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POD NASZYM PATRONATEM

Ścigali się wrakami 
dla Michalinki

MILICZ

Powiatowy 
Dzień Dziecka 
pełen atrakcji

MILICKA GALA SPORTU

Lokalni sportowcy
uhonorowani 

za swoje osiągnięcia

Czytaj na str. 5Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 8



W mi nio ny pią tek na bo isku Szko ły
Pod sta wo wej im. Ja nu sza Ku so ciń -
skie go w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no
fe styn ro dzin ny. Dla naj młod szych
przy go to wa no sze reg cie ka wych
atrak cji. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stę po wa ły
dzie ci z pro gra mem ta necz no - mu zycz -
nym. Na stęp nie za wod ni cy i za wod nicz ki
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go Sho -
dan Zdu ny za pre zen to wa li po kaz ka ra te,
a tre ner Ja ro sław Adam ski tłu ma czył zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści fi lo zo fię sty lu wal -
ki sho to kan oraz na zwy nie któ rych
pod sta wo wych tech nik obro ny i ata ku
w ję zy ku ja poń skim. Na za koń cze nie swo -
je umie jęt no ści po ka za li przed sta wi cie le
Aka de mii Tań ca Ja skier. Wszy scy wy stę -
pu ją cy otrzy ma li grom kie bra wa i drob ne
upo min ki.

Ale atrak cji by ło wię cej. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li lo te rię fan to wą, za ję cia z ani -
ma to rem, ma lo wa nie twa rzy, dmu cha ne
zam ki, zjeż dżal nie, ką cik ta len tów oraz
sto iska ga stro no micz ne z gro chów ką, gril -

lem i ciast ka mi. Na miej scu po ja wi ły się
tak że po jazd stra ży po żar nej i ra dio wóz po -
li cyj ny, więc każ de dziec ko mo gło z bli ska
obej rzeć sprzęt służb mun du ro wych. Ca -
łość umi la ła wszyst kim mu zy ka w tle,
przy go to wa na przez Pio tra Ra taj cza ka
i Ma te usza Pa chur kę. 

– Dzię ku je my wszyst kim ro dzi com
i pra cow ni kom szko ły za za an ga żo wa nie
w or ga ni za cję fe sty nu – za ko mu ni ko wa li
or ga ni za to rzy. (FE NIX)
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Na se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie go
przy ję to uchwa łę w spra wie wy ra że -
nia zgo dy na wy pusz cze nie ob li ga cji
na kwo tę 3,6 mln zł z prze zna cze -
niem na sfi nan so wa nie wkła du wła -
sne go na in we sty cje dro go we.

Przy po mnij my, że w mar cu na nad zwy -
czaj nej se sji po wia to wi rad ni zde cy do wa li
o za cią gnię ciu kre dy tu dłu go ter mi no we go
w wy so ko ści 1 745 344 zł, któ ry miał sta no -
wić za bez pie cze nie na naj bliż sze mie sią ce
w związ ku z nie pew ną sy tu acją fi nan so wą.
Oka za ło się, że środ ki z po życz ki nie są wy -
star cza ją ce, dla te go sta ro sta zwró cił się
do rad nych o uchy le nie wcze śniej pod ję tej
uchwa ły. Wy tłu ma czył, że lep szym roz wią -
za niem dla po wia tu bę dzie emi sja ob li ga cji
na su mę 3,6 mln zł. Zo bo wią za nie bę dzie
spła ca ne do pie ro w la tach 2033-34. Do te -
go cza su po wiat bę dzie po kry wać od set ki
z te go ty tu łu. 

– W tym ro ku pla nu je my wy dać
ok. 19 mln zł na in we sty cje dro go we. Uzy -
ska li śmy wspar cie w kwo cie 11 mln zł
z Rzą do we go Fun du szu Dróg Sa mo rzą do -
wych, Pol skie go Ła du, Te re no we go Fun du -
szu Ochro ny Grun tów Rol nych i La sów
Pań stwo wych. Po nad to gmi ny po wia tu mi -
lic kie go do rzu cą do te go środ ki w kwo cie
po nad 2,6 mln zł. Po trze bu je my jed nak
zwięk szyć nasz wkład wła sny, że by śmy
mo gli te za da nia zre ali zo wać – mó wił sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki. 

Na te re nie gmi ny Mi licz pla no wa ne są
re mon ty i prze bu do wy dróg po wia to wych
na ul. Po wstań ców Wlkp., na od cin ku
Słącz no -Po ra dów i w Ru dzie Su łow skiej,
w gmi nie Kro śni ce – na ul. Je sio no wej
w Bu ko wi cach oraz część ul. Spor to wej
w Kro śni cach. Do te go doj dzie jesz cze dro -
ga Bo rzy no wo - No wa Hu ta.

20 ma ja po wiat i gmi na Mi licz po ro -
zu mia ły się w spra wie wspól ne go re ali -

zo wa nia in we sty cji pod na zwą „Prze bu -
do wa dro gi po wia to wej – ul. Po wstań -
ców Wlkp. na od cin ku od ul.
Trzeb nic kiej do ul. Skła do wej” o łącz nej
dłu go ści 1,405 km. Sa mo rząd gmi ny
udzie li na ten cel po wia to wi do fi nan so -
wa nia w wy so ko ści 700 tys. zł. W za kres
in we sty cji wej dzie kom plek so wy re mont
wraz z bu do wą chod ni ków, cią gu pie szo -
-ro we ro we go, mon taż oświe tle nia, bu do -
wa za tok po sto jo wych i przejść dla
pie szych. Pra ce ma ją ru szyć już w czerw -
cu, a za koń cze nie prze wi dzia no do 30 li -
sto pa da.

Zko lei25 ma ja pod pi sa no umo wę nare -
mont dro gi po wia to wej nr 1400 – na od cin -
ku Słącz no -Po ra dów. Naten cel gmi naMi licz
wy ło ży 1 230 000 zł, wkład wła sny po wia tu
wy nie sie 1 770 000 zł, a do fi nan so wa nie
z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju Dróg to
kwo ta 3 mln zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

POWIAT

Obligacje zamiast kredytu

CIESZKÓW

Zabawa w rodzinnej atmosferze



Aktualności 3

19 ma ja w go dzi nach po po łu dnio -
wych wy buchł po żar la su w Le śnic -
twie Brze zie (Nad le śnic two Mi licz).
Ak cja ga śni cza trwa ła pra wie dzie -
sięć go dzin.

