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WYDARZENIE

Wielkie świętowanie 
w Cieszkowie 

PAKOSŁAWSKO

Szkoła istnieje już 75 lat!  

Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 4

SUŁÓW

Dobra zabawa przy
idealnej pogodzie

MILICZ

Rzeczywistość
władzy 
a rzeczywistość
opozycji



7 czerw ca na dro gach po wia tu mi lic -
kie go po now nie prze pro wa dzo no ak -
cję pre wen cyj ną „Nie chro nie ni
uczest ni cy ru chu dro go we go”. Te go
dnia od no to wa no nie ma ło wy kro -
czeń dro go wych. 

Głów nym ce lem dzia łań NURD jest
pod no sze nie po zio mu bez pie czeń stwa
pie szych, a więc tej gru py użyt kow ni ków
dróg, któ ra w przy pad ku zda rze niu dro -
go we go jest naj bar dziej na ra żo na na od -
nie sie nie po waż nych ob ra żeń. W trak cie

po li cyj nej ak cji ujaw nio no m. in. 18 przy -
pad ków prze kro cze nia pręd ko ści jaz dy
przez kie row ców w ob rę bie przejść dla
pie szych, osiem przy pad ków nie ustą pie -
nia pierw szeń stwa pie sze mu i nie pra wi -
dło we go prze jeż dża nia przez pa sy.
Po nad to trzech pie szych zła ma ło prze pi -
sy ru chu dro go we go. Funk cjo na riu sze
przy ła pa li też jed ne go nie trzeź we go ro -
we rzy stę. 

23 spraw ców uka ra no man da ta mi
na łącz ną kwo tę 9550 zło tych, osiem
osób po uczo no, a w dwóch przy pad kach
spra wy zo sta ną skie ro wa ne do są du
z wnio ska mi o uka ra nie za po peł nie nie
wy kro czeń dro go wych. – Ak cje ma ją ce
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa na dro -
gach po wia tu mi lic kie go bę dą sys te ma -
tycz nie kon ty nu owa ne. Pa mię taj my
jed nak, że o wła sne bez pie czeń stwo
na dro dze w głów nej mie rze po win ni śmy
za dbać sa mi, sto su jąc się do obo wią zu ją -
cych prze pi sów ru chu dro go we go i za -
cho wu jąc na dro dze czuj ność oraz
roz wa gę – pod kre śla 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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Na nie daw nej se sji Ra dy Gmi ny Kro -
śni ce jed no gło śnie zde cy do wa no
o udzie le niu po mo cy fi nan so wej po -
wia to wi mi lic kie mu na in we sty cje
dro go we.

Środ ki te bę dą prze zna czo ne na na stę -
pu ją ce za da nia: re mont na wierzch ni dro gi
po wia to wej nr 1441D Kro śni ce -Dą bro wa
(od Wspól no ty „Gór ka” do Wspól no ty
„Pia ski”), re mont chod ni ka na ul. Spor to -
wej na dłu go ści ok. 70 me trów oraz chod -
ni ka na ul. Je sio no wej w miej sco wo ści
Bu ko wi ce (w pa sie dro gi po wia to wej
nr 1450D), a tak że re mont dro gi po wia to -
wej nr 1436D od w Bo rzy no wie, do miej -
sco wo ści Sta ra Hu ta.

(FE NIX) 

KROŚNICE

636 tysięcy złotych dla powiatu

BEZPIECZEŃSTWO

Posypały się mandaty…

Mi lic kie Cen trum Me dycz ne ogło si ło,
że przy punk cie re je stra cji w Pod sta -
wo wej Opie ce Zdro wot nej mo że po -
wstać spe cjal ny po kój prze zna czo ny
dla opie ku na z dziec kiem. Za in te re -
so wa ni, któ rzy chcie li by wes przeć tę
ini cja ty wę, pro sze ni są o wpła ca nie
dat ków na kon to ban ko -
we: 43 9582 0000 2000 0025 105
3 0006. 

Po miesz cze nie wy ma ga jesz cze nie -
wiel kie go re mon tu oraz mon ta żu ro let.
W pla nach jest rów nież stwo rze nie ką ci ka,
w któ rym bę dzie moż na pod grzać je dze -
nie. – Pro jek ty, któ re jesz cze chwi lę te mu
wy da wa ły się nie osią gal ne, dziś są na wy -
cią gnię cie rę ki. O tym, że w na szym szpi -
ta lu bra ku je po ko ju, w któ rym bę dzie
moż na na kar mić dziec ko, zmie nić pie lusz -
kę, przy go to wać dziec ko do ba da nia oraz
uspo ko ić ma lusz ka w kry zy so wej sy tu acji,

wie dzie li śmy od daw na. Jesz cze kil ka ty go -
dni te mu ta kie po miesz cze nie by ło wy łącz -
nie w stre fie pla nów i ma rzeń. Dziś sta je
się rze czy wi sto ścią dzię ki wspar ciu lo kal -
nych firm oraz współ pra cy z fir mą Art ge -
ist, któ ra nie tyl ko przy go to wa ła pięk ną
aran ża cję po ko ju, ale rów nież nie od płat nie
prze ka że nam fo to ta pe tę, ob ra zy, pla ka ty
oraz pa ra wan. Co wię cej, dzię ki swo im

kon tak tom po zy ska dla nas część wy po sa -
że nia. Do daj my rów nież, że kil ka mie się cy
te mu fir ma ta prze ka za ła nam ob ra zy
do ma lo wa nia po nu mer kach, któ re uroz -
ma ici ły te ra pię za ję cio wą pa cjen tów od -
dzia łów psy chia trycz nych – czy ta my
w ko mu ni ka cie Mi lic kie go Cen trum Me -
dycz ne go.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Pokój dla opiekuna dziecka w POZ?
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Sześć pra cow nic Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go otrzy ma ło pre sti żo we
od zna cze nie BE NE ME RI TUS – de cy -
zją ka pi tu ły przy Dol no ślą skiej Okrę -
go wej Ra dzie Pie lę gnia rek i Po łoż -
nych we Wro cła wiu. 

Od zna cze nie za wo do we BE NE ME -
RI TUS („Słusz nie Za słu żo ny”) słu ży uho -
no ro wa niu i wy róż nie niu pie lę gnia rek
oraz po łoż nych za pro fe sjo na lizm, po sta wę
za wo do wą, spo łecz ną oraz upo wszech nia -
nie i prze strze ga nie za sad ety ki za wo do wej,

a tak że wzo ro we wy ko ny wa nie obo wiąz -
ków za wo do wych. 

