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CIESZKÓW

Sytuacja finansowa
gminy jest stabilna

SP WZIĄCHOWO WIELKIE

Z wytrwałością
zdobywała najwyższe
szczyty Ziemi

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 2

Czytaj na str. 7

STRAŻ POŻARNA

Gorąca rywalizacja 

FESTYN

Rozrywka 
i integracja

F
O

T
. 
G

m
in

a
 M

ili
c
z



W mi nio ną so bo tę w Piotr ko si cach
prze pro wa dzo no Gmin ne Za wo dy
Spor to wo -Po żar ni cze. Or ga ni za to rem
był Za rząd Gmin ny ZOSP RP w Mi li -
czu. W ry wa li za cji wzię ło udział bli sko
stu stra ża ków z jed no stek OSP.

– Po dłu giej prze rwie pan de micz -
nej mo że my się wresz cie spo tkać
na za wo dach spor to wo -po żar ni czych.
Ser decz nie wi tam dru hów, druh ny,
za pro szo nych go ści i spon so rów.
Chciał bym po dzię ko wać tym, któ rzy
przy czy ni li się do dzi siej sze go wy da -
rze nia. Przede wszyst kim go spo da -
rzom z OSP Piotr ko si ce oraz so łec twu.
Na tym pla cu zo sta ła wy ko na na kon -
kret na i so lid na ro bo ta. Dzię ku ję rów -
nież Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

za ob słu gę za wo dów. Ży czę spor to wej
ry wa li za cji, bez kon tu zji – po wie dział
pre zes Za rzą du Gmin ne go ZOSP RP
w Mi li czu.

W skład ko mi sji sę dziow skiej we -
szli st. ogn. Da riusz Kuś (prze wod ni -
czą cy), asp. Ję drzej Kacz ma rek, mł.
asp. Da niel Pocz ta, st. ogn. Je rzy Plew -
ka, ogn. Prze my sław Łuc ki, mł. ogn.
Je rzy Dwo jak, mł. ogn. Woj ciech Wil -
burg, st. str. Krzysz tof Błaź niak i druh
Syl we ster Bie law ny. 

Te go dnia upał do skwie rał wszyst -
kim, ale stra ża kom nie strasz ne na wet
tak wy so kie tem pe ra tu ry, więc za wod -
ni cy da li z sie bie wszyst ko. Ry wa li zo -
wa no w szta fe cie po żar ni czej
i ćwi cze niach bo jo wych.

Wśród mło dzie żo wych dru żyn

po żar ni czych trium fo wa ła eki pa OSP
Gąd ko wi ce, wy prze dza jąc OSP Mi licz
i OSP Lat ko wo. W ka te go rii pań
w szran ki sta nę ły tyl ko dwie dru ży -
ny – OSP Lat ko wo i OSP Wro cła wi ce.
W zma ga niach męż czyzn naj lep si oka -
za li się dru ho wie z OSP Piotr ko si ce,
a ko lej ne po zy cje na po dium przy pa -
dły jed nost kom OSP Lat ko wo i OSP
Wro cła wi ce. (FE NIX)
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STRAŻ POŻARNA

Gorąca rywalizacja 

15 czerw ca w Pu blicz nym Przed -
szko lu w Ciesz ko wie od był się Fe styn
Ro dzin ny. Or ga ni za to rzy przy go to wa -
li dla dzie ci mnó stwo atrak cji.

Dy rek tor Edy ta Kar piń ska po wi ta ła
wszyst kich przy by łych go ści, po dzię ko wa -
ła ra dzie ro dzi ców oraz wój to wi Igna ce -
mu Miecz ni kow skie mu za wspar cie tej
ini cja ty wy. Ogło si ła tak że mot to te go wy -
da rze nia: „Oka za nie wdzięcz no ści jest
naj prost szą oraz naj po tęż niej szą rze czą,
ja ką czło wiek mo że zro bić dla dru gie go
czło wie ka”. Po tem przed szko la ki za pre -
zen to wa ły się w wy stę pach ar ty stycz nych,
za co zgar nę ły grom kie bra wa. 

Dzie ci na nu dę na rze kać nie mo gły.
Mia ły bo wiem za pew nio ne dmu cha ne
zam ki, zjeż dżal nie, za ję cia ani ma cyj ne
czy sto iska, gdzie wy ko ny wa no war ko -
czy ki i ma lo wa no twa rze. Uśmie chy
na twa rzach naj młod szych uczest ni ków
fe sty nu świad czy ły o tym, że za ba wa by -
ła wspa nia ła.

Nie bra ko wa ło sto isk ga stro no micz -
nych, gdzie ser wo wa no kieł ba skę, kar ków -
kę, szasz ły ki z gril la, paj dę chle ba ze
smal cem, cia sta, lo dy, ka wę i na po je. Zor -
ga ni zo wa no tak że lo te rię fan to wa, w któ -

rej do wy gra nia by ło wie le cie ka wych na -
gród, m. in. plu sza ki, kloc ki Le go, dzba nek

fil tru ją cy, de ska do pra so wa nia czy czaj nik.
(FE NIX)

CIESZKÓW

Okazanie wdzięczności jest najprostszą
oraz najpotężniejszą rzeczą

15 czerw ca ofi cjal nie otwar to wy re -
mon to wa ną dro gę w miej sco wo ści
Bart ni ki. Na tym wy da rze niu by li
obec ni przed sta wi cie le gmi ny i po -
wia tu, pod mio tu wy ko naw cze go
oraz sa mi miesz kań cy.