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no licz -
ne si ły i środ ki, rów nież z są sied nie go po -
wia tu – pięć za stę pów z PSP, po dwa z OSP
Su łów, OSP Wierz cho wi ce i OSP Cze szów,
po jed nym z OSP Sko ro szów, OSP Do ma -
no wi ce, OSP Gąd ko wi ce, OSP Piotr ko si ce,
OSP Ujeź dziec Wiel ki, a tak że sa mo lot ga -
śni czy ty pu Dro ma der:

Po za bez pie cze niu te re nu stra ża cy po -
da li prą dy wo dy w kie run ku pa lą ce go się la -

su, a tak że w obro nie po bli skie go młod ni -
ka. – Dzia ła nia trwa ły nie mal do pół no cy,
a bra ło w nich udział łącz nie po nad 50 stra -
ża ków współ pra cu ją cych ze Służ bą Le śną.
Spa le niu ule gło ok. 4 hek ta rów la su.
W związ ku z pod wyż szo nym ry zy kiem po -
ża ro wym w la sach, któ re ze wzglę du na nad -
cho dzą cy se zon wy so kich tem pe ra tur bę dą
cią gle na ra żo ne na znacz ne po ża ry, ape lu je -
my o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści
w tych miej scach. Pa mię taj my, że jed na iskra
mo że spo wo do wać ogrom ne stra ty oraz ka -
ta stro fal ne skut ki – po wie dział st. kpt. mgr
inż. Do mi nik Ku char ski, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Mi li czu. (FE NIX)

POŻAR

Z żywiołem walczyło
ponad 50 strażaków

W Bo rzy no wie i Mi li czu po li cjan ci za -
trzy ma li dwóch po szu ki wa nych męż -
czyzn. Cią żył na nich są do wy na kaz
do pro wa dze nia do aresz tu śled cze go.

20 ma ja w go dzi nach wie czor nych
dziel ni co wy w trak cie ob cho du swo je go re -
jo nu służ bo we go w miej sco wo ści Bo rzy no -
wo wy le gi ty mo wał męż czy znę po dob ne go
do jed ne go z ak tu al nie po szu ki wa nych. Po -
dej rze nia mun du ro we go oka za ły się traf -
ne. Po spraw dze niu toż sa mo ści 37-let ni
miesz ka niec gmi ny Kro śni ce zo stał osa -

dzo ny w po li cyj nej izbie za trzy mań. Trzy
dni póź niej na ul. Par ko wej w Mi li czu pa -
trol po li cji wy le gi ty mo wał 49-let nie go
męż czy znę. Jak się oka za ło, fi gu ro wał on
w ba zie da nych ja ko oso ba po szu ki wa na.
Naj pierw prze wie zio no go do mi lic kie go
szpi ta la, gdzie zo stał prze ba da ny, a na stęp -
nie tra fił do po li cyj ne go aresz tu. 

Obu za trzy ma nych do wie zio no
do aresz tu śled cze go we Wro cła wiu, gdzie
ma ją od być za są dzo ną ka rę po zba wie nia
wol no ści.

(FE NIX)

Z POLICJI

Kolejne zatrzymania poszukiwanych osób

W mi nio ną nie dzie lę od był się Po -
wia to wy Dzień Dziec ka nad Za le -
wem. Dzię ki do pi su ją cej po go dzie
po ja wi ła się spo ra gru pa dzie ci wraz
z opie ku na mi. Or ga ni za to rem wy da -
rze nia pod pa tro na tem Po wia tu Mi -
lic kie go by ła Fun da cja na Rzecz Zie -
mi Mi lic kiej. Spon so ra mi by ły Bank
Spół dziel czy w Mi li czu, Pie kar nia
Ryb ka, Art. Zbyt An drzej Woj tycz ka,
Pie kar nia Smak z Ciesz ko wa oraz
pań stwo Sznaj de ro wie.

Dla dzie ci or ga ni za to rzy przy go to -
wa li wie le dar mo wych atrak cji: dmu -
cha ne zam ki fir my UBAW PO NAD
PA CHY, zjeż dżal nię, sta no wi ska z wa -
tą cu kro wą i po pcor nem, ma lo wa nie
twa rzy, prze jażdż ki me lek sem do oko -
ła za le wu, gry, za ba wy i kon kur sy z ani -
ma to rem. Du żym za in te re so wa niem

cie szy ła się lo te ria fan to wa z wie lo ma
ga dże ta mi – na gro dą głów ną był ro wer.

Dzię ki uprzej mo ści Sto wa rzy sze -
nia Węd kar skie go CY PRI NUS spe cjal -
nie dla dzie ci przy go to wa no sto iska,
na któ rych moż na by ło obej rzeć pro fe -
sjo nal ny sprzęt i po roz ma wiać z eks -
per ta mi z tej dzie dzi ny. 

Po nad to pod czas im pre zy od był
się po kaz moż li wo ści wo zu bo jo we go

i umie jęt no ści stra żac kich, m. in.
udzie la nia pierw szej po mo cy, zor ga ni -
zo wa ny przez dru hów z OSP Pra cze.
Praw dzi wą fraj dę dzie ciom spra wi ła
za ba wa w po sta ci strą ca nia pa choł ków
za po mo cą wo dy ze stra żac kiej si kaw -
ki. Dzię ki za an ga żo wa niu i wy trwa ło -
ści dziel nych dru hów z OSP każ de
dziec ko mia ło oka zję za po znać się
z taj ni ka mi służ by stra ża ków. 

Pod czas ob cho dów Dnia Dziec ka
tra dy cyj nie po ja wi ły się sta no wi ska
wy sta wien ni cze w ra mach „EXPO
Rze miosł nad Za le wem”. Moż na by ło
za ku pić bi żu te rię, ma kra my, mio dy,
ma te ria ły zie lar skie oraz wie le in nych
pro duk tów rę ko dziel ni czych. Dla od -
wie dza ją cych przy go to wa no rów nież
po sił ki z gril la oraz udo stęp nio no skle -
pik cha ry ta tyw ny „Zło ta Ryb ka”
z ogro mem fan tów, za ba wek, pu de łek

i puz de rek. Ca ły ze bra ny utarg w wy -
so ko ści po nad 4 000 zł zo sta nie prze -
zna czo ny na rzecz An to si
Sam bo rek – 3,5-let niej dziew czyn ki,
u któ rej zdia gno zo wa no au tyzm oraz
ze spół Ret ta. 

Pre zes Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej ser decz nie dzię ku je spon so -
rom, dzię ki któ rym wszyst kie atrak cje
dla dzie ci by ły dar mo we, wo lon ta -
riusz kom z Cen trum Wo lon ta ria tu
Fun da cji, Mał go rza cie Bor kow skiej,
Gra ży nie Dą brow skiej, Ka ta rzy nie
Mil ler, Mar cie Jam ro zik oraz Mag dzie
i Wło dzio wi, któ rzy do je cha li z da le -
ka, aby słu żyć wspar ciem. 