Z ka dry Mi lic kie go Cen trum Me dycz -
ne go od zna cze nie otrzy ma ły Ur szu la Ber -
na dek, Elż bie ta Skwar can, Bo gu mi ła
Ada sik, Do ro ta Pła ziuk, Bo że na Frąc ko -
wiak i Ewa Sza fran. – Wszyst kim Pa niom
ser decz nie gra tu lu je my, skła da my wy ra zy
uzna nia za trud pra cy na rzecz dru gie go
czło wie ka i ży czy my jesz cze wie lu wspa -
nia łych chwil – czy ta my w ko mu ni ka -
cie MCM.

(FE NIX) 

SŁUŻBA ZDROWIA

Uhonorowane 
za profesjonalizm 
w pracy zawodowej

6 czerw ca po li cjan ci za trzy ma li 37-
let nie go miesz kań ca Mi li cza za po -
sia da nie nar ko ty ków. Gro zi mu ka ra
do trzech lat po zba wie nia wol no ści.

Mun du ro wi po je cha li do miej sca za -
miesz ka nia jed ne go z mi li czan, któ -
ry – we dług wcze śniej szych
usta leń – miał tam prze cho wy wać nar ko -
ty ki. Przy pusz cze nia oka za ły się traf ne,
po nie waż po li cjan ci zna leź li wo re czek
z bia łym prosz kiem. Te ster do wy kry wa -
nia nar ko ty ków wy ka zał, że by ła to am fe -
ta mi na w ilo ści kil ku por cji.
Po do kład nym zwa że niu nar ko tyk tra fił
do po li cyj ne go de po zy tu. 

Te go sa me go dnia 37-la tek usły szał za -
rzut po peł nie nia prze stęp stwa nar ko ty ko -
we go, a po prze słu cha niu zo stał
zwol nio ny. – Funk cjo na riu sze wy ja śnia ją

oko licz no ści spra wy, w tym po cho dze nie
za bez pie czo nej am fe ta mi ny. Za jej po sia -
da nie po dej rza ne mu, zgod nie z usta wą
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii, gro zi ka ra
po zba wie nia wol no ści do lat trzech. Po stę -
po wa nie jest w to ku – po in for mo wał 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

Odpowie za posiadanie amfetaminy
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Aktualności 3

Na se sji Ra dy Miej skiej w Mi li czu po -
ru szo no te mat utwo rze nia Spo łecz -
nej Ini cja ty wy Miesz ka nio wej,
do któ rej ma ją wejść sa mo rzą dy pół -
noc ne go sub re gio nu wro cław skie go,
w tym na sza gmi na.

Z proś bą do bur mi strza o wy ja śnie nie
za ło żeń tej ini cja ty wy zwró cił się An drzej
Ku biak. Piotr Lech od po wie dział, że jest to
pro gram rzą do wy, któ ry ma dać lu dziom
moż li wość uzy ska nia 60-pro cen to we go do -
fi nan so wa nia na po zy ska nie miesz ka nia. 

– Gmi ny chcą ce przy stą pić do te go
pro gra mu po wo łu ją spół kę, któ ra ze

swo ich środ ków wła snych bu du je za so -
by miesz ka nio we. Wej dzie do niej 11
sa mo rzą dów. Ci, któ rzy chcą w tych
miesz ka niach za miesz kać, mu szą 40
pro cent po kryć w róż ny spo sób. Udział
w spół ce fi nan su je Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go, więc gmi ny to nic nie kosz -
tu je. Każ da gmi na bez wzglę du na wiel -
kość i cel otrzy ma 3 mln zł na udzia ły.
Mi licz aspi ru je do utwo rze nia 150 lo ka -
li. Czas re ali za cji za da nia za le ży od te -
go, kie dy otrzy ma my środ ki na ob ję cie
udzia łów w spół ce – ob ja śnił bur mistrz
Mi li cza.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI
Milicz aspiruje do utworzenia 150 mieszkań na wynajem

Na ze szło ty go dnio wej se sji Ra dy Miej -
skiej w Mi li czu to czy ła się dys ku sja
na te mat ra por tu o sta nie gmi ny
w 2021, wy ko na nia bu dże tu oraz
udzie le nia bur mi strzo wi wo tum za -
ufa nia i ab so lu to rium. Więk szo ścią
gło sów za ak cep to wa no wszyst kie za -
pro po no wa ne wnio ski. Nie oby ło się
bez zgrzy tów i wza jem nych za rzu tów.

Bur mistrz Mi li cza, za czy na jąc
oma wiać ra port o sta nie gmi ny, przy -
znał, że ży je my w nie spo koj nych cza -
sach. Ku mu lu ją się pro ble my
i za gro że nia, z któ ry mi mu si się mie -
rzyć pań stwo oraz sa mo rzą dy. – Przy -
sło wie chiń skie ja ko prze kleń stwo
mó wi ło: „obyś żył w cie ka wych cza -
sach”. Wi dać, że do sta je my je w wiel -
kim nad mia rze. War to ro bić ta kie
spo tka nie raz do ro ku, aby przed sta -
wić swo ją wspól no tę w ja kiejś per spek -
ty wie i z re flek sją. Py ta nie o ju tro jest
bar dzo istot ne, po nie waż nikt nie wie,
czy za rok się spo tka my. Zda je my so -
bie spra wę, że je śli w tej okrut nej woj -
nie Ro sji się po wie dzie, to Ukra ina nie
bę dzie ostat nią ofia rą. Ten ra port po -
ka zu je, w ja kim wiel kim przy spie sza -
niu ży je my. Rok 2021 za czy nał się
obo wiąz ko wy mi ma secz ka mi. By li -
śmy w roz kwi cie pan de mii, któ ra dzie -
siąt ko wa ła nas wszyst kich w ży ciu
spo łecz nym. Jed no cze śnie był to rok
po mru ków woj ny. Do te go do szła in -
ten syw na in fla cja i szo ko wy wzrost
cen. To się nie sta ło na gle od 24 lu te -
go. Każ dy, kto ku po wał opał po przed -
niej zi my, wie, że zdro żał o pra wie 100
pro cent. Moż na do te go wli czyć ce nę
sta li i ma te ria łów bu dow la nych.
Wszyst ko to za my ka roz chwia ny pro -
gram „Pol ski Ład”, któ ry oka zał się
wiel kim pol skim nie ła dem. Wpro wa -
dzo no trzy sys te my po dat ko we w jed -
nym ro ku. Wiel ki sza cu nek dla te go,
kto wie, jak to roz li czyć. W ży ciu po -
dob no pew ne są dwie rze czy: śmierć
i po dat ki. W przy pad ku tej dru giej rze -
czy stra ci li śmy tę pew ność. Ma to

wszyst ko ogrom ny wpływ na nasz sa -
mo rząd. Ob niż ki PIT -u od bi ja ją się
na bu dże cie. Mi nio ny rok miał być
punk tem wyj ścia z pan de mii, a za koń -
czył się wpa ko wa niem nas w du żo
więk sze kło po ty – za ko mu ni ko wał
Piotr Lech.

