
WIDZIMY SIĘ CO WTOREK! e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 39 WTOREK 28 CZERWCA 2022

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
 g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

MILICZ

Gorący weekend 
na kąpielisku

BUKOWICE

Wspólna zabawa 
i pomaganie

Czytaj na str. 5

Czytaj na str. 2

Czytaj na str. 7

Czytaj na str. 5

OSP CIESZKÓW

Strażacy 
z Cieszkowa 
mają nowy pojazd

Z SESJI

Jest zgoda 
na utworzenie spółki
„Zielona Dolina”
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14 i 15 czerw ca do szło do pod pi sa -
nia pierw szych po ro zu mień na re ali -
za cję w gmi nie Ciesz ków za dań in -
we sty cyj nych w ra mach Rzą do we go
Fun du szu Pol ski Ład: Pro gram In -
we sty cji Stra te gicz nych. Po nad 4
mi lio ny zło tych bę dzie prze zna czo -
ne na re mon ty dróg gmin nych oraz
bu do wę sie ci wo do cią go wo -ka na li -
za cyj nej.

14 czerw ca pod pi sa no umo wę z fir -
mą, któ ra zaj mie się prze bu do wą ulic Mo -
re lo wej, Wi śnio wej i Ogro do wej
w Ciesz ko wie. Za da nie ma być zre ali zo wa -
ne do czerw ca przy szłe go ro ku. Koszt tych
mo der ni za cji wy nie sie 2,1 mln zł. 

Na stęp ne go dnia pod pi sa no dwa ko -
lej ne po ro zu mie nia. Pierw sze do ty czy
prze bu do wy oświe tle nia ulicz ne go
w Ciesz ko wie (Ry nek i ul. B. Chro bre go)
oraz bu do wy no we go oświe tle nia dro go -
we go w miej sco wo ści Bia dasz ka. To za da -

nie ma być zre ali zo wa ne do 30 kwiet -
nia 2023 i bę dzie kosz to wać 163,8 tys. zł. 

Ko lej na in we sty cja to bu do wa in fra -
struk tu ry wod no -ka na li za cyj nej w Ciesz -
ko wie, w szcze gól no ści roz bu do wa sie ci
ka na li za cji sa ni tar nej w re jo nie ul. Ko -
ściusz ki i Kro to szyń skiej, dla za bu do wy

miesz ka nio wej po mię dzy ul. Le śną, ul.
Ogro do wą i ul. Pia stow ską oraz roz bu do -
wa sie ci wo do cią go wej po mię dzy ty mi uli -
ca mi. Pra ce ru szą już w tym mie sią cu,
a za koń czą się za rok. To przed się wzię cie
kosz to wać bę dzie 2 780 000 zł. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Pierwsze umowy na inwestycje w ramach Polskiego Ładu

Wła dze Mi li cza pod pi sa ły trzy umo -
wy z wy ko naw ca mi na do sta wę
sprzę tu kom pu te ro we go w ra mach
re ali za cji 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”. 

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 tys. ta ble tów. 

17 i 20 czerw ca w Mi li czu pod pi sa no
łącz nie trzy umo wy z wy ko naw ca mi na do -
star cze nie sprzę tu kom pu te ro we go. Pierw -
sza do ty czy 31 ta ble tów na łącz ną
kwo tę 29 800,88 zł, dru ga – 102 kom pu te -
rów sta cjo nar nych owar to ści224865,24zł,
ako lej na – 787 lap to pów za1664977,20zł.

– Wszyst kie oso by wnio sku ją ce
na eta pie wy da wa nia sprzę tu bę dą in dy -
wi du al nie in for mo wa ne o ter mi nie od -
bio ru sprzę tu kom pu te ro we go
i pod pi sa nia umo wy. Po nie waż be ne fi -
cjen ta mi pro gra mu jest 920 uczniów,
pro ces ten bę dzie po dzie lo ny w cza sie

i wstęp nie za pla no wa ny pod ko niec te go -
rocz nych wa ka cji. Pro si my uzbro ić się
w cier pli wość, o szcze gó łach wy da nia
sprzę tu kom pu te ro we go bę dzie my in for -
mo wać za po śred nic twem na szych me -
diów – in for mu je gmi na Mi licz.

(FE NIX)

MILICZ

Sprzęt informatyczny dla 920 uczniów

Dwa dni przed za koń cze niem ro ku
szkol ne go w Sta rej Rzeź ni w Mi li czu
od by ło się spo tka nie władz gmi ny
z dy rek to ra mi i na uczy cie la mi szkół

pod sta wo wych. Była to oka zja
do pod su mo wa nia in we sty cji w ob -
sza rze oświa ty oraz do zło że nia po -
dzię ko wań.

Spo tka nie roz po czę ło się od wrę cze -
nia na gro dy bur mi strza Mi li cza Sta ni -
sła wie Łu czak – wie lo let niej na uczy ciel -
ce ma te ma ty ki i przy ro dy, pe da gog
szkol nej ze Szko ły Pod sta wo wej w No -
wym Zam ku. 

Na stęp nie Alek san dra We ncek, kie -
row nik Wy dzia łu Oświa ty, pod su mo wa ła
mi nio ny rok szkol ny pod wzglę dem
wszyst kich zre ali zo wa nych in we sty cji
w pla ców kach oświa to wych, po zy ska nych
środ ków ze wnętrz nych, re ali za cji za dań
wy kra cza ją cych po za pod sta wę pro gra mo -
wą oraz wszyst kich in nych dzia łań. Po roz -
ma wia no rów nież o pla nach na ko lej ny rok
szkol ny.

(FE NIX)

MILICZ

Podsumowali rok szkolny
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Na se sji Ra dy Miej skiej w Mi li czu przy -
ję ta zo sta ła uchwa ła w spra wie utwo -
rze nia Spo łecz nej Ini cja ty wy Miesz ka -
nio wej KZN „Zie lo na Do li na” Sp. z o. o.
z sie dzi bą w Prust ni cach.