– Kła niam się na czel ni ko wi
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Pra -
czach, Grze go rzo wi Pun dzie, oraz
dru hom Er ne sto wi Kra jew skie mu,

Da riu szo wi i Da mia no wi Dy dac kim,
Bar to szo wi Iwa nic kie mu oraz Mak sy -
mi lia no wi Ochoc kie mu. Nie spo sób
nie wspo mnieć o oso bi stym za an ga żo -
wa niu Ewe li ny i Da nie la Go łę biow -
skich, Mar ka Gór ki oraz pre ze sa
Sto wa rzy sze nia Węd kar skie go CY PRI -
NUS, któ rzy przy go to wa li dla dzie ci
moc atrak cji oraz pre zen tów pod czas
pre zen to wa nych warsz ta tów węd kar -
skich. Bar dzo dzię ku ję mi lic kie mu od -
dzia ło wi Związ ku Har cer stwa
Pol skie go za ich wspar cie, ak tyw ny
udział w za ba wia niu dzie ci, ma lo wa -
niu twa rzy oraz za po świę co ny czas.
Je stem dum na z dzie ci i do ce niam ak -
tyw ne współ uczest ni cze nie w im pre -
zie, dla te go dzię ku ję ich ro dzi com oraz
opie ku nom za moż li wość i za szczyt
po zna nia naj młod szych i naj sym pa -
tycz niej szych przed sta wi cie li Po wia tu
Mi lic kie go – pod su mo wa ła Mar ta Ko -
wal -Kacz ma rek, pre zes Fun da cji
na Rzecz Zie mi Mi lic kiej. (FE NIX)

MILICZ

Powiatowy Dzień Dziecka pełen atrakcji
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W mi nio ną so bo tę w Mi li czu od by ły
się uro czy ste ob cho dy Po wia to we go
Dnia Stra ża ka. By ła to oka zja do pod -
su mo wa nia ostat nie go ro ku dzia łań,
wrę cze nia od zna czeń i wy róż nień
oraz de cy zji o awan sie na wyż sze
stop nie służ bo we. Na uro czy stość
przy by li par la men ta rzy ści, sa mo rzą -
dow cy, służ by mun du ro we i oso by
ak tyw nie wspie ra ją ce straż po żar ną.

Ob cho dy roz po czę ły się od prze mar -
szu jed no stek stra ży po żar nej uli ca mi mia -
sta, przy akom pa nia men cie Mi lic kiej
Or kie stry Dę tej, do Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Tam na pla cu
od był się uro czy sty apel. Wcią gnię to fla gę
pań stwo wą i od śpie wa no hymn. Wszyst -
kich po wi tał ko men dant po wia to wy, któ -

ry pod su mo wał ostat ni rok dzia łań stra ży
po żar nej. 

– To jest dla nas wszyst kich dzień
szcze gól ny, po nie waż spo ty ka my się

po dwu let niej prze rwie spo wo do wa nej
pan de mią ko ro na wi ru sa. Ten okres wy ma -
gał od nas wie lu wy rze czeń i cięż kiej pra cy.
Tym bar dziej zna mien ne jest to, że je ste śmy
tu taj ra zem w ju bi le uszu 30-le cia Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej. Dzi siaj z du mą mo że -
my stwier dzić, że cie szy my się
naj więk szym za ufa niem spo łecz nym. To
do wód uzna nia i obo wią zek wo bec spo łe -
czeń stwa. W ra zie za gro że nia bę dzie wy -
ma ga ło to od nas naj wyż sze go po świę ce nia.
Dzię ku ję wam, że nie sie cie po moc, nie za -
leż nie od po ja wia ją cych się trud no ści. Nie
mo że my za po mnieć rów nież o na szych
dru hach z Ochot ni czych Stra ży Po żar nych.
Naj wyż szym uzna niem cie szy się ich dys -

po zy cyj ność, pro fe sjo na lizm i od da nie. Cie -
szy mnie to, że w rok ju bi le uszu zo sta ną
oni do ce nie ni i wy róż nie ni przez or ga ny
pań stwo we. Pra gnę rów nież po dzię ko wać
na szym przy ja cio łom, dzia ła ją cym spo łecz -
nie i po świę ca ją cym swój czas. Dzi siej sze

ob cho dy są do brą oka zją do pod su mo wa -
nia dzia łań w ostat nim cza sie. Dwu let nia
pan de mia, po ża ry la sów, po moc uchodź -
com – to wszyst ko po ka zu je, jak waż ne są
za so by ludz kie i wy po sa że nie. Stra ża cy nie -
śli po moc w kra ju i za gra ni cą, np. pod czas
po ża rów w Gre cji – mó wił To masz Ko peć. 

Ko men dant przy po mniał, że w cią gu
dwóch lat mi lic ka ko men da PSP i jed nost -
ki OSP zo sta ły wy po sa żo ne w spo rą ilość
sprzę tu spe cja li stycz ne go, m. in. śred nie
i cięż kie wo zy ra tow ni czo -ga śni cze czy apa -
ra ty ochro ny prze ciw po ża ro wej. Na stęp -
nym punk tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie
stra ża kom awan sów i od zna czeń. Na za -
koń cze nie wszy scy uda li się na wspól ny po -
czę stu nek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym

W mi nio ną so bo tę w Kre atyw nym
Obiek cie Mul ti funk cyj nym w Mi li czu
zor ga ni zo wa no Ro we ro wy Pik nik
Dru ha Bol ka. Im pre za mia ła na ce lu
upa mięt nie nie Bo le sła wa Za jicz -
ka – mi lic kie go dzia ła cza spo łecz ne -
go, har ce rza i oso by z nie peł no -
spraw no ścią. Mi mo nie sprzy ja ją cych
wa run ków po go do wych pik nik był
bar dzo uda ny.

Uczest ni cy pik ni ku mie li do wy bo ru
do prze by cia jed ną z re ko men do wa nych tras
ro we ro wych – 70, 27, 15km – lub7km pie -
szo. Po sta wie niu się na me cie i po ka za niu
zdjęć do ku men tu ją cych prze by cie swo je go dy -
stan su każ dy otrzy mał pa miąt ko wy zna czek

ipo si łek re ge ne ra cyj ny, apo nad to mógł za krę -
cić ko łem for tu ny z cie ka wy mi na gro da mi. 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li rów nież
sze reg atrak cji dla dzie ci – warsz ta ty pla -

stycz ne, za ję cia z ani ma to rem, kurs pierw -
szej po mo cy i qu iz wie dzy o dru hu Bol ku.
Moż na by ło obej rzeć wy sta wę uka zu ją cą
ży cie te go mi lic kie go dzia ła cza spo łecz ne -
go. Wy strój wnę trza ga le rii na wią zu je
do me ta fo ry dro gi, któ rą prze mie rzył B.
Za ji czek. Po pro wa dzo ne na ścia nach, pod -
świe tla ne li nie wio dą od eks po na tów z je -
go wcze snej, po wo jen nej mło do ści,
po przez ko lej ne lau ry i osią gnię cia, aż
po uzna nie prze kra cza ją ce gra ni ce kon ty -
nen tów. 