Wło darz wspo mniał, że w Mi li czu
ro sną ce ny miesz kań, któ re są wyż sze
niż np. w Kro to szy nie czy Świd ni cy.
Wy ja śnił, że jest to spo wo do wa ne po -
py tem na te go ro dza ju in we sty cje i lu -
dzie chęt nie chcą się tu taj osie dlać.
Do te go do cho dzi wiel kość gmi -
ny – jed nej z naj więk szych w Pol sce
i na sa mym Dol nym Ślą sku, z 52 roz -
cią gnię ty mi so łec twa mi. Po wo du je to
pro ble my przede wszyst kim ko mu ni -
ka cyj ne. Mi licz do ty ka tak że ten den -
cja ogól no pol ska w dzie dzi nie
de mo gra fii. Spa dek licz by miesz kań -
ców ma wpły wać ne ga tyw nie na ta kie
dzie dzi ny ży cia jak opie ka zdro wot na,
żłob ko wa, przed szkol na i szkol na.
Skut ku je to mniej szy mi wpły wa mi
z po dat ków i mniej szy mi za so ba mi
ludz ki mi. Bur mistrz stwier dził, że mi -
mo ne ga tyw nych ten den cji wła dze ra -
dzą so bie z ty mi pro ble ma mi, rów nież
dzię ki ni skie mu po zio mo wi bez ro bo -
cia czy ak tyw nej dzia łal no ści ma łych
i śred nich przed się biorstw. 

An drzej Ne sto ruk, w imie niu
swo im oraz czę ści rad nych opo zy cyj -
nych, wy gło sił oświad cze nie kry tycz -
ne wo bec po sta wy bur mi strza oraz

je go urzęd ni ków. – Od nio sę się do te -
go, z czym mie li śmy do czy nie nia
w cią gu ca łe go ro ku oraz na po sie dze -
niu Ko mi sji re wi zyj nej. Po stę po wa nie
lo kal nej wła dzy osią gnę ło ko lej ny po -
ziom py chy i aro gan cji. Do stan dar do -
wych za cho wań z od mo wą do stę pu
do do ku men tów, prze wle kłym roz pa -
try wa niu wnio sków o ich udo stęp nie -
nie, od bie ra niem rad nym pra wa
do bie żą cych czyn no ści kon tro l nych
do szło ko lej ne – kłam stwo w ofi cjal -
nym wy da niu. Au tor stwa za rów no or -
ga nu wy ko naw cze go, jak
i sta no wią ce go. Jest to szcze gól nie ka -
ry god ne ze wzglę du na funk cję, ja ką
po wi nien ten or gan peł nić we wła dzy
sa mo rzą do wej. Już daw no jej nie peł -
ni. Po raz ko lej ny otrzy ma li śmy do oce -
ny nie kom plet ne i nie spój ne
spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu,
a na na sze py ta nia od po wie dzi by ły
bar dzo ogól ni ko we. Proś ba o uzu peł -
nie nie ma te ria łów źró dło wych spo tka -
ła się z ostrą kry ty ką. Ar gu men to wa no
to nad mia rem pra cy urzęd ni ków
gmin nych. W związ ku z po wyż szym
je ste śmy prze ciw ni wy da niu po zy tyw -
nej oce ny w tym za kre sie. Kon se kwen -
cją jest też ne ga tyw na oce na pra cy
bur mi strza oraz w kwe stii udzie le nia
wo tum za ufa nia. Na za ufa nie trze ba
za słu żyć, a do tych cza so we po stę po wa -
nie na to nie po zwa la. Oso ba, któ ra
ma ni pu lu je fak ta mi, upra wia prze -
kup stwo po li tycz ne, re ali zu je za da nia

we dług klu cza par tyj no - ko le żeń skie -
go nie za słu gu je na za ufa nie – oświad -
czył rad ny Ne sto ruk.

Bur mistrz otrzy mał wo tum za ufa -
nia 13 gło sa mi na tak, przy sze ściu
prze ciw nych. Jed na oso ba wstrzy ma -
ła się od gło su. 

Wy ko na nie bu dże tu za mi nio ny
rok omó wił wi ce bur mistrz Łu kasz Ro -
ki ta. Do cho dy gmi ny wy nio -
sły 146 063 500,52 zł,
a wy dat ki 147 387 053 zł. De fi cyt pla -
no wa no na po zio mie 1 323 552,48 zł,
na to miast na dzień 31 grud nia uzy -
ska no nad wyż kę bu dże to wą w kwo -
cie 11 408 547,30 zł. Za dłu że nie
spa dło z 48 775 018,75 zł
na 43 954 906,71 zł.

– Do ku men ty przed sta wio ne
nam w spra woz da niu fi nan so wym
wska zu ją, że jest ono wła ści wie przy -
go to wa ne. Każ dy, kto ma mi ni mum
obiek ty wi zmu, po wi nien uznać te fak -
ty za jed no znacz ne. Nie moż na się kie -
ro wać fru stra cją i oso bi sty mi
unie sie nia mi. Uwa żam, że moż na
mieć pre ten sje i ani mo zje, jed nak na -
le ży wie rzyć w to, co jest w do ku men -
tach spraw dzo ne przez wła ści we
or ga ny – oznaj mi ła Ha li na Smo liń ska.
Z ko lei An drzej Ku biak po wie dział, że
na Ko mi sji re wi zyj nej nie stwier dzo no
złe go przy go to wa nia spra woz da nia.
Za to wska za no na brak szcze gó ło -
wych da nych i okro je nie do ku men -
tów. Jak wy ja śnio no ko mi sji, tak

skon stru owa ne spra woz da nie by ło
ocze ki wa ne przez Re gio nal ną Izbę
Ob ra chun ko wą, któ ra fi nal nie wy da -
ła jed no znacz nie po zy tyw ną opi nię.

Le szek Żu ber zde cy do wa nie nie
zgo dził się z An drze jem Ku bia kiem,
mó wiąc, że ina czej wspo mi na po sie -
dze nie Ko mi sji re wi zyj nej. – Od no szę
wra że nie, że by li śmy na dwóch róż -
nych ko mi sjach. Pa dło wie le py tań
o okre ślo ne do ku men ty. Otrzy ma li -
śmy od po wiedź, że ich nie do sta nie -
my, bo urzęd ni cy nie ma ją cza su się
tym zaj mo wać. Ży cie na uczy ło mnie
ogra ni czo ne go za ufa nia i nie bę dę wie -
rzył na sło wo. Sko ro jest tak wspa nia -
le, to dla cze go nie ma my do stę pu
do do ku men ta cji gmi ny i spół -
ek? – rzekł rad ny Żu ber.