Dro ga na od cin ku o dłu go ści 741 me -
trów zo sta ła wy ko na na z be to nu as fal to we -
go. Zro bio no tak że zjaz dy na po se sje,
a po bo cza utwar dzo no ła ma nym kru szy -
wem. Pod bu do wę pod ma sę wy ko na ło
Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
„Do li na Ba ry czy”, a na wierzch nię mi ne ral -
no -bi tu micz ną – fir ma bu dow la na z Kro -
to szy na. – Otwar cie no wo wy bu do wa nej

dro gi w Bart ni kach prze czy te zie, że szko -
da pie nię dzy na we wnętrz ne dro gi wiej -
skie. Al bo za ło że niu, że bu du je my dro gi
tyl ko wów czas, gdy otrzy ma my do fi nan so -
wa nie. Dro ga w Bart ni kach nie mia ła by
żad nej szan sy na do fi nan so wa nie, gdyż nie
speł nia przy ję tych w ta kich pro gra mach
kry te riów. Tym cza sem Za le sie, bo tak na -
zy wa się ta część miej sco wo ści, od mie ni ło
ra dy kal nie swo je ob li cze, a za do wo le nie
miesz kań ców by ło wi docz ne go łym
okiem. Dzię ku ję rad nym, któ rzy przy ję li
za sa dę „Mi licz na dro dze roz wo ju” ja ko na -
czel ną i słu żą cą roz wo jo wi na szej gmi -
ny – czy ta my w ko mu ni ka cie Pio tra
Le cha, bur mi strza Mi li cza. OPRAC. (FE NIX)

INWESTYCJE

Droga w Bartnikach już gotowa
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Aktualności 3

Na nie daw nej se sji ciesz kow scy rad -
ni roz pa try wa li ra port o sta nie gmi ny
i spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu
za mi nio ny rok. Z te go ty tu łu wój to wi
Igna ce mu Miecz ni kow skie mu udzie -
lo no wo tum za ufa nia i ab so lu to rium.

– Mo że my uznać za sta bil ną sy tu -
ację fi nan so wą na szej gmi ny. Nie ma -
my żad nych wy ma gal nych
zo bo wią zań. Wszyst ko re ali zu je my
w ter mi nie. Po ja wia się na to miast co -
raz więk sza dys pro por cja w bu dże cie.
Do ty czy to środ ków prze zna czo nych
na bie żą ce funk cjo no wa nie jed no -
stek/obiek tów sa mo rzą do wych w sto -
sun ku do za dań in we sty cyj nych. Tych
dru gich ma my co raz wię cej. Je śli mo -
gli by śmy cho ciaż część środ ków prze -
rzu cić, to by ło by bar dzo do brze, ale
nie jest to moż li we. Z oba wą pa trzy my
w przy szłość. In fla cja przy spie sza i są
wpro wa dza ne zmia ny, któ re mo gą
spo wo do wać ob ni że nie do cho dów
gmi ny – po wie dział na wstę pie wójt
Ciesz ko wa.

Oma wia jąc ra port o sta nie gmi -
ny, I. Miecz ni kow ski pod kre ślił, że
do za dań sa mo rzą du na le ży rów nież
za pew nie nie bez pie czeń stwa miesz -
kań ców. Dla te go do fi nan so wa ny był
za kup m. in. sa mo cho dów dla OSP
Ciesz ków, OSP Gu zo wi ce oraz dla Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Mi li czu. W gmi nie Ciesz -
ków ist nie je ko mór ka za rzą dza nia kry -
zy so we go oraz po dej mo wa ne są
dzia ła nia w za kre sie pro fi lak ty ki prze -
ciw dzia ła nia uza leż nie niom – w 2021
z do cho dów uzy ska nych ze sprze da ży
al ko ho lu wy da no na ten
cel 74 060,80 zł. W za kre sie udzie la -
nia po mo cy spo łecz nej Gmin ny Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej w Ciesz ko wie
re ali zo wał pro gram „Po si łek w szko le
i w do mu”. Z wy ży wie nia sko rzy sta ło
ogó łem 55 osób, w tym 46 uczniów
oraz 9 do ro słych. Gmi na współ pra cu -
je z Ban kiem Żyw no ści we Wro cła -
wiu. W ubie głym ro ku po moc w tej
kwe stii otrzy ma ło 107 ro dzin. 

– Ośro dek dzia ła spraw nie, na bie -
żą co mo ni to ru je i po ma ga na szym
miesz kań com. Lo ka le so cjal ne uda ło
nam się wy re mon to wać i są w tym
mo men cie wy po sa ża ne. Je śli cho dzi
o oświa tę, to oczy wi stym jest, że ją
utrzy mu je my i co raz wię cej do kła da -
my. Sa ma ba za lo ka lo wa ule ga znacz -
nej po pra wie. Pla nu je my prze zna czyć
spo re środ ki in we sty cyj ne na ten cel.
Ma my pod do stat kiem miejsc za rów -
no dla uczniów, jak i przed szko la ków.
Dru gą waż ną kwe stią jest ochro na
zdro wia. Dzia ła ją na na szym te re nie
dwa pry wat ne ośrod ki zdro wia. Ta ki
układ utrzy mu je się od daw na i bar dzo
do brze się to spraw dza. Jest kon ku ren -
cja, dzię ki cze mu nie ma ko le jek
do pod sta wo wej opie ki zdro wot nej.
Pod ję ta kil ka na ście lat te mu kon tro -
wer syj na de cy zja o sprze da ży gmin ne -
go ośrod ka zdro wia oka za ła się
słusz na – stwier dził wójt. Wspo mniał
rów nież o bar dzo do brej współ pra cy
z in ny mi gmi na mi i po wia tem w re ali -
zo wa niu wspól nych za dań, m. in.
w go spo da ro wa niu od pa da mi, bu do -
wie ka na li za cji czy re mon tach dróg.
Przy znał, że Ciesz ków sa mo dziel nie
nie był by w sta nie te go re ali zo wać. 

W mi nio nym ro ku zre ali zo wa no
w gmi nie wie le waż nych za dań – m.
in. pro gram „Cy fro wa Gmi na”, wy -
mia na pie ców na ni sko emi syj ne, ter -
mo mo der ni za cja szko ły pod sta wo wej,
upo rząd ko wa nie chod ni ków w oko li -
cach ryn ku, za kup sa mo cho du
do trans por tu dzie ci nie peł no spraw -

nych do szkół, sa la tre nin go wa dla za -
pa śni ków, bu do wa pla cu za baw
w przed szko lu i re mon ty dróg.

– Na sza gmi ny nie jest bo ga ta i nie
na le ży do śred nio za moż nych. Ro bi
wra że nie na nas ten ra port, któ ry
przed sta wił nam wójt. Wi dać, że przez
ca ły ubie gły rok du żo się dzia ło. Chcę
po dzię ko wać ko le gom rad nym, że po -
dej mo wa li wła ści wie de cy zje zgod nie
z wła snym su mie niem. Do brze, że
pie nią dze na in we sty cje zo sta ły zwięk -
szo ne. Że by je re ali zo wać, gmi na mu -
si wy ge ne ro wać rów nież środ ki
wła sne, a z tym by wa go rzej. Po dzię ko -
wa nia na le żą się też dy rek to rom jed -
no stek sa mo rzą do wych, któ rzy jak
mo gą, go spo da rzą ty mi środ ka mi.
Wiem, że są one nie wy star cza ją ce.
Rów nież mą drze roz po rzą dza ny jest
fun dusz so łec ki. Nie wszyst ko uda ło
się zro bić, ale i tak do ko na li śmy wspól -
nie bar dzo du żo – po wie dzia ła rad na
Ro za lia Kin drat. 