Gmi na Mi licz wraz z in ny mi jed -
nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go
oraz Kra jo wym Za so bem Nie ru cho -
mo ści za mie rza ją po wo łać spół kę
pod na zwą Spo łecz na Ini cja ty wa
Miesz ka nio wa KZN „Zie lo na Do li na”
w ce lu re ali za cji in we sty cji miesz ka -
nio wych i two rze nia no wych za so bów
w tym ob sza rze, do sto so wa nych do ak -
tu al nych po trzeb miesz kań ców.
Do no we go pod mio tu przy stą pią gmi -
ny Wo łów, Żmi gród, Wisz nia Ma ła,
Ole śni ca, Obor ni ki Ślą skie, Wą sosz,
Mi licz, Twar do gó ra, Pru si ce, Ciesz -
ków, Brzeg Dol ny wraz z Kra jo wym
Za so bem Nie ru cho mo ści.

Pod sta wo wym za da niem spół ki
bę dzie bu do wa miesz kań na wy na jem
z czyn szem niż szym od ko mer cyj ne -
go – z moż li wo ścią uzy ska nia wła sno -
ści wy naj mo wa ne go lo ka lu
przy speł nie niu wy ma gań okre ślo nych
w umo wie naj mu. W za ło że niu ma ją
to być lo ka le o stan dar dzie wyż szym
od ist nie ją ce go w bu dow nic twie so -
cjal nym, a ofer ta ich naj mu ad re so wa -
na jest do osób i ro dzin o śred nich
do cho dach, któ re nie bę dą w sta nie
osią gnąć zdol no ści kre dy to wej do po -
zy ska nia na ryn ku lo ka lu wła sno ścio -
we go.

Jak pod kre ślił bur mistrz Piotr
Lech, udział gmi ny w tym przed się -
wzię ciu nie po cią gnie za so bą kosz -
tów. Sa mo rząd bę dzie mógł otrzy mać
bez zwrot ne wspar cie z Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Miesz kal nic twa
w wy so ko ści do 3 mln zł. By je uzy -
skać, trze ba zło żyć wnio sek do mi ni -
stra do spraw bu dow nic twa,
pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go oraz miesz kal nic twa
za po śred nic twem pre ze sa KZN.
Oprócz te go moż na uzy skać do fi nan -
so wa nie w po sta ci bez zwrot ne go do -
fi nan so wa nia z Rzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Miesz kal nic twa
w wy so ko ści do 10 pro cent kosz -
tów, 35-pro cen to we go gran tu z Ban -
ku Go spo dar stwa Kra jo we go, do 80
pro cent pre fe ren cyj ne go kre dy tu

z pro gra mu wspie ra nia spo łecz ne go
bu dow nic twa czyn szo we go, do 30
pro cent par ty cy pa cji w kosz -
tach – wpła ta na od po wied nim po -
zio mie da je na jem com moż li wość
wy ku pu miesz ka nia w przy szło ści.
Je śli lo ka tor opu ści zaj mo wa ny lo kal,
to wnie sio na kwo ta par ty cy pa cji
(zwa lo ry zo wa na) zo sta nie mu zwró -
co na. W tej ini cja ty wie dzia ła też pro -
gram „Miesz ka nie na Start”, za tem
gmi na w opar ciu o usta wę o po mo cy
pań stwa w po no sze niu wy dat ków
miesz ka nio wych w pierw szych la tach
naj mu miesz ka nia mo że wy stą pić
do Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go
o do fi nan so wa nie czyn szów dla po -
szcze gól nych na jem ców, któ rzy speł -
nią kry te ria do cho do we. 

– Spół ka ma być od po wie dzią
na po wszech ny pro blem, wy stę pu ją cy
od lat w na szej gmi nie. Cho dzi o brak
miesz kań dla tych, któ rych nie stać
na ich za ku pie nie i któ rzy nie ma ją
zdol no ści kre dy to wej. Bio rąc pod uwa -
gę obec ną trud ną sy tu ację, te ba rie ry
jesz cze się po tę gu ją. Trze ba przy znać, że
pro gram fi nan so wy te go przed się wzię -
cia jest na ty le ko rzyst ny i ela stycz ny, że
moż na go za ak cep to wać. Naj waż niej -
sze, aby miesz ka nia otrzy ma ły ro dzi ny
wy cho wu ją ce jed no lub wię cej dzie ci
i oso by star sze. Bę dą one bu do wa ne
na grun tach mie nia woj sko we go oraz
ad mi ni stra cji skar bu pań stwa. Miesz ka -
nia bę dą do stęp ne w for mie wy na ję cia
lub wy ku pu ze spła tą roz ło żo ną na 30
lat. Nie ma usta lo nej kwo ty czyn szu,
ale przyj mu je się, że bę dzie on wy no sił
w pro por cjach od 650- 900 zł przy 46-
60 m2. Nie bę dą przy słu gi wać oso -
bom, któ re nie bę dą za nie pła cić lub
już po sia da ją miesz ka nia na te re nie
gmi ny. Gmi na nie jest ob cią żo na fi nan -
so wo ob słu gą te go pro gra mu. Wa run -
kiem ko niecz nym jest tyl ko otrzy ma nie
gran tu 3 mln zł na udzia ły w spół ce. Je -
śli nie bę dzie pie nię dzy, nie przy stą pi -
my do te go. Da to sta tus udzia łow ca
i be ne fi cjen ta – wy ja śnił bur mistrz Mi -
li cza. 

Rad ni jed no gło śnie wy ra zi li zgo dę
na utwo rze nie przez gmi nę Mi licz
spół ki pod na zwą Spo łecz na Ini cja ty -
wa Miesz ka nio wa KZN „Zie lo na Do -
li na” z sie dzi bą w Prust ni cach.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Jest zgoda na utworzenie
spółki „Zielona Dolina”



Aktualności 3

Pod ko niec ma ja gmi na Ciesz ków pod pi -
sa ła umo wę na bu do wę świe tli cy wiej -
skiej o po wierzch ni 164,82 m2 w miej -
sco wo ści Gó ry. Pra ce ru szy ły peł ną pa rą. 