Bur mistrz Mi li cza stwier dził, że
po wyż sza wy po wiedź nie ma nic
wspól ne go z fak ta mi. – Ko mi sja re wi -
zyj na pra cu je na okre ślo nych do ku -
men tach. Co po win na
do stać – do sta ła. Jak ina czej so bie to
pań stwo wy obra ża cie? Ży je cie w in nej
rze czy wi sto ści. Ko mi sja, RIO swo je,
a wy swo je. Wy sła li ście do RIO i wo je -
wo dy ca łą li ta nię ża lów. Efek tem jest
brak uwag. Co jest nie tak z ko mi sją,
do ku men ta mi lub wa szy mi ocze ki wa -
nia mi? Pan cią gle szu ka za gi nio nych
fak tur, mi mo że otrzy mał od po wie dzi
od RIO, pro ku ra tu ry i ko mi sji. Nie
stwier dzo no ta kie go fak tu. De dy ku je
ta ką po wieść Mar ce la Pro -
usta – „W po szu ki wa niu stra co ne go
cza su”. To jest ide al ne pod su mo wa nie
te go, co pan ro bi. Jest gra ni ca po wa -
gi – od po wie dział Piotr Lech.

Rad ni zde cy do wa li o przy ję ciu
spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu
za 2021 rok 14 gło sa mi na tak. Dwóch
rad nych by ło prze ciw, dwóch się
wstrzy ma ło od gło su. Za udzie le niem
ab so lu to rium bur mi strzo wi rów nież
opo wie dzia ło się 14 osób. Prze ciw by -
ła trój ka rad nych, a je den się wstrzy -
mał. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Rzeczywistość władzy a rzeczywistość opozycji

 



Na bieżąco4 WTOREK, 14 CZERWCA 2022

10 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej
im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Pa ko sław sku
od by ły się uro czy sto ści z oka zji 75-le cia tej
pla ców ki. Nie mo gło za brak nąć po dzię ko -
wań i gra tu la cji, przy po mnia no też bo ga tą
hi sto rię szko ły, a po tem wszy scy ba wi li się
na fe sty nie ju bi le uszo wym.

Uro czy sto ści po prze dzi ła Msza
świę ta w Ko ście le Naj święt sze go Ser ca
Pa na Je zu sa. Po tem na szkol nym pla -
cu od był się apel z od śpie wa niem „Ma -
zur ka Dą brow skie go” oraz hym nu
pla ców ki. – Ta kie świę to jest oka zją
do wspo mnień, któ re – choć mi nio -
ne – za wsze po zo sta ją w pa mię ci.
Trud no być obo jęt nym wo bec miej sca,
w któ rym zo sta wi ło się cząst kę sie bie
i swo je go ży cia. Łą czy nas bo wiem
prze szłość z te raź niej szo ścią. Ten
dzień to czas przy wo ły wa nia pa mię ci
ko le ża nek i ko le gów na uczy cie li oraz

re flek sja nad upły wa ją cym cza sem.
Jest to świę to wszyst kich, któ rzy two -
rzy li tę szko łę, oraz uczniów - obec nych
i ab sol wen tów. Du szą te go miej sca jest
na uczy ciel, a du mą ab sol wen ci. Ci,
któ rych już nie ma, zo sta wi li tu taj
swój wi docz ny ślad, któ re go się nie za -
po mni – po wie dział dy rek tor Zbi -
gniew Grzy wacz. Za wie lo let ni trud
i za an ga żo wa nie wrę czo no bu kie ty

kwia tów eme ry to wa nej ka drze pe da -
go gicz nej.

Ucznio wie przy go to wa li dla zgro -
ma dzo nych go ści część ar ty stycz ną,
po świę co ną w du żej mie rze szko le
oraz jej pa tro no wi – Mi ko ła jo wi Ko -
per ni ko wi. Po tem sa mo rzą dow cy
i przed sta wi cie le in sty tu cji gmin nych
skła da li ży cze nia dy rek to ro wi szko ły
w Pa ko sław sku. Ro man Ko wal czyk,
dol no ślą ski ku ra tor oświa ty, od czy tał
list gra tu la cyj ny, pod pi sa ny przez Prze -
my sła wa Czarn ka, mi ni stra edu ka cji
na ro do wej. Po czę ści ofi cjal nej od był
się fe styn z sze re giem atrak cji. Wszy -
scy zna ko mi cie się ba wi li.

W sa li gim na stycz nej moż na by ło
obej rzeć pre zen ta cje mul ti me dial ną,
przed sta wia ją cą 75-let nią hi sto rię

szko ły. Za czy na się ona rok po za koń -
cze niu II woj ny świa to wej w mo men -
cie, kie dy miej sco wość Pa ko sław sko
no si ła na zwę Bo gu sła wi ce. Wio -
sną 1946 ro ku przy je chał tam na uczy -
ciel Ka zi mierz Zie liń ski, któ ry
zor ga ni zo wał po rzu co ną przez Niem -
ców szko łę. Od te go cza su dzie ci z Bo -
gu sła wic i Brze zin mia ły jed no kla so wą
pla ców kę edu ka cyj ną. W ro ku szkol -
nym 1947/1948 re ali zo wa ne by ły trzy
kla sy pro gra mo we z 45 dzieć mi. Wio -
sną 1948 na zwa Bo gu sła wi ce zo sta ła
zmie nio na na Pa ko sław sko. 

W la tach 1957/1958 pod nie sio no
sto pień or ga ni za cyj ny i w no wo przy -
dzie lo nej izbie lek cyj nej utwo rzo no
kla sę VII. 23 kwiet nia 1961 szko ła
otrzy ma ła no we bo isko – obok wy na -
ję te go bu dyn ku, gdzie przed tem by ła
łą ka w użyt ko wa niu miej sco wej stra ży
po żar nej. W 1969 re al na sta ła się li -
kwi da cja pla ców ki, ale po ja wi ła się spo -
łecz na ini cja ty wa ro dzi ców oraz
miesz kań ców Pa ko sław ska i Brze zin,

któ rzy po sta no wi li w czy nie spo łecz -
nym wy bu do wać no wy bu dy nek
w miej scu sta re go mły na. Ko mi tet bu -
do wy ze brał oko ło 200 ty się cy zło tych
w go tów ce, dzię ki cze mu moż li we by -
ło zre ali zo wa nia za mie rzo ne go ce lu.
W grud niu 1972 bu do wa zo sta ła za -
koń czo na i obiekt od da no do użyt ku.
Szko le nada no imię Mi ko ła ja Ko per ni -
ka w 500. rocz ni cę je go uro dzin.
W 1995 pla ców ka do cze ka ła się grun -
tow ne go re mon tu, a dwa la ta póź niej
uda ło się za ku pić sztan dar. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PAKOSŁAWSKO

Szkoła istnieje już 75 lat! 