– Bo le sław Za ji czek przez po nad 50
lat pro wa dził mi lic ką dru ży nę har cer ską.
Był lau re atem ma ra to nów pie szych i ro we -
ro wych, nie stru dzo nym spo łecz ni kiem,
wy cho waw cą kil ku po ko leń mi li czan. Po -
mi mo swo jej nie peł no spraw no ści (w wie -
ku 21 lat od wy bu chu gra na tu stra cił obie

dło nie i oko) żył ak tyw nie, spo łecz nie
i spor to wo. Hi sto rią je go ży cia, po czy na jąc
od dzia łal no ści w pa trio tycz nym pod zie -
miu har cer skim, po ro we ro wy rajd do oko -
ła świa ta, moż na by wy peł nić kil ka
fa scy nu ją cych bio gra fii. Był praw dzi wym
sil ni kiem ży cia spo łecz ne go i nie kwe stio -
no wa nym li de rem miej sco wej mło dzie ży.
Pod wra że niem je go nie zmien nie sło necz -
nej po go dy du cha i że la zne go har tu by li
wszy scy, któ rzy go po zna li, od szkol nej
mło dzie ży, po mię dzy na ro do wej sła wy
spor to wych iron ma nów. Mi mo to druh
Bo lek za wsze był skrom ny. Py ta ny o swo je
naj więk sze osią gnię cie, od po wia dał
z uśmie chem, że uda ło mu się żyć nor mal -
nie. Z pew no ścią, po nie waż we wszyst kim,

co ro bił, był cał ko wi cie sa mo dziel ny i sku -
tecz ny, od upra wia nia ogród ka po sport
wy czy no wy – in for mu je kie row nic two
Kre atyw ne go Obiek tu Mul ti funk cyj ne go
w Mi li czu.

(FE NIX)

PIKNIK

Był wychowawcą kilku pokoleń miliczan
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W so bo tę przy sta dio nie miej skim
w Mi li czu od by ła się czwar ta edy cja
WRAK RA CE – Wy ści gu o Pu char
Bur mi strza Gmi ny. Im pre za po łą czo -
na by ła z ak cją cha ry ta tyw ną
na rzecz 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 by ły Wrak Squ ad Mi -
licz i Mo to Ban da Mi licz. 

Wi dzo wie mo gli po dzi wiać umie jęt no -
ści kie row ców oraz nie po wta rzal ne ma new -
ry. Tuż po go dzi nie 8.00 roz po czę ła się
run da ho no ro wa. W za wo dach uczest ni czy -
ło po nad sto sa mo cho dów. Wy ści gi trwa ły
do póź nych go dzin po po łu dnio wych. 

W ka te go rii 'cy wil' zwy cię żył Da wid
Szy mań ski (Dre am Te am – Ka mie niec),

a tuż za nim zna leź li się Bar tosz Po lis
(Mo to Ban da Mi licz) i Ad rian Gra bo -
wiec (Ka sper Te am). W kat. 1.6 naj szyb -
si by li Piotr Frasz czak (Bycz ki
Te am – Gro dzisk Wlkp.), Ma te usz Sy ty
(Szaj ka Sni kers Se rvis – Sko ko wa) i Ka -
rol Ta ichert (No wa Wieś Mo chy). W wy -
ści gu 2.0 trium fo wał Ja ro sław Pe nio wicz
(BRT Ba rycz Ra cing Te am – Su łów),
a ko lej ne miej sca za ję li Krzysz tof Mą -
drosz kie wicz (Trac tor Ra cing Te -
am – Mi licz) i Krzysz tof Pie nio wicz
(BRT Ba rycz Ra cing Te am – Su łów). 

Or ga ni za to rzy po sta no wi li wrę czyć
tak że do dat ko we na gro dy i wy róż nie nia.
Naj lep szą Rol kę zdo był Da mian Czer nia
(Szaj ka Sni kers Se rvis – Sko ko wa), ty tuł
Su per Wal cza ka przy zna no Ada mo wi
Got te ro wi (Sko wyr na Ra cing Te am Mi -

licz), a mia no Naj więk sze go Pe chow ca tra -
fi ło do Da riu sza Mar cin kie wi cza (39,5 Te -
am Gło gów).

Po za wy ści ga mi or ga ni za to rzy przy go -
to wa li sze reg atrak cji, zwłasz cza dla dzie -

ci. By ły więc dmu cha ne zam ki, tram po li -
ny, ka ru ze le, ca te ring, sto iska ga stro no -
micz ne oraz moż li wość prze lo tu
he li kop te rem. Moż na by ło rów nież m. in.
skosz to wać na tu ral nych lo dów od eki py
Pod nieb ne Sma ki Na im pre zie po ja wił się
Ba stek Max Te am Spi der -Car – do świad -
czo ny wra ko wicz, któ ry wo ził swo im Spi -
der Ca rem wszyst kich chęt nych po to rze
i tym sa mym po ma gał w zbiór ce dla Mi -
cha lin ki.

Zor ga ni zo wa no rów nież mi ni spot mi -
ło śni ków kla sycz nych sa mo cho dów mar ki
Volks wa gen. Moż na by ło po dzi wiać po pu -

lar ne gar bu sy i ogór ki, a przy oka zji zro bić
so bie pa miąt ko we zdję cie. Opra wę mu -
zycz ną i na gło śnie nie even tu za pew nił DJ
Na nek.

Na li cy ta cjach moż na by ło za ku pić vo -
uche ry usłu go we, ko sme tycz ne, den ty -
stycz ne czy do stu dia ta tu ażu, po byt
w Szklar skiej Po rę bie, ko szul kę Ślą ska Wro -
cław oraz za wod ni ków MMA, jak rów nież
ak ce so ria ro we ro we. Or ga ni za to rzy uzy -
ska li du żo fan tów od pry wat nych osób
i firm. Fu ro rę zro bi ła li cy ta cja sa mo cho du
Hon dy Ci vic. Ten, kto ją wy grał, miał za -
gwa ran to wa ny dar mo wy start w za wo dach
z nu me rem 1. Osob no zor ga ni zo wa no też
lo te rię, w któ rej by ła jed na na gro da – sa -
mo chód BMW do re je stra cji. Pie nią dze 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.

Jak po in for mo wa li nas or ga ni za to rzy, środ -
ki z in nych li cy ta cji jesz cze cią gle spły wa ją
i osta tecz nie ze bra na kwo ta bę dzie po da -
na w póź niej szym ter mi nie. 

Mi cha lin ka Plew 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. 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.
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. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Ścigali się wrakami dla Michalinki
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W au li Ja na Paw ła II Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go we Wro cła wiu od by -
ła się Ga la Lau re atów kon kur su
„zDol ny Ślą zak”. Wśród wy róż nio -
nych zna lazł się uczeń Szko ły Pod -
sta wo wej im. Ja nu sza Ku so ciń skie -
go w Ciesz ko wie – Piotr Bu kow ski.