Efek ty roz po czę tych ro bót już są wi docz -
ne – mu ro wa ne są ścia ny no śne bu dyn ku.
W obiek cie zlo ka li zo wa ne bę dą m. in. świe tli ca,
ma ga zy nek, po miesz cze nie na środ ki czy sto ści,
to a le ty, w tym dla osób nie peł no spraw nych,
szat nia, za ple cze ku chen ne, ko ry tarz. 

War tość in we sty cji to 285 351,89 zł, z cze -
go 200 tys. zł wy nie sie do fi nan so wa nie ze środ -
ków po zo sta ją cych w dys po zy cji mi ni stra
wła ści we go do spraw kul tu ry i ochro ny dzie dzic -
twa na ro do we go w ra mach pro gra mu „In fra -
struk tu ra kul tu ry 2022”.

(FE NIX)

GÓRY

Budowa świetlicy ruszyła pełną parą
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Wie czo rem 22 czerw ca w miej sco -
wo ści Wę grzy nów po li cjan ci za trzy -
ma li do kon tro li sa mo chód oso bo wy,
któ rym je chał 43-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz. Jak się oka za ło, kie -
row ca był pod wpły wem al ko ho lu,
a po nad to nie miał upraw nień
do pro wa dze nia po jaz dów. 

Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w or ga ni zmie kie ru ją ce go po nad 1,2 pro -
mi la al ko ho lu. Po za tym 43-la tek nie po -
sia dał upraw nień do pro wa dze nia
po jaz dów me cha nicz nych. Po li cjan ci unie -

moż li wi li mu dal szą jaz dę, prze ka zu jąc sa -
mo chód oso bie przez nie go wska za nej. 

– Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie,

gdzie męż czy zna po nie sie kon se kwen cje
praw ne swo je go czy nu – po in for mo wał
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z mi lic kiej
ko men dy. (FE NIX)

Z POLICJI

Miał promile, nie miał uprawnień…

Na uli cy Szkol nej w Kro śni cach dziel -
ni co wy wy le gi ty mo wał 40-let nie go
męż czy znę, któ ry nie po sia dał sta łe -
go miej sca za miesz ka nia. W trak cie
spraw dza nia per so na liów w po li cyj -
nej ba zie da nych oka za ło się, że sąd
wy dał wo bec nie go na kaz do pro wa -
dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled -
cze go. 

Po po twier dze niu toż sa mo ści 40-la -
tek zo stał prze wie zio ny do po li cyj ne go
aresz tu. Na stęp ne go dnia funk cjo na riu -
sze, zgod nie z są do wym na ka zem, do pro -

wa dzi li za trzy ma ne go do aresz tu śled cze -
go we Wro cła wiu, gdzie od bę dzie za są dzo -

ną ka rę po zba wie nia wol no ści. 
(FE NIX)

KROŚNICE

Poszukiwany mężczyzna trafił do aresztu

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li trzy oso -
bo wą szaj kę wła my wa czy, któ rzy
w ze szłym mie sią cu do ko na li kil ku -
na stu kra dzie ży w by łym ma ga zy nie
ga zu w miej sco wo ści Pra cze (gmi na
Mi licz). Po nad to oka za ło się, że ma -
ją oni na swo im kon cie tak że kra -
dzie że ro we rów oraz sze reg in nych
prze stępstw. Gro zi im ka ra do dzie -
się ciu lat po zba wie nia wol no ści.

W po ło wie ma ja do ko na no kra dzie ży
z wła ma niem w po miesz cze niach by łe go
ma ga zy nu ga zu w miej sco wo ści Pra cze. Zło -
dzie je, wy ła mu jąc drzwi w bu dyn ku biu ro -
wym i go spo dar czym, za bra li łup o łącz nej
war to ści pra wie 50 ty się cy zło tych, m. in.
lap to py, kom pu te ry sta cjo nar ne, sprzęt
oświe tle nio wy, grzej ni ki elek trycz ne, sprzęt
RTV oraz spe cja li stycz ną pom pę do ga zu.
Przez ko lej ne no ce od wie dza li to miej sce
jesz cze kil ka ra zy, krad nąc wszyst ko, co
przed sta wia ło ja ką kol wiek war tość, np. klu -
cze i na rzę dzia warsz ta to we, ka ble i prze wo -
dy, za wo ry ga zo we, piec ga zo wy, ele men ty
spe cja li stycz ne go kom pre so ra sprę żar ki ga -
zu. War tość skra dzio ne go mie nia osza co wa -
no na po nad 200 tys. zł.

Mi lic cy kry mi nal ni prze pro wa dzi li
grun tow ne śledz two. W zor ga ni zo wa nej za -
sadz ce, wcze snym ran kiem 15 czerw ca,
przy ła pa li na go rą cym uczyn ku, tj. w trak cie

ko lej ne go wła ma nia, dwóch męż czyzn oraz
ko bie tę. Tym ra zem zło dzie je za mie rza li
ukraść sil nik elek trycz ny, zde mon to wa ny
zga zo we go ge ne ra to ra prą du. Przed sta wi ciel
po krzyw dzo ne go wy ce nił war tość te go urzą -
dze nia na pra wie 180 tys. zł. 

– Za trzy ma ny mi wła my wa cza mi oka -
za li się dwaj miesz ka ją cy w Mi li czu męż -
czyź ni w wie ku 32 i 22 la ta oraz 27-let nia
miesz kan ka jed nej z wio sek w gmi nie Kro -
śni ce. Je den z męż czyzn miał przy so bie
kil ka por cji am fe ta mi ny. W to ku dal szych
czyn no ści po li cjan ci od zy ska li więk szą
część skra dzio ne go mie nia. Zło dzie je łu py
prze cho wy wa li w miej scach za miesz ka nia
oraz w wy na ję tych po miesz cze niach go -
spo dar czych w oko li cach Mi li cza. Po zo sta -
łe skra dzio ne przed mio ty spraw cy zdo ła li
już sprze dać przy god nym na byw com. Po -
nad to oka za ło się, że w ostat nim cza sie
na te re nie Mi li cza ukra dli oni tak że kil ka