Ubie gło rocz ny bu dżet osta tecz nie
ukształ to wał się na stę pu ją co: do cho -
dy – 26 996 046 zł, wy dat ki – 26 876
207 zł, nad wyż ka – 119 838 zł. 32
pro cent gmin ne go bu dże tu to środ ki
wła sne, na to miast po nad 67 pro cent
to do ta cje, sub wen cje i do fi nan so wa -
nia. 

Rad ni zde cy do wa li o udzie le niu
wo tum za ufa nia wój to wi Ciesz ko wa
przy za le d wie jed nym gło sie wstrzy -
mu ją cym się, po dob nie by ło w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna

14 czerw ca wła dze po wia tu oraz
gmi ny Mi licz pod pi sa ły po ro zu mie -
nie w spra wie wspól nej in we sty cji, tj.
re mon tu dro gi nr 1401D w miej sco -
wo ści Ru da Su łow ska. Te go sa me go
dnia za war to umo wę z kro to szyń ską
fir mą, któ ra zre ali zu je to za da nie. 

Gmi na Mi licz współ fi nan su je in we -
sty cję w kwo cie 70 000 zł. Jest to kon ty nu -
acja za da nia do ty czą ce go wy ko na nia
przej ścia dla pie szych, na co po wiat mi lic -
ki po zy skał z rzą do we go pro gra mu do ta cję
w wy so ko ści 200 000 zł. W ra mach in we -

sty cji dro ga w Ru dzie Su łow skiej zo sta nie
wy re mon to wa na i po wsta ną no we chod ni -

ki. Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy nie -
sie 537 906,44 zł. (FE NIX)

INWESTYCJE

Ponad pół miliona na remont drogi powiatowej
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W nie dzie lę od by ła się IX edy cja Fe -
sty nu In te gra cyj ne go „Ra zem Bli żej”,
or ga ni zo wa ne go przez Mi lic kie Sto -
wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej” oraz
Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho -
waw czy w Mi li czu. Przed się wzię cie
zre ali zo wa no w ra mach pro jek tu
„Czte ry stro ny ak tyw no ści”, współ fi -
nan so wa ne go ze środ ków Pań stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li kier masz
prac pla stycz nych wy cho wan ków mi lic kie -
go SOSW. Nie za bra kło oczy wi ście sto isk
ga stro no micz nych czy lo kal nych wy ro bów.
Dzie ci mo gły sko rzy stać z ma lo wa nia twa -
rzy, dmu chań ców i ani ma cji. Du żym za in -
te re so wa niem cie szył się po kaz rzeź bie nia
w drew nie. Prze pro wa dzo no też lo te rię fan -
to wą. Na im pre zę przy by li przed sta wi cie le
Sko wyr na Ra cing Te am, więc moż na by ło
z bli ska obej rzeć sa mo chód wy ści go wy. 

Na sce nie w pięk nym pro gra mie ar -
ty stycz nym za pre zen to wa li się ucznio -
wie i na uczy cie le Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go w Mi li czu. Po -
nad to wy stą pi li Ta de usz Ku śnierz, Ali -
cja Gre gor czyk, Da mian Ga cek oraz
Folk lor Bło nie z utwo ra mi lu do wy mi

pod kie row nic twem Ma riu sza Kaź mier -
cza ka. Gwiaz dą wie czo ru oka zał się kro -
to szyń ski ze spół Ta cy Nie In ni. Gru pa
mło dych mu zy ków wy ko na ła zna ne
wszyst kim prze bo je. Pu blicz ność świet -
nie się ba wi ła. 

(FE NIX)

FESTYN

Rozrywka i integracja

Nad odrzań ski Od dział Stra ży Gra -
nicz nej pro wa dzi cią gły na bór
do służ by. W po stę po wa niu re kru ta -
cyj nym jest 50 wol nych eta tów
i od stycz nia obo wią zu ją sprzy ja ją ce
kan dy da tom re gu la cje – nie ma już
li mi tu wie ku, a za po mo cą spe cjal -
ne go mo du łu moż na na bie żą co ob -
ser wo wać po szcze gól ne eta py po -
stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go.

Od po cząt ku bie żą ce go ro ku do Nad -
odrzań ske go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej
przy ję to 20 no wych funk cjo na riu szy.
Na ko lej nych chęt nych cze ka jesz cze 50
eta tów. Od 1 stycz nia moż na mieć wię cej
niż 35 lat, by zo stać funk cjo na riu szem
Stra ży Gra nicz nej. Po nad to od po cząt ku
ro ku obo wią zu ją no we za sa dy do ty czą ce
usta le nia ter mi nu zło że nia do ku men tów.
Uru cho mio ny zo stał mo duł „Na bór
do służ by w SG”, za po mo cą któ re go kan -
dy dat mo że na bie żą co ob ser wo wać po -

szcze gól ne eta py po stę po wa nia kwa li fi ka -
cyj ne go do służ by. 

Dla uspraw nie nia na bo ru we wszyst -
kich pla ców kach Nad odrzań skie go Od dzia -
łu SG wy zna czo no oso by, z któ ry mi
kan dy da ci mo gą kon tak to wać się te le fo nicz -
nie pod nu me ra mi po da ny mi na stro nie in -
ter ne to wej NOSG. Szcze gó ło we in for ma cje
na ten te mat oraz wzo ry wy ma ga nych do -
ku men tów kan dy da ci znaj dą w za kład ce
„Na bór do służ by”. Wszy scy chęt ni mo gą
skła dać do ku men ty w naj bliż szej miej scu
za miesz ka nia jed no st ce NOSG. 

Po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne jest po -
dzie lo ne na dwa eta py. W pierw szym
spraw dza się kom plet ność do ku men tów
i prze pro wa dza wstęp ną roz mo wę. Na -
stęp nie prze cho dzi się ba da nie psy cho lo -
gicz nie oraz psy cho fi zjo lo gicz ne, czy li tzw.
wa rio graf. W dru gim eta pie w sie dzi bie
NOSG kan dy da ci roz wią zu ją te sty z wie -
dzy ogól nej i wy bra ne go ję zy ka ob ce go,
prze cho dzą eg za min ze spraw no ści fi zycz -

nej i ko lej ną roz mo wę kwa li fi ka cyj ną.
Po ich po zy tyw nym za li cze niu prze cho dzą
ba da nia le kar skie, a na ich pod sta wie ko -
mi sja usta la ich zdol ność do służ by.

