z Ciesz ko wa, w ka te go rii chłop ców naj lep -
sza by ła eki pa OSP Gu zo wi ce, a wśród
dziew cząt pierw sze miej sce za ję ły ciesz ko -
wian ki. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OSP

Strażacy z Guzowic świętowali 75-lecie
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17 ma ja w go dzi nach wie czor nych
do szło do wy pad ku dro go we go
w Mi li czu. Sa mo chód oso bo wy po -
trą cił mo to cy kli stę, któ ry na sku tek
te go zda rze nia tra fił do szpi ta la. Po -
li cja pro wa dzi po stę po wa nie wy ja -
śnia ją ce.

Wy pa dek zda rzył się na skrzy żo wa -
niu ulic Staw nej i Skła do wej. We dług
wstęp nych usta leń po li cji wy jeż dza ją cy
z dro gi pod po rząd ko wa nej sa mo cho dem
mar ki Au di 53-let ni mi li cza nin nie ustą -
pił pierw szeń stwa prze jaz du ja dą ce mu ul.
Skła do wą mo to cy klo wi mar ki Su zu ki,
któ ry pro wa dził 22-let ni miesz ka niec po -

wia tu ra wic kie go. W wy ni ku te go au to po -
trą ci ło mo to cy kli stę. Ran ny męż czy zna
zo stał prze wie zio ny ka ret ką do szpi ta la
w Mi li czu. 

– Kie row cy sa mo cho du nic się nie
sta ło, nikt in ny nie ucier piał. Uszko dzo ne
po jaz dy od ho lo wa no na par king strze żo -
ny. Po li cjan ci usta li li, że obaj kie row cy by -
li trzeź wi i po sia da li od po wied nie
upraw nie nia do pro wa dze nia po jaz dów
me cha nicz nych. Obec nie wy ja śnia ne są
przy czy ny i oko licz no ści te go zda rze -
nia – 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)
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15 ma ja w sa li Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie od by ło się pod -
su mo wa nie XXIV Fe sti wa lu Eko lo -
gicz ne go. Or ga ni za to ra mi im pre zy
by ły Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we
Wro cła wiu, gmi na Ciesz ków, Gmin -
ne Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie,
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go we Wro cła wiu, Nad -
le śnic two Mi licz i Zwią zek Mię dzyg -
min ny EKO SIÓ DEM KA.

Wy da rze nie or ga ni zo wa ne
od 1998 r przez GCK w Ciesz ko wie
do 2015 no si ło na zwę Fe sti wa lu Twór -
czo ści Dzie cię cej i Mło dzie żo wej o Te -
ma ty ce Eko lo gicz nej. Po tem im pre za
sta ła się Fe sti wa lem Eko lo gicz nym. Je -
go za sad ni czym ce lem jest uświa da -
mia nie dzie ci i mło dzie ży, jak waż na
jest ochro na śro do wi ska. Or ga ni za to -
rzy pod kre śla ją, że czło wiek jest nie ro -
ze rwal ną czę ścią przy ro dy, a więc
tro ska o jej prze trwa nie le ży w je go naj -
głęb szym in te re sie. 

– Sta raj my się tak żyć, aby na stęp -
nym po ko le niom zo sta wić na szą pla ne -
tę w jak naj lep szym sta nie. Kie dy
czło wiek zaj mo wał się zbie rac twem,
a po lo wał tyl ko wte dy, gdy był głod ny,
zmia ny, ja kie czy nił w ota cza ją cym go
śro do wi sku, by ły nie wiel kie. Przy ro da
by ła w sta nie na pra wić szko dy, ja kie wy -
rzą dził swo ją dzia łal no ścią. Więk sze
zmia ny na de szły wcza sach, kie dy lu dzie
za czę li pro wa dzić osia dły tryb ży cia i za -
czę li kar czo wać la sy pod po la upraw ne.
Roz wój cy wi li za cji do pro wa dził nas
dota kie go punk tu, wktó rym trze ba by -
ło za dać so bie py ta nie: „co da lej?”.(…)