Kon kur sy z cy klu „zDol ny Ślą zak” są
skie ro wa ne do wszyst kich uczniów
klas IV -VIII szkół pod sta wo wych z te re -
nu wo je wódz twa dol no ślą skie go i obej -
mu ją ję zyk pol ski, ma te ma ty kę, hi sto rię,
bio lo gię, geo gra fię, che mię, fi zy kę, ję zyk
an giel ski oraz ję zyk nie miec ki. Or ga ni za -
to rem jest Dol no ślą skie Ku ra to rium
Oświa ty we współ pra cy z sa mo rzą dem
wo je wódz kim, a przed się wzię cia te re ali -

zu je Dol no ślą ski Ośro dek Do sko na le nia
Na uczy cie li we Wro cła wiu we spół z po -
wia to wy mi ośrod ka mi do radz twa dla na -
uczy cie li oraz dy rek to ra mi
i na uczy cie la mi szkół pod sta wo wych,
a tak że Wy dzia łem Che mii Uni wer sy te -
tu Wro cław skie go. 

W te go rocz nej edy cji do dzie wię ciu
kon kur sów na eta pie szkol nym przy stą pi -
ło 60 649 uczniów, na szcze blu po wia to -
wym – 3738, a w fi na łach – 665. Spo śród
nich wy ło nio no 388 lau re atów. 

Piotr Bu kow ski, uczeń SP w Ciesz ko -
wie, ry wa li zo wał z kon kur sie z fi zy ki, prze -
cho dząc ko lej ne trzy eta py. – Nasz uczeń
zna lazł się wgru pie osób, któ re osią gnę ły wy -
nik po wy żej 90 punk tów. Zdo by cie ty tu łu
lau re ata jest bra ne pod uwa gę przy re kru ta -

cji do szko ły po nad pod sta wo wej – po wie -
dzia ła Mał go rza ta Mo ra wiak, na uczy ciel ka
SP w Ciesz ko wie i opie kun ka Pio tra pod czas
kon kur su. (FE NIX)

SP CIESZKÓW

Nasz uczeń laureatem konkursu wojewódzkiego

Za na mi ko lej na edy cja warsz ta tów
fo to gra ficz nych dla dzie ci i mło dzie -
ży, or ga ni zo wa nych przez Mi lic kie
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych. Za da nie
do fi nan so wa no w ra mach pro jek tu
„Ak cja -Fo to Edu ka cja” ze środ ków
z bu dże tu wo je wódz twa dol no ślą -
skie go oraz gmi ny Mi licz.

W tym ro ku za ję cia roz po czę ły się
od wi zy ty w roz kwi ta ją cym „Ar bo treum”
w Woj sła wi cach, gdzie fo to gra fo wa no tam -
tej szą flo ry. Pod czas ple ne ro we go wy kła du
fo to graf Prze my sław Wal ni czek od świe żył
wie dzę uczest ni ków, zdo by tą na do tych -
cza so wych za ję ciach, a tak że po sze rzył ją
o no we za gad nie nia, ta kie jak do bre
uwiecz nie nie pa no ra my i efek tow ne zbli -
że nia ro ślin no ści w ogro dzie. 

Po prze rwie obia do wej uda no się
na wie żę wi do ko wą w Ko to wi cach. – Efek -

tow na, 40-me tro wa kon struk cja po śród
czę ści uczest ni ków wzbu dzi ła za chwyt,
a nie któ rych de li kat nie prze stra szy ła. Naj -
waż niej sze jed nak, że ura czy ła nas pięk ny -
mi wi do ka mi na pły ną cą obok Od rę,
a tak że – ma ja czą ce w od da li – Ślę żę czy
Sky To wer. Na sze warsz ta ty jak za wsze by -
ły bar dzo owoc ne. Po zwo li ły nam nie tyl -

ko zro bić mnó stwo fan ta stycz nych zdjęć,
ale też prze ła mać swo je ba rie ry, dzię ki cze -
mu każ dy z uczest ni ków wszedł na sam
szczyt wie ży swo ich moż li wo 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.

OPRAC. (FE NIX)

FOTOGRAFIA

Widoki w skali mikro i makro

Od 23 ma ja pa cjen ci Pod sta wo wej
Opie ki Zdro wot nej w Mi lic kim Cen -
trum Me dycz nym ko rzy stać mo gą
z bez płat nych kon sul ta cji die te tycz -
nych, pro wa dzo nych przez mgr Klau -
dię Ro go wiec. Od by wa ją się one we
wtor ki i śro dy w godz. 12.00-13.00. 

Klau dia Ro go wiec to die te tycz ka, spe -
cja list ka zdro wia pu blicz ne go. Jest ab sol -
went ką Nie pu blicz nej Wyż szej Szko ły
Me dycz nej we Wro cła wiu oraz Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go we Wro cła wiu. Po sia da
wie lo let nie do świad cze nie w pro wa dze niu
edu ka cji ży wie nio wej, przede wszyst kim
w cho ro bach ta kich jak cu krzy ca, nad ci -
śnie nie, miaż dży ca czy w cho ro bach on ko -
lo gicz nych. Dla niej klu czem do zdro wia
jest wła ści wa edu ka cja i po rad nic two, ma -
ją ce na ce lu wy pra co wa nie pra wi dło wych
za sad ży wie nia. Re je stro wać się na kon sul -
ta cje moż na, dzwo niąc pod nu mer
tel. 71 38 40 019 lub oso bi ście w POZ.

OPRAC. (FE NIX)
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Na To rze Wy ści gów Kon nych Słu że -
wiec w War sza wie od by ła się uro czy -
sta ga la pod su mo wu ją ca ogól no pol -
ską olim pia dę „Zwol nie ni z teo rii”.
Wy da rze nie zgro ma dzi ło po nad dwa
ty sią ce uczest ni ków. W tym gro nie
zna leź li ucznio wie Tech ni kum Le -
śne go im. prof. Wła dy sła wa Je dliń -
skie go w Mi li czu.

W bie żą cym ro ku szkol nym kil ko ro
uczniów re ali zo wa ło pro jek ty spo łecz ne
w ra mach ogól no pol skiej olim pia dy
„Zwol nie ni z teo rii”. Jest to pierw sza prak -
tycz na olim pia da do sko na lą ca ta kie kom -
pe ten cje jak umie jęt ność za rzą dza nia,
pra ca ze spo ło wa czy ko mu ni ka cja. Stwo -
rzo no ze spo ły, któ re wy my śla ły pro jek ty
po pra wia ją ce ich oto cze nie i po ma ga ją ce

in nym. Na stęp nie je re ali zo wa no. Zdo by -
cie na gro dy skut ko wa ło otrzy ma niem mię -
dzy na ro do we go cer ty fi ka tu po moc ne go
przy po szu ki wa niu pra cy lub re kru ta cji
na stu dia. 

Zwień cze niem pra cy wszyst kich fi na -
li stów olim pia dy (16 ty się cy – przyp. red.)
by ła ga la w War sza wie. W sto li cy kra ju mi -
lic kie Tech ni kum Le śne re pre zen to wa li
Ali cja Szy mań ska, Kac per Obie gło, Ma te -
usz Adam czew ski i Ma ciej Ca lów. Zre ali -
zo wa li oni z po wo dze niem pro jekt „Je rzyk
Mistrz”. Dru gi z pro jek tów – „Bez piecz ny
kie row ca” – był dzie łem Ka mi li Tom kie -
wicz, Mał go rza ty Jasz czy szyn, Iza bel li
Grzem pow skiej i Ja ku ba Grzem skie go. 