Służ ba w Stra ży Gra nicz nej ofe ru je sta -
bil ne, sta łe za trud nie nie, co mie sięcz ne wy na -
gro dze nie (po szko le niu mi ni mum 4600 zł
na rę kę – dla osób do 26. ro ku ży cia), cie ka -
wą, sa tys fak cjo nu ją cą służ bę wdy na micz nych
ze spo łach, pra wa eme ry tal ne po 25 la tach
służ by, wy jąt ko wą ro lę spo łecz ną – służ bę
w or ga ni za cji za ufa nia spo łecz ne go, na gro dy
rocz ne, mo ty wa cyj ne, ju bi le uszo we, tzw.
„mun du rów kę”, wy so ki po ziom szko le nia
w ośrod kach szko le nia Stra ży Gra nicz nej,
moż li wość cią głe go do sko na le nia za wo do we -
go oraz per spek ty wę roz wo ju za wo do we go
i uzy ska nie stop nia ofi cer skie go dla osób
z wyż szym wy kształ ce niem oraz bar dzo sze -
ro ki ka ta log spe cja li za cji.

OPRAC. (FE NIX)

ŹRÓ DŁO: NAD ODRZAŃ SKI 

OD DZIAŁ STRA ŻY GRA NICZ NEJ

Z REGIONU

Straż Graniczna zaprasza w swoje szeregi!



Na bieżąco 5

Mi lic cy po li cjan ci przy po mi na ją o za -
cho wa niu za sad bez pie czeń stwa
pod czas wy po czyn ku nad wo dą.
Upal ne dni sprzy ja ją spę dza niu wol -
ne go cza su w ta kich miej scach. Pa -
mię taj my jed nak, aby szu ka jąc
ochło dy, nie pró bo wać swo ich sił po -
za wy dzie lo ny mi i od po wied nio za -
bez pie czo ny mi ką pie li ska mi. Po za
ty mi miej sca mi mo gą wy stę po wać
oko licz no ści stwa rza ją ce za gro że nie
w trak cie ką pie li.

Cie płe dni sprzy ja ją wy po czyn ko wi
nad wo dą. Czę sto ko rzy sta my z ką pie li czy
też sprzę tu pły wa ją ce go. Aby jed nak ten
wy po czy nek był bez piecz ny, mu si my pa -
mię tać, że bez pie czeń stwo na sze i na szych
dzie ci w tych miej scach za le ży w du żej
mie rze od nas sa mych. Prze strze gaj my
więc pod sta wo wych za sad, któ re po win ny
obo wią zy wać pod czas wy po czyn ku
nad wo dą. Nie za po mi naj my, że na le ży za -
dbać o po rzą dek w miej scu, w któ rym od -
po czy wa my. Pa mię taj my, że w trak cie
na sze go urlo pu zło dzie je nie próż nu ją.
Zwra caj my uwa gę na rze czy oso bi ste, któ -
re za bie ra my ze so bą na pla żę. 

Bez piecz na ką piel to ką piel w miej scu
do te go prze zna czo nym, któ re jest od po -
wied nio ozna ko wa ne i w któ rym nad bez -
pie czeń stwem czu wa ra tow nik. „Dzi kie”
ką pie li ska za wsze ma ją nie zna ne dno i głę -
bo kość, a wo da w nich mo że być ska żo na.
Nie wol no pły wać też na od cin kach szla -
ków że glu go wych oraz w po bli żu urzą -
dzeń i bu dow li wod nych.

Prze strze gaj my re gu la mi nu ką pie li -
ska, na któ rym prze by wa my. Sto suj my się
do uwag i za le ceń ra tow ni ka. Nie pły waj -
my w wo dzie o tem pe ra tu rze po ni żej 14
stop ni (opty mal na tem pe ra tu ra to 22-25
stop ni). Nie pły waj my w cza sie bu rzy,
mgły (kie dy wi docz ność wy no si po ni -
żej 50 me trów), gdy wie je po ry wi sty wiatr.

Nie skacz my roz grza ni do wo dy.
Przed wej ściem do wo dy zmocz my nią
klat kę pier sio wą, szy ję, kark, kro cze i no -
gi – unik nie my wstrzą su ter micz ne go,
któ re go nasz or ga nizm bar dzo nie lu bi.

Nie pły waj my w miej scach, gdzie jest
du żo wo do ro stów lub wie my, że wy stę pu -
ją za wi ro wa nia wo dy bądź zim ne prą dy.

Nie skacz my do wo dy w miej scach
nie zna nych. Mo że to się skoń czyć po waż -
nym ura zem, ka lec twem, a na wet śmier -
cią. Ab so lut nie za bro nio ne są w ta kich
miej scach sko ki „na głów kę”. Dno na tu ral -
ne go zbior ni ka mo że się zmie nić w cią gu
kil ku dni.

Pa mię taj my, że ma te rac dmu cha ny
nie słu ży do wy pły wa nia na głę bo ką wo dę,
po dob nie jak na dmu chi wa ne ko ło.

Ni gdy nie wchodź my do wo dy i nie pły -
waj my po spo ży ciu al ko ho lu! Nie przy stę -
puj my do pły wa nia na czczo – wzmo żo na
prze mia na ma te rii osła bia nasz or ga nizm.
Nie pły waj my rów nież bez po śred nio po po -
sił ku – zim na wo da mo że do pro wa dzić
dobo le sne go skur czu żo łąd ka, co mo że nieść
za so bą bar dzo po waż ne kon se kwen cje.

Nie prze ce niaj my swo ich umie jęt no -
ści pły wac kich. Je śli chce my wy brać się
na dłuż szą tra sę pły wac ką, płyń my ase ku -
ro wa ni przez łódź lub przy naj mniej w to -
wa rzy stwie jesz cze jed nej oso by. Na gło wie
po win ni śmy mieć za ło żo ny cze pek, aby
być wi docz nym dla in nych w wo dzie.
Moż na do te go ce lu użyć boj ki na szel kach.

Nie wy pły waj my za da le ko od brze gu
po za pad nię ciu zmro ku. Pły wa nie po za -
cho dzie słoń ca jest nie bez piecz ne.