ro we rów o łącz nej war to ści kil ku na stu ty -
się cy zło tych. Do dat ko wo po twier dzo no,
że je den z męż czyzn pod ko niec ma ja, kie -
ru jąc sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Volks wa gen Pas sat w miej sco wo ści Nie su -
ło wi ce, nie za trzy mał się do po li cyj nej kon -
tro li dro go wej – in dy wi du al nie po nie sie
kon se kwen cje praw ne te go czy nu. Wszy -
scy za trzy ma ni usły sze li kil ka na ście za rzu -
tów w spra wie do ko na nia wspól nie
i w po ro zu mie niu prze stępstw prze ciw ko
mie niu, za co gro zi ka ra po zba wie nia wol -
no ści do lat dzie się ciu. Ob ję to ich środ ka -
mi za po bie gaw czy mi w po sta ci do zo ru
po li cyj ne go i za ka zu opusz cza nia kra ju.
Po prze słu cha niach zo sta li zwol nie ni. Po -
li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści po peł nio -
nych prze stępstw, po stę po wa nie jest
w to ku – in for mu je 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

Włamywacze przyłapani na gorącym uczynku

20 czerw ca mi lic ka po li cjant ka, zaj -
mu ją ca się mię dzy in ny mi pro fi lak ty -
ką i pro ble ma ty ką za po bie ga nia ne -
ga tyw nym zja wi skom wśród mło dzie -
ży, od wie dzi ła wraz z pra cow ni kiem
miej sco wej Pań stwo wej Sta cji Sa ni -
tar no -Epi de mio lo gicz nej uczniów
Szko ły Pod sta wo wej w Su ło wie.

Funk cjo na riusz ka prze pro wa dzi ła po -
ga dan kę pre wen cyj ną z ucznia mi. Mó wi ła
o bez piecz nym ko rzy sta niu z ką pie lisk oraz
te re nów przy wod nych, o za gro że niach czy -
ha ją cych na tzw. dzi kich ką pie li skach, o po -
ru sza niu się po dro gach i chod ni kach, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem ru chu pie -
szych i ro we rzy stów, o za cho wa niu się w sto -
sun ku do osób ob cych. Nie za bra kło tak że
wąt ku uży wek, tj. nar ko ty ków czy do pa la -
czy. Po li cjant ka ob ja śni ła, czym gro zi ich za -
ży wa nie. Po nad to wspo mnia ła
o kon se kwen cjach praw nych, zwią za nych
ze spo ży wa niem przez nie let nich al ko ho lu.

Ucznio wie, ko rzy sta jąc z tak zwa nych
al ko go gli, mo gli oso bi ście prze ko nać się,
jak zgub ne dla or ga ni zmu jest spo ży wa nie
al ko ho lu, któ ry po wo du je za bu rze nie
orien ta cji i pro ble my z wy ko ny wa niem
pro stych czyn no ści dnia co dzien ne go. 

(FE NIX)

SP SUŁÓW

Żeby wakacje były bezpieczne!

W nie dzie lę, 19 czerw ca, na dro dze
kra jo wej nr 15, po mię dzy miej sco -
wo ścia mi La so wi ce a Sko ro szów do -
szło do wy pad ku z udzia łem mo to cy -
kli sty. Po li cja ba da przy czy ny te go
zda rze nia.

We dług wstęp nych usta leń ja dą cy mo -
to cy klem mar ki Hon da 61-let ni miesz ka -
niec Brze gu Dol ne go na pro stym od cin ku
dro gi wje chał w prze wró co ne na jezd nię
drze wo. Na sku tek wy pad ku męż czy zna
do znał ob ra żeń cia ła. Na miej sce we zwa no
śmi gło wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra tun -

ko we go, któ ry prze trans por to wał ran ne go
do jed ne go w wro cław skich szpi ta li. 

Nikt in ny nie ucier piał. – Po li cjan ci
usta li li, że po szko do wa ny męż czy zna był
trzeź wy i miał upraw nie nia wy ma ga ne
do pro wa dze nia mo to cy kli. Trwa po stę po -
wa nie, ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie oko licz -
no ści te go zda rze nia dro go we go.
Jed no cze śnie po now nie ape lu je my
do wszyst kich kie ru ją cych o za cho wa nie
ostroż no ści i roz wa gi na dro dze – mó wi
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so -
wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu. (FE NIX)

WYPADEK

Uderzył w leżące na drodze drzewo
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W mi nio ną so bo tę od by ło się uro czy -
ste otwar cie ką pie li ska Kar łów. Przy -
go to wa no wie le atrak cji oraz wy da -
rzeń sportowych. W iście tro pi kal -
nym upa le sym bo licz nie roz po czę to
se zon let ni.

Uro czy ste go otwar cia no wej czę ści bro -
dzi ka do ko na li je go użyt kow ni cy – dzie ci,
któ re prze cię ły wstę gę. Do ko rzy sta nia z no -
wej skocz ni za pro si li Ja cek Bier nat – pre zes
OSiR Mi licz – oraz An drzej Ku biak, któ -
rzy in au gu ru ją cym sko kiem do wo dy udo -
stęp ni li naj bar dziej ocze ki wa ne urzą dze nie
na ką pie li sku Kar łów. 

Rów no le gle od by wa ła się ko lej na edy cja
Let nie go Mi ni Cup w Pił kę Noż ną o Pu char
Bur mi strza Gmi ny Mi licz. W tur nie ju ry -
wa li zo wa ły dru ży ny z Mi li cza, Ciesz ko wa,
Mię dzy bo rza i Kro to szy na. Or ga ni za to rem
zma gań był UKS Szkół ka Pił kar ska Mi licz. 