Naj waż niej szym punk tem uro czy sto -
ści by ło wrę cze nie Zło tych i Srebr nych
Wil ków za naj lep sze pro jek ty spo łecz ne te -
go ro ku oraz ogło sze nie wy ni ków TOP 20
ran kin gu szkół zwol nio nych z teo rii. Mi lic -
kie tech ni kum za ję ło 192. miej sce po -
śród 400 pla có wek bio rą cych udział
w te go rocz nej edy cji i 13. w wo je wódz twie
dol no ślą skim.

Go ść mi spe cjal ny mi ga li by li Mi chał
Pa ca, Re ne Par ker oraz Ju sty na Or łow -
ska – peł no moc nik mi ni stra edu ka cji i na -
uki ds. trans for ma cji cy fro wej. Od by ła się
też de ba ta rek to rów wyż szych uczel ni, m.
in. SGH, Po li tech ni ki War szaw skiej, Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. 

OPRAC. (FE NIX)

TECHNIKUM MILICZ

Zwolnieni z teorii

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im.
Pia stów Ślą skich w Bu ko wi cach
w ra mach re ali za cji pro gra mu „Po -
znaj Pol skę” uda li się na dwu dnio wą
wy ciecz kę, w trak cie któ rej zwie dzi li
Gnie zno, Bi sku pin i To ruń. By ła to dla
nich ży wa lek cja hi sto rii.

Po dróż roz po czę ła się od po zna wa nia
miejsc i za byt ków zwią za nych z po cząt ka -
mi na sze go kra ju w Gnieź nie – pierw szej
sto li cy Pol ski. Ucznio wie zwie dzi li ka te drę
i zo ba czy li słyn ne Drzwi Gnieź nień skie,
bę dą ce uni ka to wym za byt kiem sztu ki ro -
mań skiej. Ko lej nym punk tem by ło Mu -
zeum Ar che olo gicz ne w Bi sku pi nie, gdzie
znaj du ją się re kon struk cje chat z epo ki ka -
mie nia i brą zu. Uczest ni cy wy ciecz ki mie -
li oka zję po znać zwy cza je ży ją cych tu
kie dyś lu dzi, ich pra cę i rze mio sło. Po tych
wra że niach gru pa uda ła się w miej sce za -
kwa te ro wa nia – schro ni sko Przy stań Bi -
sku piń ska. 

– Po za kwa te ro wa niu i obia do ko la cji
oka za ło się, że mło dzież na dal jest peł na
ener gii i nie ma ocho ty tak wcze śnie koń -
czyć dnia. Uda li śmy się więc na bo isko,
gdzie róż ne for my ak tyw no ści fi zycz nej
sprzy ja ły in te gra cji mię dzy kla so wej. Noc
dla nie któ rych by ła wy jąt ko wo krót ka, jed -
nak wszy scy bez ocią ga nia się wsta li
na śnia da nie, po któ rym ru szy li śmy w dal -

szą dro gę. To ruń przy wi tał nas sil nym wia -
trem i po chmur nym nie bem. Na ta kim tle
go tyc kie mu ry mia sta pre zen to wa ły się
wy jąt ko wo im po nu ją co. Po krót kim spa ce -
rze ucznio wie chęt nie scho wa li się w go -
ścin nych mu rach Pier ni kar ni
Sta ro to ruń skiej, gdzie mo gli upiec ozdob -
ne pier ni ki. Po warsz ta tach wy ru szy li śmy
zwie dzać mia sto pod opie ką prze wod ni ka.
Wi dzie li śmy dom Mi ko ła ja Ko per ni ka, ra -
tusz, krzy wą wie żę, Ko ściół Wnie bo wzię -
cia NMP i in ne za byt ki na to ruń skiej
sta rów ce. Hi sto rie i le gen dy, któ re opo wia -
dał prze wod nik, oka za ły się bar dzo przy -
dat ne w roz wią za niu za dań z gry miej skiej,
któ rą dla na szych uczniów przy go to wa ło
biu ro po dró ży Wiel ka Uciecz ka. Po zma -
ga niach uda li śmy się do pla ne ta rium na se -
ans „Świa tła pół no cy”, któ ry wzbo ga cił
na szą wie dzę o zo rzy po lar nej. Był to ostat -
ni punkt na wy ciecz ko wej ma pie. Po obie -
dzie nie co zmę cze ni, ale za do wo le ni,
uda li śmy się w dro gę po wrot ną – re la cjo -
nu je Szko ła Pod sta wo wa w Bu ko wi cach.

OPRAC. (FE NIX)

SP BUKOWICE

Młodzież poznaje Polskę
Przed roz po czę ciem nie daw nej se sji
Ra dy Miej skiej w Mi li czu do szło do wrę -
cze nia od zna czeń „Ho no ro wy Daw ca
Krwi – Za słu żo ny dla Zdro wia i Na ro -
du”. W ten spo sób uho no ro wa no Sta ni -
sła wa Ku śnie rza i Zdzi sła wa Cze cha.

Od zna cze nia wrę cza li Wi told Ma tu -
szak – przed sta wi ciel ho no ro we go krwio -
daw stwa na Dol nym Ślą sku – oraz Pau li na
Kro mar ke – kie row nik mi lic kie go od dzia -
łu Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża. Od czy -
ta no rów nież list gra tu la cyj ny
od Re gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa
i Krwio lecz nic twa we Wro cła wiu.

– Pro szę przy jąć naj wyż sze wy ra zy
uzna nia za wy bit ne za słu gi na rzecz ra to -
wa nia ludz kie go ży cia, zdro wia i ak tyw no -
ści w Klu bie Ho no ro we go Krwio daw stwa.
Od da wa nie krwi jest naj wspa nial szym da -
rem dla dru gie go czło wie ka. To gest o wy -
so kiej war to ści mo ral nej. W imie niu
Re gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa
i pa cjen tów bar dzo dzię ku je my za po świę -
ce nie i pro pa go wa nia ho no ro we go krwio -
daw stwa – na pi sał Pa tryk Mi chal ski,
dy rek tor Re gio nal ne go Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa we Wro cła -
wiu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Gmi na Ciesz ków otrzy ma ła grant
w ra mach pro jek tu „Wspar cie dzie ci
z ro dzin po pe ge erow skich w roz wo ju
cy fro wym – Gran ty PPGR”. Za kwo tę
po nad 800 ty się cy zło tych za ku pio -
ne zo sta ną lap to py i ta ble ty.

Środ ki fi nan so we po cho dzą z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go w ra mach pro gra mu Cy fro wa
Gmi na „Gran ty PPGR”. Do fi nan so wa nie
na za kup sprzę tu tra fi do 1604 gmin z ca -
łej Pol ski, a łącz na kwo ta prze zna czo -
na na ten cel to 586 222 805 zł. W kra ju
zło żo no wnio ski na po nad 215 tys. kom -
pu te rów i lap to pów oraz prze szło 3 ty sią -
ce ta ble tów. 