W mi nio ną so bo tę na te re nie Par ku
im. Ta de usza Su cho row skie go od by -
ły się Su łow skie Dni Kul tu ry 2022.
Przez ca ły dzień na uczest ni ków cze -
ka ło mnó stwo atrak cji, a i po go da
wy jąt ko wo do pi sa ła. Gwiaz dą wie -
czo ru był ze spół Cli ver. Im pre zę zor -
ga ni zo wał Ośro dek Kul tu ry w Mi li czu
z fi lią w Su ło wie.

Dzień roz po czął się od po ran ne go
Tur nie ju Pił ki Noż nej o Pu char Pre ze sa To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Su ło wa. O triumf
wal czy ło pięć dru żyn. Zwy cię ży ła eki pa
LKS Ba rycz II Su łów, wy prze dza jąc Dwój -
kę II Mi licz, LKS Ba rycz I, Dwój kę I oraz
Dwój kę III. 

Na te re nie par ku przy go to wa no wie le
atrak cji dla dzie ci. By ły dmu cha ne zam ki
i zjeż dżal nie, za pew nio no tak że za ba wy
z ani ma to rem. Mło dzież do wo li ko rzy sta -
ła ze ska te par ku, pla cu za baw, ty rol ki, miej -
sca do gry w ko szy ków kę i ścież ki zdro wia.
Nie za bra kło oczy wi ście licz nych sto isk ga -
stro no micz nych, gdzie ser wo wa no roz ma -
ite przy sma ki.

W am fi te atrze na sce nie swo je ar ty -
stycz ne umie jęt no ści za pre zen to wa li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im. J. Sło -
wac kie go w Su ło wie i mło dzi tan ce rze
z Cen trum Tań ca Show Dan ce oraz Aka -
de mii Tań ca Ja skier. Z ko lei Mi lic ka Gru -

pa Re kon struk cyj na prze nio sła wi dzów
w głę bo ką prze szłość ze swo im pro gra -
mem hi sto rycz no -ko me dio wym o epo ce
śre dnio wie cza. 

Pu blicz ność zna ko mi cie się ba wi ła
przy zna nych pol skich prze bo jach wy ko -
ny wa nych przez Paw ła Wen der skie go,
dwu krot ne go lau re ata „Szan sy na suk ces”.

Po tem wy stą pił ze spół Cli ver, któ ry zo stał
za ło żo ny w 2002 r. przez Ce za re go Haj -
dac kie go. Wraz z nim Cli ver two rzył Da -
rek Szcze pań ski, a pół ro ku póź niej
do łą czył do nich Ar ka diusz Spo ciń ski.
W 2005 r. do szedł jesz cze Ja ro sław Szmi -
giel ski. 

(FE NIX)

SUŁÓW

Dobra zabawa przy idealnej pogodzie
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W mi nio ny week end od by ły
się XVIII Dni Zie mi Ciesz kow skiej. Dla
wszyst kich przy by łych przy go to wa no
wie le atrak cji mu zycz nych oraz spor -
to wych. W tym ro ku dla ciesz ko wian
wy stą pi li An dre, Me zo oraz An drzej
Ry biń ski. Za ba wa by ła bar dzo uda -
na, tym bar dziej że im pre zie to wa rzy -
szy ła sło necz na po go da. 

Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by ły
Gmin ne Cen trum Kul tu ry oraz Urząd
Gmi ny w Ciesz ko wie. Im pre zę wspar ło
wie lu spon so rów.

W so bo tę od był się III Bieg Ko gu ta.
Uczest ni cy mie li do po ko na nia dy stans
o dłu go ści 4 km. W gru pie męż czyzn
trium fo wał To masz Owcza rek, a za nim
zna leź li się Ja kub Owcza rek i Ro man No -
wic ki. Wśród pań naj szyb sze by ły Ka ta rzy -
na Wer ner, Mar ta Chy trow ska i Mo ni ka

Do la ta. Nad bez pie czeń stwem bie ga czy
czu wa li dru ho wie z OSP Ciesz ków.

Na sce nie za pre zen to wa ły się dzie ci ze
szkół pod sta wo wych w Ciesz ko wie i Pa ko -
sław sku, przed szko la ki oraz ze spół Gmin -

ne go Cen trum Kul tu ry. Tech ni ki i wal ki
za pa śni cze po ka za li re pre zen tan ci ciesz -
kow skiej Olim pii. Pre zen ta cje przy go to wa -
li tak że stra ża cy oraz har ce rze
z III Ciesz kow skie go Śro do wi sko we go
Szcze pu Dru żyn Har cer skich „So kół”. 

Po ofi cjal nym otwar ciu im pre zy, któ -
re go do ko na li wójt Igna cy Miecz ni kow ski
i Ha li na Nie dba ła – dy rek tor Gmin ne go
Cen trum Kul tu ry, prze pro wa dzo no zma -
ga nia w prze cią ga niu li ny i rzu cie ka lo -
szem. Po tem na sce nie wy stą pi li gru pa
lu do wa Via to ri z Pa ko sław ska, MR SE BII
i gwiaz da wie czo ru – An dre. Zwień cze -
niem pierw sze go dnia by ła za ba wa ta necz -
na. 

Na za jurz ra no zor ga ni zo wa no za wo dy
węd kar skie dla dzie ci oraz rajd ro we ro wy
To wa rzy stwa Przy ja ciół Zie mi Ciesz kow -
skiej. Cy kli ści wy je cha li sprzed bu dyn ku
GCK i do tar li aż do Ujaz du, gdzie cze kał
na nich po czę stu nek przy ogni sku. 

Na sta dion miej ski za wi ta ło Woj sko we
Cen trum Re kru ta cji z Wro cła wia. Moż na
więc by ło do wie dzieć się cze goś na te mat
wstą pie nia do służ by. W fi na le lo te rii fan -
to wej „Ko gu cik” do wy gra nia by ły ro wer,
ko siar ka, ha mak czy vo ucher na prze pływ
ka ja kiem. Po kaz ak cji ra tow ni czej za pre -
zen to wa li stra ża cy z Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Ciesz ko wie. 

Po po łu dniu zgro ma dzo na pu blicz -
ność ba wi ła się na kon cer cie Me za, czy li
Jac ka Me je ra – au to ra ta kich hi tów jak „Sa -
crum” czy „Waż ne”. Na tym jed nak nie ko -
niec mu zycz nych atrak cji. W nie dziel ny
wie czór wy stą pi li bo wiem tak że An na Pie -

trzak i Bro ni sław Kor naus oraz do sko na le
wszyst kim zna ny An drzej Ry biń ski – wy -
bit ny pol ski pio sen karz i mu zyk, aran żer
i kom po zy tor.