W ry wa li za cji or li ków (2011/2012)
trium fo wa ła Astra Kro to szyn, wy prze dza -
jąc Szkół kę Pił kar ską Mi licz oraz Ze nit
Mię dzy bórz. Kró lem strzel ców zo stał Mar -
cel Żu chow ski, za naj lep sze go bram ka rza
uzna no Fran cisz ka Wi tasz ka, a mia no naj -
lep sze go gra cza przy pa dło Ki ri mo wi Zhu -
ko vsky emu. W ka te go rii ża ków
(2013/2014) zwy cię ży ła Szkół ka Pił kar ska
Mi licz, dru gie miej sce za ję ła Aka de mia

Spor tu Mi licz, a trze cia by ła Po goń Ciesz -
ków. Naj sku tecz niej szym za wod ni kiem
oka zał się Ga bryś Pat kow ski, naj lep szym
bram ka rzem – Nor bert Król, a naj lep szym
gra czem – Ku ba Ko wal. 

W naj młod szej ka te go rii wie ko wej
(2015) wy ni ki nie by ły naj waż niej sze.
W szran ki sta nę ły Szkół ka Pił kar ska Mi -
licz, Ze nit Mię dzy bórz i Po goń Ciesz ków. 

Dru gim wy da rze niem spor to wym
był II Tur niej Te ni sa Sto ło we go o Pu char
Pre ze sa OSiR, zor ga ni zo wa ny przez UKS
Li der Mi licz. Wśród dzie ci na po dium sta -
nę li Wik to ria Wi śniew ska, Hu bert Bo liń -
ski i Staś Ku char ski. W zma ga niach
śred nio za awan so wa nych naj lep si by li Mi -
lian Iwa nic ki, Fi lip Szym czak i Oty lia Ło -
chow ska. W ka te go rii open trium fo wał
Fran ci szek Ku char ski, wy prze dza jąc Igo ra
Hlu sh ko i Ce za re go Żmi jew skie go.

Prze pro wa dzo no tak że tur niej siat -
ków ki pla żo wej, w któ rym uczest ni czy -
ło 12 dru żyn Or ga ni za to rem był Szy mon
Je rzak. W ry wa li za cji ju nio rów wy grał du -
et Szy mon Je rzak / Kac per Na ko nicz ny.
W gru pie męż czyzn zwy cię ży li Mi chał
Mar kow ski i Ma te usz Płó cien nik. Wśród
pań pierw sze miej sce za ję ły Mał go rza ta
Wilk i Han na Shma iun.

Zwień cze niem spor to wych atrak cji
był mecz po ko leń KS Ba rycz Mi licz. Na bo -
isku spo tka li się obec ni za wod ni cy i we te -
ra ni. Przed pierw szym gwizd kiem
uho no ro wa ni zo sta li wie lo let ni gracz dru -
ży ny – Iwo Kwa czew ski, któ ry w tym se -
zo nie za koń czył pił kar ską ka rie rę, a tak że

Ta de usz Szy mań ski, ma ją cy na kon cie naj -
więk szą ilość wy stę pów w ze spo le. Kon -
fron ta cja ob fi to wa ła w wie le pięk nych ak cji
oraz go li i za koń czy ła się wy ni kiem 5: 5.

Te go dnia na te re nie ką pie li ska Kar -
łów przy go to wa no rów nież sze reg atrak cji
dla dzie ci – dmu chań ce, po ka zy ra tow nic -
twa wod ne go i pierw szej po mo cy oraz gry
i za ba wy z na gro da mi w na mio cie Po wia -
to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w Mi li czu. Mu zycz ny rytm im pre zie
nada wa ła eki pa z ESKA Wro cław News.
Jak po in for mo wał mi lic ki OSiR, tyl ko
w je den week end ką pie li sko od wie dzi ło
po nad 3 ty sią ce osób.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

MILICZ

Gorący weekend na kąpielisku

W mi nio ny pią tek w Bu ko wi cach (gmi -
na Kro śni ce) zor ga ni zo wa no ro dzin ny
fe styn, po łą czo ny z ak cją cha ry ta tyw -
ną na rzecz Mi le ny Imi łow skiej. Wszy -
scy wspa nia le się ba wi li, al bo wiem po -
go da by ła wspa nia ła, a atrak cji nie
bra ko wa ło. Or ga ni za to rem im pre zy
by ło Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -
-Spor to we w Kro śni cach.

Fe styn przy Do mu Kul tu ry w Bu ko wi -
cach zgro ma dził licz ne gro no miesz kań ców.
O go dzi nie 17.00 Kry stian Okoń, dy rek tor
CETS -u, po wi tał wszyst kich i za pro sił
do wspól nej za ba wy. W trak cie im pre zy
moż na by ło po dzi wiać po kaz tań ca w wy ko -
na niu Aka de mii Tań ca Ja skier czy wy stę py
Chó ru Bal la da, Ja go dy Ste fa niak i Szy mo na
Gre gor czu ka. Gwiaz dą wie czo ru był kro to -

szyń ski ze spół Ta cy Nie In ni. Zwień cze niem
wie czo ru by ła za ba wa ta necz na.

Oprócz pro gra mu ar ty stycz ne go by ły
tak że in ne atrak cje. Przy by li stra ża cy za -
pre zen to wa li wóz bo jo wy wraz z ca łym
wy po sa że niem, a dzie ci mia ły oka zję spró -
bo wać swo ich sił przy ob słu dze wę ża
do ga sze nia po ża rów. Naj młod szym za -
pew nio no tak że za ba wy z ani ma to rem,
ma lo wa nie twa rzy, pusz cze nia ba niek my -
dla nych czy za ba wę na dmu chań cach. 

Przy go to wa no rów nież cha ry ta tyw ny
kier masz ciast oraz grill. Środ ki zbie ra no
na rzecz Mi le ny Imi łow skiej. – Jest pra -
cow ni kiem CETS od 9 lat. To oso ba, któ ra

z pew no ścią jest am ba sa do rem swo je go
miej sca pra cy, żad ne sta no wi sko nie jest jej
w CETS -ie nie zna ne. Na co dzień zaj mu je
się or ga ni za cją za jęć edu ka cyj nych, wy cie -
czek po Do li nie Ba ry czy, im prez i wy da -
rzeń kul tu ral nych. Ko cha go to wa nie
i po dró że, a jej wy pie ki czę sto gosz czą
przy CETS -owej ka wie. Mi le na uro dzi ła się
z wro dzo nym bra kiem le wej koń czy ny gór -
nej, z za cho wa ną ob rę czą bar ko wą i łok cio -
wą. Obec nie je dy nym roz wią za niem jest
za kup pro te zy bio nicz nej. Dzię ki niej na -
wet pro ste czyn no ści sta ną się dla niej ła -
twiej sze do wy ko na nia – in for mu je CETS
Kro śni ce. (FE NIX)

BUKOWICE

Wspólna zabawa i pomaganie
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Mi lic cy rad ni jed no gło śnie pod ję li
de cy zję o przy stą pie niu do rzą do we -
go pro gra mu Mi ni ster stwa Ro dzi ny
i Po li ty ki Spo łecz nej „Opie ka wy -
tchnie nio wa” – edy cja 2022. 