6 ma ja ogło szo no po stę po wa nie
o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go
za za kup i do sta wę lap to pów z opro gra mo -

wa niem i ta ble tów. W ra mach prze tar gu
gmi na Ciesz ków pla nu je za ku pić 284
kom pu te ry prze no śne lub lap to py oraz
dwa ta ble ty. – Do 17 ma ja wpły nę ło sie -
dem ofert. Kwo ta, ja ką gmi na Ciesz ków
za mie rza prze zna czyć na sfi nan so wa nie
za mó wie nia, wy no si 862 680 zł brut to.
Ak tu al nie nie ma jesz cze roz strzy gnię cia
prze tar gu. Trwa oce na zło żo nych
ofert – po in for mo wa ła kil ka dni te mu
gmi na Ciesz ków.

Jak wy ni ka z opi nii Kra jo we go Ośrod -
ka Wspar cia Rol nic twa, na te re nie gmi ny
Ciesz ków by łe PGR -y obej mu ją na stę pu ją -
ce miej sco wo ści: Bia dasz ka, Brze zi na,
Ciesz ków, Dziad ko wo, Gu zo wi ce, Gó ry,
Jan ko wa, No wy Fol wark, Pa ko sław sko, Sła -
bo cin, Trze bic ko, Trze bic ko Dol ne, Ujazd
i Wę żo wi ce. 

(FE NIX)

Klub Se nio ra w Ciesz ko wie in for mu je, że zwol ni ły się dwa miej sca na wcza sy
do Po bie ro wa, któ re or ga ni zo wa ne są w dniach 14-24 czerw ca. Koszt wy jaz -
du, za kwa te ro wa nia i ubez pie cze nia wy no si 1420 zł. 

Za in te re so wa ne oso by mo gą się zgła szać przed 10 czerw ca. Wię cej in for ma cji moż -
na uzy skać, dzwo niąc pod nu mer te le fo nu 666 088 227. (FE NIX)

MILICZ

Uhonorowano 
zasłużonych krwiodawców

CIESZKÓW

Sprzęt informatyczny dla dzieci

CIESZKÓW

Zwolniły się miejsca na wczasy
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24 ma ja, po prze rwie spo wo do wa nej
pan de mią, w Ha li Spor to wej im. Wol -
no ści i So li dar no ści po now nie zor ga ni -
zo wa no Mi lic ką Ga lę Spor tu. Wy róż nio -
no wie lu spor tow ców z róż nych dys cy -
plin, któ rzy przez ca ły mi nio ny rok god -
nie re pre zen to wa li na szą gmi nę. 

Uro czy stość roz po czę ła wy stę pem
ar ty stycz nym Zu zan na Hor bik, któ ra
naco dzień jest za wod nicz ką za pa śni cze -
go klu bu Bi zon Mi licz, jed nak wy róż nia
się nie tyl ko ta len tem spor to wym, ale
tak że mu zycz nym. 

Wszyst kich go ści po wi tał An drzej
Ku biak z Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji. – Dro dzy za wod ni cy, je ste ście bar -
dzo po pu lar ni. Lu dzie się wa mi
in te re su ją nie tyl ko wte dy, kie dy je ste ście
na bo isku, ale i po za nim. Trzy rze -
czy – pięk no, bez in te re sow ność i ko le -
żeń stwo – za war te są w spor to wym
wy ra że niu, odktó re go ni gdy nie po win -
no się od cho dzić. Wy miar za wo do wy
spor tu nie po wi nien ni gdy po mi jać po -
cząt ko we go po wo ła nia spor tow ca czy
dru ży ny – do by cia ama to rem. Gdy
spor to wiec, na wet ten za wo do wy, pie lę -
gnu je ów wy miar ama tor ski, wno si po -
zy tyw ny wkład w spo łe czeń stwo,
bu du je wspól ne do bro na fun da men cie
bez in te re sow no ści, ko le żeń stwa i pięk -
na. Stąd bie rze się myśl, że je ste ście mi -
strza mi spor tu, ale przede wszyst kim
ludź mi. Ma cie bo wiem za le ty i wa dy,
ser ce i idee, dą że nia ipro ble my. Aza tem
choć je ste ście zna ny mi oso ba mi, po zo -
sta je cie za wsze ludź mi – i w spo rcie,
i w ży ciu – oznaj mił A. Ku biak.

Bur mistrz Mi li cza rów nież nie
szczę dził słów po dzi wu i sza cun ku dla
spor tow ców, tre ne rów oraz dzia ła czy
za wiel kie za an ga żo wa nie i osią gnię cia
spor to we. – Nie jest wiel ką spra wą ulec
emo cjom spor to wym, kie dy zdo by wa
się Li gę Mi strzów. Sta ło się to kil ka dni
te mu, gdy po raz dru gi pol ska dru ży na
w siat ków ce zdo by ła to tro feum. To jest
kla sa świa to wa. Że by móc prze ży wać ta -
kie emo cje, po trzeb ne są od po wied nie
obiek ty, lu dzie i la ta cięż kiej pra cy. My
rów nież prze ży wa my swo je emo cje tu -
taj, pa trząc na wiel kie osią gnię cia w siat -
ków ce, pił ce noż nej, za pa sach, te ni sie
sto ło wym. Chciał bym ser decz nie za to
po dzię ko wać. To wszyst ko nie by ło by
moż li we, gdy by nie za an ga żo wa nie dzia -
ła czy spor to wych, któ rzy nie od płat nie
po świę ca ją swój czas. Ma my rów nież do -
bry kli mat, sport le ży gmi nie na ser cu.
Dzię ku je rad nym, któ rzy to ro zu mie ją.
Co ro ku 50 tys. zł wię cej na to prze zna -
cza my. Wspie ra ją nas rów nież wła dze
po wia tu, zaco tak że dzię ku ję – za ko mu -
ni ko wał Piotr Lech.

Wy róż nie nia, cze ki pie nięż ne oraz
upo min ki wrę cza li bur mistrz Piotr
Lech, wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta, sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki, Ja cek Bier -
nat – pre zes Ośrod ka Spor tu iRe kre acji,
Woj ciech Roz dol ski – pre zes Dol no ślą -
skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej. 

Or ga ni za to rzy ga li za dba li o wi do -
wi sko we prze ryw ni ki, któ ry mi by ły
efek tow ne wy stę py che er le ade rek ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Mi li czu, po -
kaz gry te ni sa sto ło we go w wy ko na niu
re pre zen tan tów UKS Li der czy akro ba -
tycz ne po pi sy za pa śni ków Bi zo na. 

Sty pen dium spor to we bur mi strza
gmi ny Mi licz przy zna no Zu zan nie Hor -
bik, któ ra zdo by ła zło to na Mi strzo -
stwach Pol ski Mło dzi czek w Za pa sach,
na Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Za pa -
śni czym He ros La dy Open czy na Mi -
strzo stwach Pol ski Lu do wych Ze spo łów
Spor to wych. 