Dzie ci po win ny ba wić się w wo dzie
tyl ko pod opie ką do ro słych. Do brze, by
mia ły za ło żo ne dmu cha ne rę kaw ki, któ re
po mo gą dziec ku utrzy mać się na wo dzie.

Za ży wa jąc ką pie li sło necz nych, zwra caj -
my uwa gę na oso by obok nas. Mo że się oka -

zać, że ktoś bę dzie po trze bo wał na szej po -
mo cy. Je śli bę dzie my w sta nie mu po móc,
zrób my to, ale w gra ni cach swo ich moż li wo -
ści. Je śli nie bę dzie my czu li się na si łach, za -
alar muj my na tych miast in ne oso by.

Pły wa jąc ża glów ka mi, łód ka mi czy ka -
ja ka mi, pa mię taj my o za ło że niu ka po ka.
Nie wsia daj my do nich pod wpły wem al -
ko ho lu czy in nych środ ków dzia ła ją cych
po dob nie. Za na ru sze nie te go za ka zu gro -
zi ka ra grzyw ny, a po nad to jest to nie bez -
piecz ne za rów no dla nas, jak i dla in nych
ama to rów wod nych uro ków.

Wy pły wa jąc na dłuż szy rejs, pa mię taj -
my, że by wcze śniej spraw dzić pro gno zę po -
go dy. Przed wy pły nię ciem po in for muj my
naj bliż szych lub zna jo mych, do kąd, z kim
i ja kim sprzę tem wy pły wa my oraz o prze -
wi dy wa nej po rze po wro tu.

Naj częst szy mi przy czy na mi uto nięć
są brak umie jęt no ści pły wa nia, bra wu ra,
prze ce nia nie swo ich sił i umie jęt no ści pły -
wac kich, pły wa nie w sta nie nie trzeź -
wym – al ko hol po wo du je za bu rze nia
rów no wa gi i orien ta cji; nie do ce nia nie nie -
bez pie czeń stwa w wo dzie, pły wa nie
w miej scach za bro nio nych, sko ki „na głów -
kę” do wo dy w nie zna nym miej scu, pły wa -
nie obok stat ków, ba rek i ło dzi
mo to ro wych, w po bli żu śluz i za pór wod -
nych, sia da nie na ru fie ka ja ku lub na bur -
cie ło dzi, nie umie jęt ność po stę po wa nia
w przy pad ku wy wró ce nia się ka ja ka lub ło -
dzi, lek ko myśl na za ba wa, po le ga ją ca
na wrzu ca niu in nych do wo dy oraz za nu -
rza niu osób pły wa ją cych.

OPRAC. (FE NIX)

ŹRÓDŁO: KPP MILICZ

Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Eks plo ra cyj -
no -Hi sto rycz ne „Do li na” za pra sza
do obej rze nia wy sta wy z cie ka wy mi
przed mio ta mi z prze szło ści. Bę dą
one do stęp ne w dwie nie dzie le – 26
czerw ca i 3 lip ca – w Szko le Pod sta -
wo wej w Ciesz ko wie.

Bę dzie moż na zo ba czyć wie le przed -
mio tów o nie sa mo wi tej war to ści hi sto rycz -
nej. W za po zna niu z ni mi po mo gą
eks per ci ze sto wa rzy sze nia, któ rzy po sia da -
ją ogrom ną wie dzę na te mat na sze go re gio -
nu. Wy sta wa bę dzie do stęp na
w go dzi nach od 14.00 do 16.00. Za pra sza -
my do od wie dzin, a oso by ma ją ce wie dzę
lub eks po na ty hi sto rycz ne za chę ca my
do kon tak tu z przed sta wi cie la mi sto wa rzy -
sze nia. OPRAC. (FE NIX)

Z POLICJI

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa nad wodą

CIESZKÓW

Poznaj historię swojego regionu
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9 czerw ca w miej sco wo ści Ko lę da
za trzy ma no 68-let nie go miesz kań ca
gmi ny Mi licz, któ ry kie ro wał po jaz -
dem mi mo cof nię tych upraw nień.
Mo że mu gro zić ka ra na wet
do dwóch lat po zba wie nia wol no ści.

Ja dą cy sa mo cho dem mar ki Volks wa -
gen Pas sat męż czy zna wpadł pod czas kon -
tro li dro go wej, gdy prze wo ził pa sa że ra bez
za pię tych pa sów bez pie czeń stwa. Kie row -
ca nie miał przy so bie pra wa jaz dy, po nie -
waż w ubie głym ro ku zo sta ło mu ono
cof nię te de cy zją sta ro sty po wia to we go
w Mi li czu. W związ ku z tym po li cjan ci
unie moż li wi li mu dal sze kie ro wa nie au -

tem, któ re prze ka za li oso bie przez nie go
wska za nej. Po kon tro li dro go wej zo stał
zwol nio ny. Pa sa żer za nie za pię te pa sy bez -
pie czeń stwa otrzy mał man dat w wy so ko -
ści 100 zł. 

– Przy po mi na my, że zgod nie
z art. 180a Ko dek su kar ne go pro wa dze nie
po jaz du me cha nicz ne go wbrew de cy zji
wła ści we go or ga nu o cof nię ciu upraw nień
do kie ro wa nia jest prze stęp stwem za gro żo -
nym ka rą po zba wie nia wol no ści do dwóch
lat. Po stę po wa nie jest w to ku, spra wa znaj -
dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie – mó wi
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)

NA DRODZE

Kierował samochodem mimo zakazu

11 czerw ca w miej sco wo ści Ujazd
(gmi na Ciesz ków) do szło do po ża ru
sa mo cho du. Jed na oso ba zo sta ła
po szko do wa na i prze trans por to wa -
no ją do szpi ta la. Przyczyny zda rze -
nia ba da po li cja.

We zwa ni na miej sce po li cjan ci za sta li
tam stra ża ków, któ rzy do ga sza li do szczęt -
nie spa lo ny sa mo chód oso bo wy mar ki Re -
nault Me ga ne. We dług wstęp nych usta leń
po jazd sa mo czyn nie za czął się pa lić w trak -
cie jaz dy, a przy czy ną za pło nu mo gło być
zwar cie in sta la cji elek trycz nej. 