Pod czas Dni Zie mi Ciesz kow skiej
ogło szo no wy ni ki kon kur su pla stycz ne go
„Herb Gmi ny Ciesz ków”. Pierw sze miej -
sce za ję ło Pu blicz ne Przed szko le w Ciesz -
ko wie, dru ga lo ka ta przy pa dła Gmin ne mu
Cen trum Kul tu ry, a trze cia by ła Blan ka
Dy mar ska.

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy za an ga żo wa li się w or ga ni za cję
tej im pre zy, czy li Gmin ne mu Cen trum
Kul tu ry oraz pra cow ni kom urzę du. Dzię -
ku ję rów nież dłu giej li ście spon so rów, dzię -
ki któ rym świę to gmi ny mo że być hucz nie

ob cho dzo ne – pod su mo wał wójt Igna cy
Miecz ni kow ski.

(FE NIX)

WYDARZENIE

Wielkie świętowanie w Cieszkowie 
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9 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej
w Ciesz ko wie od był się 45. Me mo -
riał Ja nu sza Ku so ciń skie go. Słyn ny
pol ski lek ko atle ta okre su mię dzy wo -
jen ne go jest pa tro nem tej pla ców ki.
Ku je go czci zor ga ni zo wa no tak że
uro czy sty apel.

Ode gra no hymn Pol ski, wcią gnię -
to fla gę na maszt oraz sym bo licz nie
roz pa lo no znicz olim pij ski. De le ga cje
szkół z po wia tu mi lic kie go oraz są sied -
nich zło ży ły wią zan ki kwia tów pod ta -
bli cą pa miąt ko wą, po świę co ną
Ja nu szo wi Ku so ciń skie mu. – Wi tam
wszyst kich za pro szo nych go ści oraz re -
pre zen tan tów szkół z Ciesz ko wa,
Basz ko wa, Zdun i mi lic kiej Dwój ki.
Ży czę wam jak naj lep szych wy ni ków,
aby ście naj szyb ciej bie ga li, naj da lej
rzu ca li i ska ka li – przy wi ta ła mło dych

spor tow ców Ilo na Fe li siak, dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Ciesz ko wie.

– Cie szy mnie, że mo że my się tu -
taj spo tkać po dłuż szej prze rwie. Ży -
czę wam wszyst kim do brych
wy ni ków i niech wy gra naj lep szy
w czy stej spor to wej wal ce. Gra tu lu ję
szko le, że ta im pre za jest od wie lu lat
kul ty wo wa na. To do wód na to, że pla -
ców ka dba o do brą tra dy cję i pro mo cję
gmi ny – stwier dził Igna cy Miecz ni -
kow skie, wójt Ciesz ko wa.

Za sa dy ry wa li za cji omó wił Ja ro sław
Adam ski. – Dzi siaj mie li śmy przy jem -
ność wpro wa dzić i roz pa lić ogień olim -
pij ski przez ab sol went ki na szej szko ły,
któ re rów nież uczest ni czy ły w tym me -
mo ria le. Je ste ście moc ną cząst ką tej
szko ły i me da list ka mi dol no ślą skich
igrzysk – pod kre ślił J. Adam ski. 

W me mo ria le zma ga nia to czy ły
się w sko ku w dal, pchnię ciu ku lą, rzu -
cie pi łecz ką pa lan to wą, bie gu szta fe to -
wym, bie gach sprin ter skich na 60 i 80
me trów. Po za koń cze niu wszyst kich
kon ku ren cji i pod li cze niu punk tów
oka za ło się, iż zwy cię ży ła re pre zen ta -
cja szko ły ze Zdun. Ko lej ne miej sca za -
ję li go spo da rze, eki pa mi lic kiej Dwój ki
i ze spół z Basz ko wa.

Przy po mnij my, że Ja nusz Ku so ciń -
ski był naj lep szym pol skim lek ko atle tą
okre su mię dzy wo jen ne go i pierw szym
Po la kiem, któ ry w mę skich kon ku ren -
cjach zdo był zło ty me dal olim pij ski.
Dwu krot nie uda ło mu się usta no wić re -
kord świa ta – w bie gu na 3000 m z cza -
sem w An twer pii 19 czerw ca 1932 r.
oraz w bie gu na 4 mi le w Po zna niu 30
czerw ca te go sa me go ro ku. Za jął dru gie

miej sce w bie gu na 5000 m na mi strzo -
stwach Eu ro py 1934 w Tu ry nie. Szes -
na ście ra zy re pre zen to wał nasz kraj
w mię dzy pań stwo wych za wo dach,
pod czas któ rych wy star to wał w 31 kon -
ku ren cjach, od no sząc 25 in dy wi du al -
nych zwy cięstw. J. Ku so ciń ski zdo był
zło ty me dal olim pij ski w bie gu na 10
tys. m na igrzy skach w Los An ge les
w 1932. 

Zmarł tra gicz ną śmier cią pod -
czas II woj ny świa to wej. 28 mar -
ca 1940 aresz to wa ło go ge sta po. Tra fił
do wię zie nia na ul. Ra ko wiec kiej,
stam tąd na ul. Szu cha i wresz cie na Pa -
wiak. 21 czerw ca 1940 prze wie zio no
go na Pal mir, gdzie zo stał roz strze la ny. 

(FE NIX)

SP CIESZKÓW

Lekkoatletyczna rywalizacja w hołdzie patronowi szkoły
ZWY CIĘZ CY
Bieg na 60 me trów 
Mar cel Żu chow ski (kla sy IV)
Pa weł Ku śnierz (kla sy V)
Mak sy mi lian Al cer (kla sy VI)
Oli wia Czter na sta (kla sy IV)
Ga brie la Żu rek (kla sy V)
Ani ta Ja skul ska (kla sy VI)
Bieg na 80 me trów  
Fi lip So boń (VII)
Ja kub Ja rosz (VIII)
Mar ta Łu ko wiak (VII)
Mar ty na Ro siak (VIII)
Rzut pi łecz ką pa lan to wą
Ad rian Nie mir ski (IV)
Fa bian Kem piak (V)
Mi cha el Gą go row ski (VI)
Wik to ria Ko wal czyk (IV)
Ju lia Ha ła bu da (V)
Zu zan na Na ko niecz na (VI)
Skok w dal
Mar cel Kacz ma rek (IV)
Ja kub Maj (V)
Ma ciej Ry ba (VI)
Piotr Ra dzi szew ski (VII)
Ma te usz Świę tek (VIII)
Le na Ko wal czyk (IV)
Li dia For nal (V)
Zu zan na Ku bic ka (VI)
Wik to ria Ku biak (VII)
Lau ra Psze nicz na (VIII)
Pchnię cie ku lą
Kac per Rab czew ski (VII)
Ma te usz Ka lew ski (VIII)
Do ro ta Wój cik (VII)
Mag da le na Ma słow ska (VIII)
Szta fe to we bie gi prze ła jo we 
Szko ła Pod sta wo wa w Ciesz ko wie 



Wydarzenia 7

Na te re nie Miej skie go Cen trum
Spor tu i Re kre acji we Wro cła wiu od -
by ły się XVIII Mi strzo stwa Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go w Spo rcie Po żar ni -
czym. W za wo dach ry wa li zo wa li re -
pre zen tan ci mi lic kiej ko men dy.