Dzia ła nia ma ją ce na ce lu za ha mo wa nie
ujem nych na stępstw roz wo ju go spo dar -
cze go i tech nicz ne go, po wo du ją cych za -
nie czysz cze nie at mos fe ry, wód oraz gleb
i grun tów pro wa dzi się w ska li re gio nal -
nej i kon ty nen tal nej, a tak że (ze wzglę -
du na glo bal ny cha rak ter za gro żeń
śro do wi ska) w ska li ogól no świa to -
wej – gło si Gmin ne Cen trum Kul tu ry
w Ciesz ko wie. W tym ro ku or ga ni za to -
rzy przy go to wa li dla uczest ni ków fe sti -
wa lu m. in. warsz ta ty „Re cy kling
śmie ci” w świe tli cy wiej skiej w Gu zo -
wi cach i Trze bic ku, kon kur sy pla stycz -
ne o te ma ty ce eko lo gicz nej czy test
wie dzy o le sie „Chro ni my las”, opra co -
wa ny przez Nad le śnic two Mi licz.

W kon kur sie pla stycz nym „Re cy -
kling” ju ry pierw sze miej sce przy zna -
ło Mai Ta naś (świe tli ca wiej ska
w Trze bic ku), dru gi był Mar cel Ra don
(świe tli ca wiej ska w Gu zo wi cach),
a trze cia lo ka ta przy pa dła Klau dii Ber -
na dek (świe tli ca wiej ska w Gu zo wi -
cach). W kon kur sie „Owa dy – mi lion
ga tun ków” naj lep si by li Zo fia Ba jo dek
(świe tli ca wiej ska w Ujeź dzie), Łu cja
Skrzy niarz (Ko bie rzyc ki Ośro dek Kul -
tu ry) i Mi le na Droz dow ska (świe tli ca
wiej ska w Jan ko wie).

Uczest ni cy kon kur su pla stycz ne -
go „O te ma ty ce eko lo gicz nej” po dzie -

le ni by li na dwie gru py wie ko we.
W młod szej ka te go rii na po dium
zna la zły się Gru pa Mi sie (Pu blicz ne
Przed szko le w Ciesz ko wie), Ja go da
Plu ciń ska (Ko ło pla stycz ne GCK
Ciesz ków) i Ame lia Bru czyń ska
(świe tli ca wiej ska w No wym Fol war -
ku). W gru pie star szej trium fo wał
Piotr Bu kow ski, wy prze da jąc Ada ma
Bo us sę i Lau rę Psze nicz ną (wszy scy
ze Szko ły Pod sta wo wej w Ciesz ko -
wie).

Do te stu wie dzy „Chro ni my las”
przy stą pi ło 54 uczniów ciesz kow skiej
szko ły, któ rzy po dzie le ni by li na 18 dru -
żyn. W ju ry zna leź li się przed sta wi cie le
mi lic kie go nad le śnic twa – Se ba stian
Ryb ka i Krzysz tof Łu czyń ski. Zwy cię ży -
ła eki pa w skła dzie: Le na Ma cie jak, Syl -
wia Wę grzyn i Oli wia Wy soc ka. 

Na pod su mo wa nie fe sti wa lu eko -
lo gicz ne go prze pro wa dzo no kon kurs
z ka te go rii wi do wi sko sce nicz ne i pio -
sen ka. Na sce nie za pre zen to wa ły się
dwa ze spo ły z w ciesz kow skich przed -
szko li – Mo tyl ki oraz Bie dron ki i Sów -
ki, a tak że je den so li sta – Ksa we ry
Nie czy por. W związ ku z wy so kim po -
zio mem ar ty stycz nym ju ro rzy po sta -
no wi li przy znać pierw sze miej sce
wszyst kim wy stę pu ją cym. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GCK CIESZKÓW

Człowiek jest częścią przyrody

W ma ju w Szko le Pod sta wo wej nr 1
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu
prze pro wa dzo no Po wia to wy Kon -
kurs Wie dzy o Kra jach An glo ję zycz -
nych. W szran ki sta nę li ucznio wie
z pod sta wó wek z Mi li cza, Wró bliń ca,
Wzią cho wa Wiel kie go, Su ło wa
i Dun ko wej.

Kon kurs miał na ce lu pro pa go wa nie
wie dzy na te mat kul tu ry, li te ra tu ry, ję zy -
ka, hi sto rii i geo gra fii kra jów an glo ję zycz -
nych – Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Sta nów
Zjed no czo nych, Ka na dy, Au stra lii i No wej

Ze lan dii. Jed no cze śnie za chę ca no
uczniów do roz wi ja nia umie jęt no ści po słu -
gi wa nia się ję zy kiem an giel skim.