– Au tem kie ro wał 52-let ni miesz ka -
niec Ciesz ko wa. W trak cie po ża ru uległ po -
pa rze niu, dla te go nie zwłocz nie
prze wie zio no go ka ret ką do szpi ta la w Kro -
to szy nie, gdzie po zo stał na dal szym le cze -
niu. Nikt in ny nie ucier piał. Zglisz cza
po jaz du zo sta ły za bez pie czo ne przez przy -
by łe go na miej sce człon ka ro dzi ny ran ne -
go kie row cy. Obec nie po li cjan ci wy ja śnia ją
oko licz no ści zda rze nia – po in for mo wał
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so -
wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Trafił do szpitala z poparzeniami
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Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu za pra sza
dzie ci do od wie dze nia sa li edu ka cyj -
nej „Ma ły Stra żak”. W trak cie cie ka -
wych i kre atyw nych za jęć naj młod si
mo gą się do wie dzieć wie le na te mat
za sad bez pie czeń stwa oraz o za wo -
dzie stra ża ka.

Tyl ko w pierw szej po ło wie te go ro ku sa -
lę edu ka cyj ną od wie dzi ło już po nad 500
dzie ci. – Od pierw szych chwil w ko men -
dzie mo gły wczuć się w ro lę praw dzi wych
stra ża ków. Ubra ni w mun du ry ko sza ro we,
za czy na li swo ją przy go dę na Sta no wi sku
Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we go,
gdzie dys po nu jąc si ły i środ ki, na dźwięk
dzwon ka alar mo we go ru sza li do ga ra żu po -
znać stra żac kie sa mo cho dy i ich wy po sa że -
nie, któ re chęt nie pre zen to wa li na si
do świad cze ni i wspa nia li stra ża cy. Ogrom -
ne wra że nie na dzie ciach ro bi ły, jak za wsze,
au ta ra tow ni czo -ga śni cze, ich wiel kość, ilość
sprzę tu, a tak że moż li wość za sto so wa nia
w wie lu zda rze niach. Z po dzi wem przy pa -
try wa ły się rów nież pięk ne mu i wiel kie mu
czer wo ne mu sa mo cho do wi spe cjal ne mu,
na któ re go bar kach spo czy wa 32-me tro wa
dra bi na. Wie lu wra żeń do star czy ły im za ję -
cia z ewa ku acji, gdzie wy ka zu jąc się opa no -
wa niem i spo ko jem, w za dy mio nym

(dys ko te ko wym dy mem) na wet ta kie ma -
lu chy jak 4-lat ki za cho wy wa ły się z du żą od -
po wie dzial no ścią za sie bie i swo ich ko le gów.
Dzie ci po zna wa ły przy oka zji, czym jest
czuj nik tlen ku wę gla, czym jest czad oraz
jak wy glą da ją po szcze gól ne ozna ko wa nia
w bu dyn kach, któ re ma ją na ce lu za pew nić
nam bez pie czeń stwo. Każ dy ma ły Stra żak
miał rów nież moż li wość uga sić pło ną cy
dom (a do kład nie na ma lo wa ne ognie na na -
szym dom ku edu ka cyj nym), co spra wi ło
dzie ciom nie za po mnia ną ra dość – po in for -
mo wa ła KP PSP w Mi li czu. 

Pod sta wo wym za da niem pod czas za -
jęć w sal ce edu ka cyj nej jest na ucze nie dzie -
ci nu me ru alar mo we go 112, a tak że
pra wi dło we go we zwa nia po mo cy. Po zna ją
rów nież pod sta wy udzie la nia pierw szej
po mo cy z za sto so wa niem po zy cji bocz nej
usta lo nej, a tak że re su scy ta cji krą że nio wo -
-od de cho wej. 

Oso by za in te re so wa ne prze pro wa dze -
niem ta kich za jęć pro szo ne są o kon takt
z Ko men dą Po wia to wą Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

PSP MILICZ

Sala edukacyjna dla dzieci

W mi nio ną so bo tę nad Za le wem Mi -
lic kim od był się kon cert w wy ko na -
niu wy bit nych wro cław skich ar ty -
stów Sce ny pod Re ga łem – Mi cha ła
Ha da si ka i Ali cji Ko nar skiej. Pu blicz -
ność by ła za chwy co na i na gro dzi ła
występujących rzę si sty mi bra wa mi. 

Mu zy cy z Wro cła wia umi li li zgro ma -
dzo nej wi dow ni so bot ni wie czór, wy peł -
nia jąc go zna ny mi utwo ra mi z pol skiej oraz
świa to wej mu zy ki. Sce na pod Re ga łem,

w któ rej na co dzień wy stę pu ją, po wsta ła
w 2017 ro ku z ini cja ty wy wro cław skie go
pia ni sty Mi cha ła Ha da si ka, ja ko no wa stre -
fa kul tu ral na w ser cu mia sta, ma ją cą na ce -
lu pro mo wa nie mło dych ar ty stów,
po ru sza ją cych się w ob rę bie mu zy ki, te -
atru, li te ra tu ry, sztu ki. 

Po kon cer cie dal szą część wie czo ru
wy peł nił po pu lar ny mi lic ki pre zen ter mu -
zycz ny – DJ BOM BA, któ ry za pro sił
wszyst kich do za ba wy ta necz nej.

(FE NIX)

MILICZ

Muzyczny wieczór nad zalewem
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Or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le
atrak cji – dmu cha ne zam ki, ma lo wa nie
twa rzy, po kaz stra żac ki, lo te rię, li cy ta cje,
ma sa że, grill oraz za ba wę przy mu zy ce. 

– Każ dy z nas po trze bu je chwi li od -
prę że nia, re lak su, spo tka nia ze zna jo my mi,
roz mo wy w przy ja znej at mos fe rze. Ten,
kto był, z pew no ścią tra fił pod wła ści wy ad -
res. Bar dzo dzię ku je my wy jąt ko wym lu -
dziom, któ rzy tak nas wspo ma ga ją.
Po dzię ko wa nia rów nież prze ka zu je my
spon so rom, dar czyń com i oczy wi ście na -
szym go ściom. Bez Was wszyst kich, nie ste -
ty, te go by nie by ło. Or ga ni za to rzy
zde cy du ją, na co zo sta ną prze zna czo ne
zgro ma dzo ne środ ki fi nan so we – pod su -
mo wa ła Szko ła Pod sta wo wa w No wym
Zam ku. OPRAC. (FE NIX)

SP NOWY ZAMEK

W przyjaznej atmosferze

Kil ka dnia te mu w Szko le Pod sta wo -
wej we Wzią cho wie Wiel kim od by ła
się ofi cjal na uro czy stość nada nia
pla ców ce imie nia. Jak już in for mo -
wa li śmy wcze śniej, pa tron ką szko ły
zo sta ła Wan da Rut kie wicz, słyn na
pol ska hi ma la ist ka. 