W szran ki sta nę ło 26 dru żyn. Mi lic cy
stra ża cy za ję li dru gie miej sce w kla sy fi ka -
cji ze spo ło wej oraz w szta fe cie po żar ni -
czej 4x100 m z prze szko da mi,
a w po żar ni czych ćwi cze niach bo jo wych
upla so wa li się na trze ciej lo ka cie. 

Ko men dę Po wia to wą Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu re pre zen to wa li
st. kpt. Ar tur Rut kow ski, kpt. Ar tur Na ko -
niecz ny, mł. kpt. Grze gorz Krzyw da, st.
asp. Szy mon Na bz dyk, mł. asp. Piotr Ko -

wa lew ski, ogn. Mar cin Paw lak, mł. ogn. Ar -
ka diusz Ja rec ki, st. sek. Ka mil Ko wal czuk,
st. str. Woj ciech Pu cha ła, st. str. Krzysz tof
Blaź niak.

(FE NIX)

STRAŻ POŻARNA

Godnie reprezentowali milicką jednostkę

5 czerw ca w miej sco wo ści Po tasz nia
(gmi na Mi licz) zor ga ni zo wa no Dzień
Dziec ka. Dla naj młod szych przy go to -
wa no mnó stwo atrak cji.

Ko or dy na tor ką im pre zy by ła Ha li na
Smo liń ska, któ ra za chę ci ła wszyst kich
do wspól nej za ba wy na świe żym po wie -
trzu. Ku ucie sze dzie ci, wi zy tę im zło ży -
ła pi rat ka Ola, któ ra wraz ze swo ją
pa puż ką opo wia da ła o ży ciu pi ra tów,
wyj mu jąc co chwi la skar by ze spe cjal nej
skrzyn ki. Za chę ci ła też do po szu ki wa nia
ukry tych mo net, ob da ro wa ła naj młod -
szych sło dy cza mi, dy plo ma mi i ba lo ni -
ka mi. 

Przy go to wa no rów nież stre fę dmu -
cha nych zam ków i zjeż dżal ni oraz sto isko
do ma lo wa nia twa rzy. W świe tli cy OSP
zor ga ni zo wa no na to miast kon kurs pla -
stycz ny „Mo je wa ka cyj ne ma rze nia”.
Dzie ci wy ko na ły kil ka dzie siąt prac, za co
zo sta ły na gro dzo ne książ ka mi i su we ni -
ra mi. 

Stra ża cy z OSP Po tasz nia za pre zen to -
wa li po kaz udzie la nia pierw szej po mo cy
i za wo dy w pom po wa niu wo dy. Po li cjan ci
z ko lei umoż li wi li dzie ciom po zna nie ich
pra cy i obej rze nie z bli ska ra dio wo zu.

– Do kon kur su pla stycz ne go sta nę ły
tak że trzy ro dzi ny, któ re za po mo cą ko -
lo ro wej kre dy mia ły przed sta wić sie bie.
Ma lo wa li oj co wie, ma my, dzie ci i cio cie.
Wszyst kie dzie ci otrzy ma ły w pre zen cie
fir mo we pił ki ART - ZBYT -u i ko lo ro we
bre locz ki. Na po je, sło dy cze i kieł ba ski

z gril la ser wo wa ły pa nie z ra dy so łec kiej.
Dzię ku je my za po moc w przy go to wa niu
miej sca za baw pa niom Ju sty nie Si wiec,

Syl wii Si kor skiej, Go si Szpak, a za pro wa -
dze nie po ka zu i kon kur sów stra ża kom
OSP, z na czel ni kiem Prze mkiem Cier -
nie jew skim na cze le, a tak że Iza be li Sta -
chu rze z miej sco wej bi blio te ki.
Za przy go to wa nie słod kie go bu fe tu dzię -
ku je my Ka ro li nie Po lań skiej, Go si Raj kie -
wicz, Re na cie Hę ciak, Do ro cie Florsz
i Ju sty nie Si wiec. Za sma ko wi te pie czo -
ne kieł ba ski Bro ni sła wo wi Flor szo wi. Pa -
ni Mo ni ce Stad nik za po moc
w za pro sze niu przed sta wi cie li KPP
w Mi li czu, a Kac pro wi Hę cia ko wi za na -
gło śnie nie. Dzię ku je my wszyst kim, któ -
rzy nas wspie ra li w or ga ni za cji te go
przed się wzię cia – pod su mo wa li przed -
sta wi cie le so łec twa Po tasz nia.

(FE NIX)
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Impreza dla dzieci z okazji ich święta
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Bar dzo do brze spi sa li się mi lic cy za pa -
śni cy na LXXV Mi strzo stwach Pol ski
Se nio rów w Byd gosz czy. Na si za wod -
ni cy sta wa li na po dium aż czte ry ra zy.

Re pre zen tan ci WKS Śląsk Mi licz
wró ci li z mi strzostw z trze ma me da la mi.
Sre bro wy wal czy li Bar tosz Soł tys w ka te -
go rii 65 kg oraz Krzysz tof Sa do wik
w kat. 86 kg. Brą zo wy krą żek zdo był na -
to miast Eryk Maj w kat. 70 kg. Ry wa li zu -
ją cy w kat. 86 kg Ja kub Kra wic ki
ukoń czył zma ga nia na pią tej lo ka -
cie. – To zna ko mi ty wy nik. Każ dy z nich

wal czył w fi na łach i tyl ko naj młod sze mu
Ku bie Kra wic kie mu za bra kło trosz kę do -
świad cze nia. Suk ces na szych za wod ni ków
jest tym więk szy, że star tu jąc w tak
skrom nym skła dzie, za ję li zna ko mi te
czwar te miej sce w punk ta cji klu bo wej,
na 35 skla sy fi ko wa nych klu bów. Ser decz -
nie gra tu lu je my suk ce su za wod ni kom
oraz tre ne ro wi Mar ko wi Sta wi no dze. Wy -
jazd na mi strzo stwa był moż li wy dzię ki
wspar ciu Gmi ny Mi licz – na pi sa no w ko -
mu ni ka cie mi lic kie go klu bu. War to do -
dać, iż ci za pa śni cy to wy cho wan ko wie
UKS Olim pia Ciesz ków.