Uczest ni cy mie li do roz wią za nia test
skła da ją cy się z 50 py tań, za rów no otwar -
tych, jak i za mknię tych. Zwy cięż czy nią
kon kur su zo sta ła Mag da le na Lu bia tow ska
(SP nr 1 w Mi li czu). Dru gie miej sce przy -

pa dło Nor ber to wi Menc lo wi (SP we Wró -
bliń cu), a trze cią lo ka tę za ję ła Han na Ta -
bo ła (SP we Wzią cho wie Wiel kim).
Po nad to wy róż nie nia przy zna no Mak sy -
mi lia no wi Mie rze jow skie mu (SP w Su ło -
wie) oraz Kin dze Ba na siak (SP we
Wzią cho wie Wiel kim).

(FE NIX)
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Propagują wiedzę o krajach anglojęzycznych
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Sport8 WTOREK, 24 MAJA 2022

W dniach 17-18 ma ja w Świe ra do -
wie ro ze gra no XXVI Tur niej Pił ki Siat -
ko wej o Pu char Dy rek to ra RDLP we
Wro cła wiu. Mi lic cy le śni cy zo sta li
trium fa to ra mi za wo dów. 

Tur niej stał na bar dzo wy so kim po zio -
mie. 17 ma ja prze pro wa dzo no eli mi na cje.
W każ dej z czte rech grup do fa zy fi na ło wej
awan so wa ły po dwa naj lep sze ze spo ły. Na -
za jutrz od by ły się de cy du ją ce me cze. 

– I jak to przy ta kich za wo dach by wa,
za wsze jest je den czar ny koń wy ści gów.
Bez a pe la cyj nie czar nym ko niem oka za ła
się re pre zen ta cja Nad le śnic twa Bo le sła -
wiec, któ ra do tar ła do wiel kie go fi na łu,
w któ rym prze gra ła z bar dzo do świad czo -
ną i pew ną swych umie jęt no ści na bo isku
zło tą dru ży ną z Mi li cza. Wszyst kim dru -
ży nom gra tu lu je my i dzię ku je my za wspa -

nia łą za ba wę, bo prze cież o nią tu taj cho -
dzi! Za zo sta wio ne ser ce na bo isku i ty le
emo cji! Dzię ku je my Nad le śnic twu Świe -
ra dów – wspa nia ła or ga ni za cja, wspa nia ła
at mos fe ra, wspa nia łe za wo dy! Dzię ku je my
za tak do brą ro bo tę! – po in for mo wa ła Re -
gio nal na Dy rek cja La sów Pań stwo wych we
Wro cła wiu. 

Trze cie miej sce przy pa dło ubie gło -
rocz nym zwy cięz com, czy li Nad le śnic twu
Ole śni ca Ślą ska, któ ra w kon fron ta cji
o ostat nie miej sce na po dium ogra ła eki pę
Nad le śnic twa Śnież ka. 

W zwy cię skim ze spo le z Mi li cza wy -
stą pi li Mar cin Ca lów – nad le śni czy, Pa weł
Ku char czyk – za stęp ca nad le śni czy, Ali cja
Osta szew ska, Da niel Osta szew ski, Da niel
Tyn dyk, Wi told Har ba tow ski, Bar tło miej
Dec, Ka rol Pie cho ta i Mi chał Du bic ki.

(FE NIX)

SIATKÓWKA

Złota drużyna milickich leśników

Trwa se ria me czów bez zwy cię stwa Ba ry czy
Su łów. W 28. ko lej ce roz gry wek IV li gi nasz ze -
spół nie ocze ki wa nie uległ 1: 3 WKS -owi Wierz -
bi ce – przed ostat niej dru ży nie w ta be li.

Miej sco wi już w 3. mi nu cie gry da li się za sko -
czyć ry wa lom. Szyb ko strze lo ny gol do dał skrzy deł
przy jezd nym, któ rzy po tem jesz cze dwa ra zy zna -
leź li dro gę do bram ki Ba ry czy. 

Do pie ro przy sta nie 0: 3 su ło wa nie się prze bu -
dzi li i moc no przy ci snę li eki pę WKS -u. Mi mo wie -
lu do god nych sy tu acji na sza dru ży na wy ko rzy sta ła
tyl ko jed ną i go ście mo gli się cie szyć z kom ple tu
punk tów. 