Po dwu mie sięcz nym pro ce sie, pod czas
któ re go ucznio wie sa mo dziel nie przy go to -
wy wa li i po zna wa li bio gra fie kan dy da tów,
w stycz niu te go ro ku prze pro wa dzo no gło -
so wa nie, w któ rym zde cy do wa no o wy bo -
rze Wan dy Rut kie wicz na pa tro na szko ły. 24
lu te go na se sji Ra dy Miej skiej w Mi li czu jed -
no gło śnie przy ję to uchwa łę za twier dza ją cą
nada nie imie nia szko le, któ ra bę dzie obo -
wią zy wać od no we go ro ku szkol ne go.

W trak cie uro czy sto ści 15 czerw ca gra -
tu la cje ca łej spo łecz no ści szkol nej zło ży li Ja -
nusz Wrzal – dol no ślą ski wi ce ku ra tor
oświa ty, Piotr Lech – bur mistrz Mi li cza, Sła -
wo mir Strze lec ki – sta ro sta mi lic ki. 

– Wy bór pa tro na i nada nie imie nia
szko le nie mo że być przy pad ko wy i nie uza -
sad nio ny, to szan sa na au to ry tet i in spi ra cję.
Ro le spo łecz ne, wzor ce po staw i za cho wań
kształ tu ją się od dzie ciń stwa. Każ dy czło -
wiek, w mia rę swo je go roz wo ju, stop nio wo
od kry wa i de fi niu je, kim jest, co jest dla nie -
go waż ne, jak chce po stę po wać. Każ dy do ra -
sta jąc de cy du je o ścież ce swo je go ży cia.
W tych de cy zjach i wy bo rach czę sto – świa -
do mie lub nie – od wo łu je się do wzor ców
z dzie ciń stwa, do waż nych osób, któ re po -
znał, ob ser wo wał, od któ rych uczył się ży cia.
Szko ła Pod sta wo wa we Wzią cho wie Wiel -
kim na swo je go pa tro na wy bra ła jed ną z naj -
wy bit niej szych świa to wych hi ma la istek,
trze cią na świe cie i pierw szą w Eu ro pie ko -
bie tę zdo by wa ją cą naj wyż szy szczyt Zie -
mi – Mo unt Eve rest. Dla te go w tym
waż nym dniu chce my ży czyć ca łej spo łecz -
no ści szkol nej, gro nu pe da go gicz ne mu,
wszyst kim uczniom, aby do ko na ny przez
Was wy bór sta no wił dro go wskaz, za któ rym
na le ży po dą żać, aby w co dzien nym zdo by -
wa niu „szczy tów edu ka cji” to wa rzy szy ła
Wam po sta wa wy trwa ło ści, kon se kwen cji
w dą że niu do wy zna czo nych ce lów, ak tyw -
ne go spę dza nia wol ne go cza su, umie jęt no -
ści po ko ny wa nia sła bo ści, jak rów nież

sza cun ku wo bec przy ro dy i jej praw. Niech
Wan da Rut kie wicz bę dzie dla Was in spi ra -
cją i przy kła dem, jak re ali zu je się ma rze nia!
Gra tu la cje! – po wie dział Piotr Lech.

Uro czy stość swo ją obec no ścią za szczy -
ci ła tak że Elż bie ta Sie ra dziń ska, au tor ka
ksią żek o Wan dzie Rut kie wicz. – Po mi mo
te go, że nie by ła ide ałem, to swo im upo rem
i wy trwa ło ścią zdo by wa ła naj wyż sze szczy -
ty Zie mi – oznaj mi ła pi sar ka, ży cząc
uczniom ta kiej sa mej po sta wy w dą że niu
do zdo by wa nia wy zna czo nych ce lów.

Ostat nim punk tem uro czy sto ści by ło
otwar cie li na rium wspi nacz ko we go, któ re
znaj du je się na szkol nym bo isku. Na re ali za -
cję te go za da nia gmi na Mi licz do ło ży -
ła 18 800 zło tych, prze ka zu jąc te go dnia
sym bo licz ny czek na rę ce dy rek tor Mał go -
rza ty Bo sac kiej. 

Wan da Rut kie wicz uro dzi ła się 4 lu te -
go 1943 r. w Płun gia nach na pół no cy Li twy.
Pierw sze kon tak ty ze wspi na niem mia ła
w Ru da wach Ja no wic kich, na skał kach ko ło
Ja no wic Wiel kich, w po bli żu Je le niej Gó ry.
W 1962 ro ku ukoń czy ła kurs ta ter nic ki
na Ha li Gą sie ni co wej w Ta trach. Tam wspi -
na ła się na wie lu kla sycz nych i bar dzo trud -
nych dro gach. Po pro wa dzi ła kil ka no wych

dróg, m. in. na Ko pro wym Wier chu.
Od 1964 ro ku do sko na li ła swo je umie jęt no -
ści, prze mie rza jąc Al py, Pa mir, Hin du kusz
i Hi ma la je. Na le ża ła do Klu bu Wy so ko gór -
skie go we Wro cła wiu, a po 1973 ro ku
do Klu bu Wy so ko gór skie go w War sza wie.

Osią gnię cia Wan dy Rut kie wicz sta wia -
ją ją w gro nie naj lep szych hi ma la istek w hi -
sto rii. Zo sta ła wpi sa na do „Księ gi re kor dów
Gu in nes sa” ja ko pierw sza ko bie ta, któ ra
zdo by ła szczyt K2. Za gi nę ła w ma ju 1992
pod czas ata ku szczy to we go na Kan czen -
dzon gę. Wraz z Car lo sem Car so lio 12 ma ja
o godz. 03.30 wy ru szy ła w gó rę z obo -
zu IV na wy so ko ści 7950 m. Po 12-go dzin -
nej wspi nacz ce w głę bo kim śnie gu Car so lio
sta nął na wierz choł ku. Scho dząc, na po tkał
Wan dę na wy so ko ści po nad 8200 me trów.
Mi mo bra ku sprzę tu bi wa ko we go zde cy do -
wa ła się prze cze kać noc i kon ty nu ować wej -
ście na stęp ne go dnia. We dług ów cze sne go
ko mu ni ka tu Mi ni ster stwo Tu ry sty ki Ne pa -
lu uzna ło pro wa dze nie ak cji ra tun ko wej
za prak tycz nie nie moż li we, a in for ma cja
o za gi nię ciu Po lki do tar ła do na sze go kra ju
po pra wie dwóch ty go dniach. Jej cia ła nie
od na le zio no.