Na mi strzo stwa uda ła się tak że eki pa
Bi zo na Mi licz pod wo dzą tre ne ra Ra do sła -
wa Hor bi ka. W Byd gosz czy wal czy li Piotr
So bo lew ski, Krzysz tof Cie ślak, Adam No -
wak oraz Piotr Bar tecz ka. Z ko lei To masz
Ra dzi szew ski tuż przed star tem uległ kon -
tu zji, któ ra unie moż li wi ła mu wy stęp w mi -
strzo stwach.

Naj le piej po wio dło się P. So bo lew skie -
mu, któ ry w kat. 65 kg wy wal czył brą zo wy
me dal. P. Bar tecz ka zna lazł się na dzie sią -
tym miej scu w kat. 92 kg, na to miast A. No -
wak (kat. 79 kg) oraz K. Cie ślak (kat. 125
kg) upla so wa li się na 13. po zy cji. (AN KA)

ZAPASY

Cztery medale na mistrzostwach Polski!

Jak po in for mo wał Za rząd LKS Ba -
rycz Su łów, z dniem 30 czerw ca Do -
mi nik Pio trow ski prze sta nie być tre -
ne rem dru ży ny se nio rów, któ ra ry wa -
li zu je w IV li dze. Dzia ła cze zło ży li
szko le niow co wi po dzię ko wa nia
za je go pra cę i za an ga żo wa nie
na rzecz klu bu.

– Z dniem 30 czerw ca 2022 ro ku
koń czy się umo wa tre ne ra pierw szej dru -
ży ny, Do mi ni ka Pio trow skie go, któ ra nie
zo sta nie prze dłu żo na. Za rząd skła da
ogrom ne po dzię ko wa nia w imie niu ca łej
spo łecz no ści LKS Ba rycz Su łów za wkład

w roz wój klu bu, po świę ce nie, ser ce
i przede wszyst kim hi sto rycz ny awans
do IV li gi! Z ca łe go ser ca ży czy my po wo -
dze nia w dal szej ka rie rze tre ner skiej. Dzię -
ku je my! – czy ta my w ko mu ni ka cie klu bu. 

Do mi nik Pio trow ski ob jął po sa dę tre -
ne ra pierw sze go ze spo łu z Su ło wa
w czerw cu 2020, za stę pu jąc na tym sta no -
wi sku Prze my sła wa Gro cho wic kie go.
W pierw szym se zo nie od niósł hi sto rycz ny
suk ces – Ba rycz awan so wa ła do IV li gi.
W dru gim ro ku swo jej pra cy utrzy mał
na tym szcze blu su łow ską dru ży nę, któ ra
osta tecz nie za ję ła siód me miej sce. 

(FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Barycz żegna się z trenerem

Ko lej ne uda ne za wo dy ma ją za so bą
re pre zen tan ci Black Aqua Kro śnic ka
Przy stań. Tym ra zem na si pły wa cy
przy wieź li dzie sięć me da li z Wro cła -
wia, gdzie od by ła się fi na ło wa edy cja
Swim Ma nia – Dol no ślą skiej Li gi Pły -
wac kiej.

Po dwa ra zy na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę ły Pa try cja Gie wia da i Ewa
Suj ka. Obie kro śni czan ki trium fo wa ły
w kon ku ren cjach 100 m sty lem do wol -
nym i 200 m sty lem zmien nym.

Ma te usz Twa róg oka zał się bez kon ku -
ren cyj ny na 100 m sty lem mo tyl ko wym,
na to miast na 200 sty lem zmien nym mu -
siał uznać wyż szość tyl ko jed ne go ry wa la.
Dwa srebr ne krąż ki wy wal czył Mar cin
Ma ry jow ski – na 100 m sty lem do wol nym
i na 200 m sty lem zmien nym. 

Zo fia Ka miń ska za ję ła trze cie miej sce
na 100 m sty lem do wol nym, a Ka je tan Ma -
tu siak na 100 m sty lem kla sycz nym tak że
zdo był brąz. Kro śnic ki klub w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej w ja ko ści pły wa nia upla so wał się
na wy so kiej, trze ciej po zy cji. (AN KA) 

PŁYWANIE

Dziesięć razy stanęli na podium

W mi nio ny pią tek na sta dio nie miej -
skim w Mi li czu od by ła się dzie wią ta
edy cja tur nie ju pił ki noż nej „Przed -
szko la na start”. Przy oka zji zor ga ni -
zo wa no tak że po wia to wy kon kurs
che er le ade rek. Or ga ni za to rem im -
pre zy był UKS Szkół ka Pił kar ska Mi -
licz, przy wspar ciu gmi ny Mi licz,
OSiR Mi licz, Ban ku Spół dziel cze go,

go spo dar stwa Po cho dy ła, pie kar ni
Kro śni ce. Part ne rem by ła Po wia to -
wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
na w Mi li czu. 

Na tur niej przy by li go ście spe cjal -
ni – Szy mon Mi chal ski i Mi chał Szmi giel,
za wod ni cy Ślą ska Wro cław. Swo je umie jęt -
no ści za pre zen to wa ły che er le ader ki z MIS -

SLE ADERS DWÓJ KA MI LICZ. Gru pa
po wsta ła z ini cja ty wy dy rek to ra Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Mi li czu. Mło de
uczen ni ce pod swo je skrzy dła wzię ła Aka -
de mia Tań ca Ja skier, pro wa dzo na przez
Mo ni kę Gro bel ną i Ad rian Chrza na,
a od ma ja do szta bu szko le nio we go do łą -
czy ła rów nież Na ta lia Barsz czew ska. 

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 15 ze spo -
łów – bli sko 200 dzie ci z przed szko li po -
wia tu mi lic kie go. Zwy cię ży ła dru ży na
Mło de Wil ki z Nie pu blicz ne go Przed szko -
la „Świat Ma lu cha” w Mi li czu, a ko lej ne
miej sca na po dium za ję ły eki py z Przed -
szko la Sa mo rzą do we go w Mi li czu – Wie -
wiór ki i Bie dro necz ki.

W kon kur sie che er le ade rek w szran ki
sta nę ło sześć grup, któ re oce nia ło ju ry
w skła dzie: Mo ni ka Gro bel na – prze wod -
ni czą ca, Na ta lia Bar czew ska oraz Agniesz -
ka Sta siak. Pierw sze miej sce przy zna no
Ko ciacz kom z Przed szko la Sa mo rzą do we -
go w Mi li czu, dru gą lo ka tę za ję ła gru pa Po -
wer Girls ze Szko ły Pod sta wo wej
w Su ło wie, a na trze ciej upla so wa ły się
Wie wió recz ki z Przed szko la Sa mo rzą do -
we go w Mi li czu. (FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Sportowe święto przedszkolaków
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