Opie ka wy tchnie nio wa to for ma
wspar cia dla opie ku nów osób nie peł no -
spraw nych, fi nan so wa na z Fun du szu So li -
dar no ścio we go. Pro gram za pew nia
wspar cie w za kre sie usłu gi opie ki wy -
tchnie nio wej w ra mach po by tu dzien ne go
w miej scu za miesz ka nia oso by nie peł no -
spraw nej. Skie ro wa ny jest do człon ków ro -
dzin lub opie ku nów, któ rzy wy ma ga ją
wspar cia w po sta ci do raź nej, cza so wej
prze rwy w spra wo wa niu bez po śred niej
opie ki nad dzieć mi z orze cze niem o nie -
peł no spraw no ści, a tak że nad oso ba mi po -
sia da ją cy mi orze cze nie o znacz nym
stop niu nie peł no spraw no ści bądź orze cze -
nie trak to wa ne na rów ni z tym o znacz -
nym stop niu nie peł no spraw no ści.
W ra mach pro gra mu usta lo ny jest wy miar
cza so wy usłu gi – li mit opie ki wy tchnie nio -
wej wy no si 240 go dzin rocz nie na jed ną
oso bę, czy li 20 go dzin mie sięcz nie. 

Koszt re ali za cji go dzin nej usłu gi
w gmi nie Mi licz wy nie sie nie wię cej
niż 40 zł brut to w ra mach po by tu dzien -
ne go. – Bar dzo się cie szę, że gmi na do te -
go przy stą pi ła. Ja ko sto wa rzy sze nie

by li śmy chwa le ni za to, co ro bi my, ale
ostat nio w sej mie mó wio no, że sa mo rzą dy
są w ta kich kwe stiach bez rad ne i nie mo gą
od ra zu ta kich dzia łań wdro żyć. Chcę, że -
by ście pań stwo mie li peł ną świa do mość, że
każ dy sa mo rząd w Pol sce, któ ry przy stą pił
do te go pro gra mu, do stał w 100 pro cen -
tach ty le, ile ocze ki wał. Je że li u nas opie ki
wy tchnie nio wej za brak nie, to bę dzie wy -
ni ka ło z dwóch rze czy – kwo ty, o ja ką wy -

stą pi li śmy, oraz bra ku lu dzi wy ko nu ją cych
tę usłu gę. Bę dzie z tym pro blem, bo 40 zł
brut to to jest bar dzo ma ło. To trud na i od -
po wie dzial na pra ca. Chcia łam tę kwe stię
wy ja śnić, że by nie po ja wia ły się gło sy, iż coś
nie jest ro bio ne – po wie dzia ła Ali cja Szat -
kow ska.

Rad ni jed no gło śnie opo wie dzie li się
za przy stą pie niem do pro gra mu „Opie ka
wy tchnie nio wa”. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Wsparcie dla opiekunów i osób niepełnosprawnych
Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o wspie ra niu ter mo mo der ni za cji re -
mon tów oraz cen tral nej ewi den cji
emi syj no ści bu dyn ków wła ści cie le
nie ru cho mo ści oraz za rząd cy bu dyn -
ków i lo ka li zo bo wią za ni są do zło że -
nia we wła ści wym urzę dzie gmi ny
de kla ra cji o źró dłach cie pła lub źró -
dłach spa la nia pa liw. Ter min upły -
wa 30 czerw ca. 

Od 1 lip ca 2021 r. de kla ra cję moż na
zło żyć przez In ter net za po śred nic twem
sys te mu te le in for ma tycz ne go Cen tral nej
Ewi den cji Emi syj no ści Bu dyn ków (CE -
EB) – https://zo ne. gunb. gov. pl/. Ist nie je
tak że moż li wość zło że nia de kla ra cji w for -
mie pa pie ro wej w Biu rze Po daw czym wła -
ści we go urzę du gmi ny. W przy pad ku
pro ble mów z wy peł nie niem do ku men tu
moż na się zwró cić o po moc do pra cow ni -
ków urzę du. Naj szyb ciej i naj pro ściej de -
kla ra cje moż na zło żyć przez In ter net.
Na le ży wów czas po dać okre ślo ne da ne. Po -
sia da jąc kil ka nie ru cho mo ści, trze ba spo -
rzą dzić osob ne de kla ra cje dla każ dej
z nich. 

Zgod nie z in for ma cją Głów ne go
Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go Cen tral -
na Ewi den cja Emi syj no ści Bu dyn ków
jest ko niecz na dla roz po zna nia rze czy wi -
stej sy tu acji ener ge tycz nej w Pol sce i pod -
ję cia re al nych dzia łań na rzecz po pra wy

ja ko ści po wie trza. De kla ra cję mu si zło żyć
każ dy wła ści ciel do mu lub miesz ka nia.
Brak zło żo nej de kla ra cji mo że skut ko wać
na ło że niem ka ry. Ter min skła da nia de -
kla ra cji o źró dłach cie pła lub źró dłach
spa la nia pa liw mi ja 30 czerw ca, więc to
już ostat ni dzwo nek! Nie zło że nie we
wska za nym ter mi nie de kla ra cji mo że
skut ko wać ka rą grzyw ny, zgod nie
z art. 27h usta wy o wspie ra niu ter mo mo -
der ni za cji i re mon tów oraz o cen tral nej
ewi den cji emi syj no ści bu dyn ków. Ka ra
wy no si do 500 zł. Je śli spra wa tra fi do są -
du, wy so kość grzyw ny mo że wzro snąć
do 5000 zł. 