(FE NIX)

SP WZIĄCHOWO WIELKIE

Z wytrwałością zdobywała najwyższe szczyty Ziemi
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12 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej w No wym Zam ku od był się fe styn zor ga ni zo wa -
ny przez Ra dę Ro dzi ców. Wszy scy zna ko mi cie się ba wi li przy pięk nej po go dzie.



UKS Dwój ka Mi licz za jął dru gie miej -
sce na Dol nym Ślą sku w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej cy klu tur nie jów Vol ley ma -
nia. Na sze siat kar ki zna ko mi cie spi -
sa ły się w fi na ło wych za wo dach
w Twar do gó rze.

W tur nie ju fi na ło wym naj le piej po -
szło mi lic kim siat kar kom w ka te go rii

czwó rek. Dziew czę ta z Dwój ki nie da ły
ry wal kom żad nych szans – wy gra ły
wszyst kie me cze i bez a pe la cyj nie za ję ły
pierw szą lo ka tę! 

W zma ga niach trój ek mi li czan ki
upla so wa ły się na trze ciej oraz pią tej po -
zy cji. Naj licz niej ob sa dzo na by ła ka te -
go ria dwó jek. W tej ry wa li za cji Dwój ka
zna la zła się na miej scach ósmym i dzie -

wią tym, mi mo prze gra ne go tyl ko jed -
ne go me czu.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej Vol le ma nii
mi lic ki klub za jął dru gą lo ka tę na Dol nym
Ślą sku! Tre ne ra mi na szych siat ka rek są
Mał go rza ta Wa sie lew ska, Kry stian Wal ni -
czek i Se ba stian Ko tec ki.

(AN KA)

W dniach 14 i 15 czerw ca na te re nie
bo iska przy ką pie li sku Kar łów od by -
ła się dru ga edy cja mi ni igrzysk siat -
kar skich „Od Smy ka do Olim pij czy -
ka”. Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Przed szko le Sa mo rzą do we
w Mi li czu, we współ pra cy z Mi lic ką
Fa lą – kry tą pły wal nią Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji oraz za wod ni ka mi
MUKS Zie mia Mi lic ka.

Za wo dy wzo rem igrzysk roz po czę ły
się od wnie sie nia ognia i roz pa le nia zni cza
olim pij skie go. Na stęp nie zna ko mi ty wy -
stęp ta necz ny za pre zen to wa ły ma łe che er -
le ader ki z Przed szko la Sa mo rzą do we go
w Mi li czu. 

Przed szko la ki z wszyst kich grup (Ryb -
ki, Zu chy, Kra sna le, Żab ki, Pszczół ki, Del -
fin ki, Za jącz ki, Ty gry ski) ry wa li zo wa ły
w czte rech kon ku ren cjach siat kar skich
i spraw no ścio wych. Mu sia ły po ko nać tor
prze szkód czy umie ścić pił kę w ko szu
za po mo cą tre na że ra. Po zma ga niach spor -

to wych dzie ci mo gły się wy sza leć na dmu -
chań cach, obej rzeć wóz stra żac ki i po si lić
się pysz ną kieł ba ską z gril la, przy go to wa ną
przez pra cow ni ków przed szko la. Wszy scy
uczest ni cy zo sta li uho no ro wa ni me da la mi
za udział w za wo dach. 

– Im pre za trwa ła w su mie dwa dni
i jest to już dru ga edy cja. Po mysł na ro dził
się już w ze szłym ro ku. Chcie li śmy po ka -
zać dzie ciom, że każ dy, na wet z tak ma łej
miej sco wo ści, mo że stać się mi strzem
olim pij skim. Pa tro no wał tej ini cja ty wie

Da mian Woj ta szek – mistrz świa ta w siat -
ków ce. Na szym za da niem jest pro mo wa -
nie zdro we go try bu ży cia i zdro wej
kon ku ren cji. W te go rocz nej edy cji pierw -
szy dzień był po świę co ny dla 5,6-lat ków,
a dru gi – 3,4-lat ków. Oprócz sa mych za -
wo dów przy go to wa li śmy też in ne atrak cje.
Stra ża cy stwo rzy li świet ny po kaz kur ty ny
wod nej dla dzie ci – pod su mo wa ła Do ro ta
Bier nat, dy rek tor Przed szko la Sa mo rzą do -
we go w Mi li czu.

(FE NIX)
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SIATKÓWKA

Od Smyka do Olimpijczyka

Re pre zen tan ci Black Aqua Kro śnic -
ka Przy stań nie zwal nia ją tem pa. Ko -
lej ne za wo dy i ko lej ne me da lo we
zdo by cze. Tym ra zem na si uta len to -
wa ni pły wa cy ry wa li zo wa li w Oświę -
ci miu w II run dzie Mię dzy wo je wódz -
kich Dru ży no wych Mi strzostw Mło -
dzi ków 13 lat.

Zło ty me dal kro śni cza nie zdo by li
w szta fe cie mie sza nej 4 x 50 m sty lem do -
wol nym. Dru ży na w skła dzie Ka je tan Ma -
tu siak, Ewa Suj ka, Zo fia Ka miń ska,

Mar cin Ma ry jow ski nie da ła szans ry wa -
lom.  Ostat ni z wy mie nio nych do te go suk -
ce su do ło żył jesz cze czte ry krąż ki
w zma ga niach in dy wi du al nych. M. Ma ry -
jow ski był naj lep szy na 400 m sty lem do -
wol nym, a sre bro wy wal czył na 100 m
sty lem mo tyl ko wym, na 100 m sty lem do -
wol nym i na 200 m sty lem zmien nym.
Z ko lei Ewa Suj ka by ła dru ga na 100 m sty -
lem do wol nym. 

W kla sy fi ka cji me da lo wej na si pły wa -
cy upla so wa li się na trze ciej lo ka cie. 

(AN KA)

PŁYWANIE

Sześć medali w Oświęcimiu
SIATKÓWKA

Milicka Dwójka druga na Dolnym Śląsku!
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