Obec nie Ba rycz zaj mu je ósme miej sce w ta be -
li, z do rob kiem 38 punk tów. Do koń ca roz gry wek
po zo sta ły już tyl ko dwie ko lej ki.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Barycz znów na tarczy

14 ma ja ro ze gra no XXIV Ogól no pol -
ski Tur niej Mi ni Pił ki Siat ko wej
Chłop ców o Pu char Mał go rza ty Glin -
ki pod pa tro na tem bur mi strza Mi li -
cza. Do ha li Szko ły Pod sta wo wej
nr 2 i Szko ły Mu zycz nej I stop nia
przy by ło dwu stu mło dych siat ka rzy
z 13 klu bów. 

Siat kar skie zma ga nia po prze dził wi -
do wi sko wy wy stęp ze spo łu che er le ade rek
Mis sLe aders Dwój ka Mi licz pod kie run -
kiem Mo ni ki Gro bel nej. Dru ży ny Dwój ki
Mi licz ry wa li zo wa ły we wszyst kich ka te -
go riach. Nie ste ty, żad nej z nich nie uda ło
się sta nąć na po dium, choć by ło bli sko. 

– Dzię ku je my wam, dro dzy tre ne rzy

i za wod ni cy, za przy jazd oraz za emo cje,
któ re to wa rzy szy ły wam w każ dym me -
czu. Dzię ku je my rów nież na szym uczen -
ni com i uczniom, któ rzy wcie li li się w ro lę
sę dziów i spra wie dli wie po pro wa dzi li spo -
tka nia. Dzię ku je my też chłop com z klas
VIIs i VIIIs, któ rzy wy stą pi li go ścin nie
w ka te go rii czwó rek. Po emo cjo nu ją cych
me czach, któ re sta ły na bar dzo wy so kim
po zio mie, wy ło ni li śmy naj lep sze ze spo ły
w trzech ka te go riach wie ko wych. Me da le,
pu cha ry i na gro dy rze czo we dla naj lep -
szych ze spo łów wrę czy ła wi ce dy rek tor Pa -
try cja Pa pież, któ ra ofi cjal nie za mknę ła
nasz tur niej – na pi sa no w pod su mo wu ją -
cym ko mu ni ka cie mi lic kie go klu bu. 

OPRAC. (FE NIX)

SIATKÓWKA

Rywalizacja na wysokim poziomie

Bar dzo do brze spi sa ły się re pre zen -
tant ki UKS Dwój ka Mi licz w siat kar -
skim tur nie ju „Vol ley ma nia” w Obor -
ni kach Ślą skich. Na sze mło de siat -
kar ki dwa ra zy sta nę ły na po dium.

W ka te go rii dwó jek ry wa li zo wa -
ły 24 ze spo ły. Du et Maj ka Waw rzy niak
i Jul ka Mie lech -Bie leń z Dwój ki za koń -
czył zma ga nia na trze cim miej scu. Po -
zo sta łe mi lic kie dru ży ny za ję ły
lo ka ty 9, 12 i 19.

W zma ga niach trój ek star to wa ło dzie -
sięć ekip. Nasz te am w skła dzie: Na ta sza
Wie le sik, Oliw ka Sor bic ka, Ma ja Ma zur

prze grał tyl ko je den z sied miu ro ze gra nych
me czów i zo stał skla sy fi ko wa ny na trze ciej
po zy cji. Dru gi mi lic ki ze spół zna lazł się
na pią tym miej scu.

Tre ne ra mi siat ka rek UKS Dwój ka Mi -
licz są Se ba stian Ko tec ki, Mar cin Krysz kie -
wicz i Ma ciej Pańsz czyk.

(AN KA)

SIATKÓWKA

Dziewczęta z Dwójki dwa razy na podium
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WYNIKI
Dwójki
1.IUKS Jedynka Poznań I
2.MKS Mieszko Połczyn-Zdrój III
3.MKS Mieszko Połczyn-Zdrój I
4.MKS Mieszko Połczyn-Zdrój II
5.UKS Dwójka Milicz I
6.UKS Dwójka Milicz II
Trójki
1.Progres Września I
2.Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
3.IUKS Jedynka Poznań I
4.UKS Dwójka Milicz I
Czwórki
1.MKS Będzin
2.MKS Mieszko Połczyn-Zdrój II
3.MKS Mieszko Połczyn-Zdrój I
4.UKS Dwójka Milicz I
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