Zgod nie z usta wą zgło sze niu w de kla -
ra cji do CE EB pod le ga ją: miej ska sieć cie -
płow ni cza, cie pło sys te mo we, lo kal na sieć
cie płow ni cza, ko cioł na pa li wo sta łe
z ręcz nym po da wa niem pa li wa/za sy po wy,
ko cioł na pa li wo sta łe z au to ma tycz nym
po da wa niem pa li wa/z po daj ni kiem, ko -
mi nek, ko za, ogrze wacz po wie trza na pa -
li wo sta łe, piec ka flo wy na pa li wo sta łe,
trzon ku chen ny, pie co kuch nia, kuch nia
wę glo wa, ko cioł ga zo wy, boj ler ga zo wy,
pod grze wacz ga zo wy prze pły wo wy, ko -
mi nek ga zo wy, ko cioł ole jo wy, pom pa cie -
pła, ogrze wa nie elek trycz ne, boj ler
elek trycz ny, ko lek to ry sło necz ne do cie -
płej wo dy użyt ko wej lub z funk cją wspo -
ma ga nia ogrze wa nia.

OPRAC. (FE NIX)

PRZYPOMINAMY!

Pamiętaj o złożeniu deklaracji CEEB! 
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W so bo tę przed re mi zą Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ciesz ko wie do szło
do prze ka za nia jed no st ce no we go
wo zu ra tow ni cze go. Jed no cze śnie
Ra da So łec ka zor ga ni zo wa ła im pre -
zę z oka zji No cy Świę to jań skiej. 

W trak cie uro czy sto ści wrę czo no od -
zna cze nia za wy słu gę lat. Za 50 lat służ by
uho no ro wa ni zo sta li dh Hie ro nim Ptak,
dh Ire ne usz Ka cza ła, dh Ro man Ka cza ła,
dh An drzej Zie liń ski i dh Jan Łu czak,
za 40 lat – dh An drzej Siód miak, za 35
lat – dh Sła wo mir Mar ci niak i dh Pa weł
Stro bel, za 30 lat – dh Piotr Ma te la i dh
Da riusz Kra wiec, za 20 lat – dh Da riusz
Jur i dh Se ba stian Ptak, za 10 lat – dh Piotr
Pie cuch, dh Ja kub Ja ku biak, dh Da riusz
Ra taj czyk, dh Krzysz tof Ko la now ski i dh

Ma te usz Fi gu ra. Brą zo wą od zna kę „Za za -
słu gi dla po żar nic twa” przy zna no dru ho -
wi Paw ło wi Wój ci ko wi.

Na stęp nie mło dzie żo wa dru ży na po -
żar ni cza zło ży ła ślu bo wa nie. – Ślu bu ję ze
wszyst kich sił słu żyć na szej oj czyź nie Rzecz -
po spo li tej Pol skiej ofiar ną pra cą w sze re gach
mło dzie żo wej dru ży ny po żar ni czej. Przy -
czy niać się do obro ny ży cia, mie nia jej oby -
wa te li, do rob ku kul tu ral ne go, ma te rial ne go
przed po ża ra mi i in ny mi klę ska mi ży wio ło -
wy mi – brzmia ły sło wa przy się gi. 

Punk tem kul mi na cyj nym by ło prze ka -
za nie klu czy ków do śred nie go wo zu stra żac -
kie go mar ki Vo lvo o po jem no ści 4 tys. li trów,
co uczy ni li wójt Igna cy Miecz ni kow ski oraz
Se ba stian Ptak – ko men dant OSP. Po jazd
kosz to wał ok. 781 tys. zł, z cze go 280 tys. po -
cho dzi ło z bu dże tu gmi ny Ciesz ków, a resz -

tę sta no wi ły środ ki ze wnętrz ne. Stra ża cy po -
dzię ko wa li wszyst kim oso bom i in sty tu -
cjom, któ re za an ga żo wa ły się w po zy ska nie

no we go wy po sa że nia – Igna ce mu Miecz ni -
kow skie mu, bryg. To ma szo wi Kop cio -
wi – ko men dan to wi KP PSP Mi licz,
Mar ci no wi Mru ko wi – prze wod ni czą ce mu
Ra dy Gmi ny w Ciesz ko wie, Mi ro sła wo wi
Wia tra ko wi, Grze go rzo wi Ho łów ko, Ban ko -
wi Spół dziel cze mu w Mi li czu, Eli zie Elias,
Mar cie Kauch, Mar ko wi Szy dłow skie mu,
To ma szo wi Ma jo wi, Ma riu szo wi Du szyń -
skie mu, Ar tu ro wi Bie lec kie mu, Paw ło wi Ry -
bar skie mu, Ra fa ło wi Dą brow skie mu,
Mar ci no wi Pon dlo wi, Ma riu szo wi Chrza -
now skie mu, Grze go rzo wi Do ro szo wi, Ma -
cie jo wi Ga la so wi i Ma te uszo wi Nel le. 

– Bar dzo się cie szę, że mo gę wziąć
udział w tak mi łej uro czy sto ści. Straż ro -

śnie w si łę. Ma my mło dzie żo wą dru ży nę
po żar ni czą i roz bu do wa ną re mi zę. Mam
na dzie ję, że w przy szłym ro ku bę dzie my
mo gli od bie rać i po świę cić ca ły plac
przy straż ni cy. Ze swo jej stro ny uczy nię
wszyst ko, co w tej spra wy moż li we – pod -
kre ślił wójt gmi ny, któ ry wrę czył stra ża -
kom na szczę ście ma skot kę ko gu ta,
sym bo li zu ją cą Ciesz ków.