Wy róż nie nia spor to we otrzy ma li:
siat kar ki ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu – Ma ja
Ty mocz ko, Mi cha li na Ka miń ska, Oli -
wia Frik wraz tre ner ką Da nu tą Żoł dak,
siat ka rze UKS Dwój ka Mi licz – Fi lip
Szym czak, Fi lip Ka czor, Alek san der
Tar ka, Oli wier Plew ka, Ma te usz Szysz -
ka wraz z tre ne ra mi – Iwo ną Glin ką
i Bar to szem Gą ga łą, te ni si ści sto ło wi
UKS Li der Mi licz – Fran ci szek Ku char -
ski, Ce za ry Żmi jew ski, Oli wia Rzą sa
z tre ne rem Ra fa łem Gen de rą, za pa śni -
cy WKS Śląsk Mi licz – Da wid Prosz -
czał kie wicz, Pa tryk Mą drosz kie wicz,
Pa weł Mą drosz kie wicz, za pa śni cy

ULKS Bi zon Mi licz – Ma ciej Mar ci -
szew ski, Ka mil Ko zan, Ja kub Ko zan,
Re mi giusz Kacz ma rek, Szy mon Szmi -
giel, Szy mon Dre spa i Fran ci szek Ba reź -
nic ki. Wy róż nie nie oraz na gro dę
spe cjal ną ode brał na to miast sza chi sta
Kac per Ugo rek. 

Zaca ło kształt osią gnięć spor to wych
na gro dzo no, a tym sa mym przy zna no
ty tuł Wy bit ne go Spor tow ca Gmi ny Mi -
licz2022 Da wi do wi Ję drzej ko wi, To ma -
szo wi Ra dzi szew skie mu, Ro ber to wi
Jan kow skie mu i Prze my sła wo wi Ta sa -
rzo wi wraz ztre ne rem Bar to szem Szmi -
glem (ULKS Bi zon), Ery ko wi Ma jo wi,
Prze my sła wo wi Pi jac kie mu, Ar ka diu -

szo wi Ko ło dzie jo wi, Ka mi lo wi Sta wi no -
dze, Bar to szo wi Sta wi no dze wraz
ztre ne ra mi – Lesz kiem Woś kiem iMar -
kiem Sta wi no gą (WKS Śląsk), a tak że
Da riu szo wi Ku char skie mu za za ję cie
trze cie go miej sca na Mi strzo stwach Pol -
ski Nie peł no spraw nych w Pod no sze niu
Cię ża rów. 

Spor to wa ga la nie mo gła się obyć bez
na gród spe cjal nych, przy go to wa nych
przez Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Mi -
li czu. Se nior ską dru ży ną ro ku zo sta ła
Ba rycz Su łów, mia no dru ży ny ro ku

w ka te go rii mło dzi ków przy zna no
Szkół ce Pił kar skiej Mi licz, ado„dru ży ny
przy szło ści” wy bra no Mak sy mi lian Mie -
rze jow skie go i Ma cie ja Bru de ra z Ba ry -
czy Su łów, Cy pria na Ja nu sa i Do mi ni ka
Mol skie go zPlo nu Gąd ko wi ce, To ma sza
Ja siń skie go i Hu ber ta Fic ka z Ba ry czy
Mi licz, Ala na Gru cę iMar ce la Żu chow -
skie go ze Szkół ki Pił kar skiej Mi licz, Ada -
ma Nie dba łę i Fi li pa No wa ka
z Aka de mii Spor tu w Mi li czu
oraz – na po zy cję bram ka rza – Oska ra
Du ła cza.

Spe cjal ne po dzię ko wa nia w for mie
sta tu etek za wy róż nia ją cą się po sta wę
w za kre sie wspie ra nia spor tu po wę dro -

wa ły do Ban ku Spół dziel cze go w Mi li -
czu, Nad le śnic twa Mi licz oraz fir my
Art -Zbyt z Mi li cza. Po nad to za za an ga -
żo wa nie w upo wszech nia nie oraz roz -
wój mi lic kie go spor tu i re kre acji
po dzię ko wa no An drze jo wi Ma sta le -
rzo wi – pre ze so wi Ba ry czy Su łów, Pio -
tro wi Ja ku bow skie mu – pre ze so wi
Plo nu Gąd ko wi ce, Ra fa ło wi Gen de -
rze – tre ne ro wi Li de ra, Ja nu szo wi
Dajcz ma no wi – pre ze so wi Klu bu
Mor sa w Mi li czu. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICKA GALA SPORTU

Lokalni sportowcy uhonorowani za swoje osiągnięcia

Dru ży na UKS Dwój ka Mi licz gra -
ła w fi na le tur nie ju czwó rek Kin -
der+ Sport „Joy of mo ving”
w Brze gu Dol nym. Na sze dziew -
czę ta upla so wa ły się na czwar -
tym miej scu.

Z ze spo le Dwój ki za gra ły Zu zan -
na Na ko niecz na, Eli za Ka miń ska, Ka -
ro li na Jeż, Ma ja Płu ska i Ha nia
Graj czak. Tre ne ra mi na szych siat ka -
rek są Mał go rza ta Wa sie lew ska i Kry -
stian Wal ni czek. Mi li czan ki oka za ły
się czwar tą dru ży ną Dol ne go Ślą ska.
Trium fo wa ła eki pa Vol ley Wro cław,
wy prze dza jąc MKS Vol ley Świd ni ca
i UKS Kin der Vol ley Wał brzych.

(AN KA)

SIATKÓWKA

Dwójka tuż za podiumW ostat nim te go se zo nu me czu
na wła snym obiek cie Ba rycz Su łów
po dej mo wa ła GKS Mir ków/Dłu go łę -
kę. Po je dy nek z bro nią cym się
przed spad kiem ze spo łem za koń czył
się re mi sem 4: 4.

Dwa ra zy do siat ki przy jezd nych tra fił
że gna ją cy się z Ba ry czą Ma riusz Nie dba ła.
Po jed nym go lu strze li li Fi lip Skór ni ca
i Piotr Moż drzech. Su ło wia nie nie prze ła -
ma li więc złej se rii i znów nie uda ło im się
od nieść zwy cię stwa.

Z pew no ścią o wy gra ną bę dzie trud no
w ostat niej ko lej ce te go se zo nu, al bo wiem

na sza dru ży na za gra z li de rem li gi, Le chią
Dzier żo niów, i to na jej te re nie. W pierw -
szym star ciu tych ekip Le chia wy gra ła 3: 1.
Mo że jed nak tym ra zem pił ka rze z Su ło wa
spra wią nie spo dzian kę swo im ki bi com
i wy wio zą z Dzier żo nio wa peł ną pu lę?
Trzy ma my kciu ki.

Obec nie Ba rycz zaj mu je siód me miej -
sce w ta be li, z do rob kiem 39 punk tów.

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Hokejowy remis w meczu Baryczy
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