Po czę ści ofi cjal nej za pro szo no
wszyst kich na wspól ny po czę stu nek i za -
ba wę ta necz ną z DJ -em Cup bla ke Mu -
sic. O go dzi nie 21.30 od by ła się pa ra da
świę to jań ska z pusz cza niem wian ków
w par ku.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OSP CIESZKÓW

Strażacy z Cieszkowa mają nowy pojazd

W mi nio ny pią tek mi lic cy po li cjan ci,
w tym je den z upraw nie nia mi ra tow -
ni ka wod ne go, uczest ni czy li we
wspól nych dzia ła niach z miej sco wy -
mi stra ża ka mi z Pań stwo wej oraz
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej na mi lic -
kim za le wie. Aby okres let ni upły wał
bez nie przy jem nych wy da rzeń, w ca -
łym kra ju pro wa dzo ne są dzia ła nia
pre wen cyj ne „Bez piecz ne wa ka cje”
oraz „Bez piecz ny wy po czy nek
nad wo dą”. 

Wspól ne dzia ła nia służb mia ły cha -
rak ter za rów no szko le nio wy, jak i pro fi lak -
tycz ny. Stra ża cy ćwi czy li ak cję ra tun ko wą
w trak cie po zo ro wa ne go pod to pie nia się
męż czy zny w akwe nie wod nym, na to -

miast po li cjan ci za bez pie cza li miej sce zda -
rze nia oraz prze pro wa dzi li po ga dan kę
na te mat bez piecz ne go za cho wy wa nia się
nad wo dą z mło dzie żą, któ ra przy glą da ła
się ćwi cze niom.

– Po li cjan ci przy po mi na ją, że ką piel
do zwo lo na jest w miej scach od po wied nio
do te go przy sto so wa nych, wy zna czo nych
oraz ob ję tych ochro ną ra tow ni ków wod -
nych, ta kich jak np. ba se ny lub ką pie li ska
miej skie – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu.

Za wsze 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
do bo 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. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Doskonalili swoje umiejętności ratownicze



Po świet nych wy ni kach ju nio rów
star szych i ża ków Ba ry czy Su łów
przy szedł czas na triumf mło dzi ków.
Ze spół pro wa dzo ny przez tre ne ra To -
masz Ga jo we go w ostat niej ko lej ce
po ko nał UKS Wiń sko i za pew nił so -
bie awans z pierw sze go miej sca
do VI li gi okrę go wej!

Su łow ski ze spół wpraw dzie do prze -
rwy prze gry wał 0: 1, ale w dru giej od sło nie

do siat ki tra fia li Ba łuk i Ko wal ski, dzię ki
cze mu Ba rycz wy gra ła 2: 1. Po me czu
na za wod ni ków i ich ro dzi ców cze kał po -
czę stu nek. 

– Spra wa awan su wy ja śni ła się do pie -
ro w ostat niej ko lej ce se zo nu. Świad czy to
o tym, że nie by ło zde cy do wa ne go fa wo ry -
ta i dru ży ny pro wa dzi ły wy rów na ną ry wa -
li za cję. Na sze mu ze spo ło wi na le żą się
jed nak gra tu la cje, bo nie omi ja ły nas też
pro ble my. Sku tecz nie jed nak so bie z ni mi

ra dzi li śmy i wy nik koń co wy nam to wy na -
gro dził. Za ca ły se zon bar dzo dzię ku ję
chło pa kom, szcze gól nie tym, któ rzy re gu -
lar nie przy cho dzi li na tre nin gi. I za dzi siej -
szy mecz, któ ry miał cię żar ga tun ko wy, bo
de cy do wał o awan sie. Prze gry wa li śmy 0: 1
do prze rwy i w dru giej po ło wie zdo ła li śmy
od mie nić lo sy spo tka nia. Za an ga żo wa nie,
wo la wal ki, umie jęt no ści i wia ra w zwy cię -
stwo po zwo li ły nam cie szyć się ze zwy cię -
stwa i awan su. Każ dy z chłop ców do ło żył
coś eks tra od sie bie, czy li ka wa łek ser -
ca – pod su mo wał uda ny se zon tre ner To -
masz Ga jo wy. 

(AN KA)

21 czerw ca na Sta dio nie Lek ko atle -
tycz nym im. Syl we stra Zim ne go w Mi -
li czu od był się I me mo riał pa tro na te -
go miej sca – mi lic kie go lek ko atle ty,
na uczy cie la wy cho wa nia fi zycz ne go,
dy rek to ra Ośrod ka Wy po czyn ku
Świą tecz ne go w Mi li czu (po przed ni ka
spół ki OSiR), zmar łe go przed 20 la ty
spor tow ca z Zie mi Mi lic kiej. 

Z tej oka zji, za raz po przy wi ta niu go -
ści przez pro wa dzą ce go Ro ma na Da ni le wi -
cza i ofi cjal nym otwar ciu ce re mo nii, któ rej
do ko nał bur mistrz Piotr Lech, de le ga cja
uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2
i Szko ły Mu zycz nej I stop nia w Mi li czu
zło ży ła kwia ty i zni cze przy ta bli cy upa -
mięt nia ją cej Syl we stra Zim ne go. 

Na spe cjal ne za pro sze nie or ga ni za to -
rów w im pre zie wziął udział Mi chał Wój -
cik – bie gacz z po wia tu mi lic kie go, któ ry
od 2019 tre nu je u Jac ka Woś ka, jed ne go
z naj lep szych tre ne rów bie ga czy dłu go dy -
stan so wych w Pol sce. Mło dy spor to wiec
po pro wa dził roz grzew kę tuż przed roz po -
czę ciem ofi cjal nych za wo dów. 

Ucznio wie ry wa li zo wa li w bie gach
na 60 i 600 me trów, rzu cie pi łecz ką pa lan -
to wą oraz sko ku w dal. Zwień cze niem za -
wo dów by ła szta fe ta na dy stan sie 200 m.

Syl we ster Zim ny upra wiał wie lo bój
lek ko atle tycz ny w klu bie Ju ve nia Wro cław
i AZS AWF Wro cław. Był człon kiem ka dry
Pol ski ju nio rów, mło dzie żow ców i se nio -
rów, a naj więk sze suk ce sy od no sił w la -
tach 1989-92. W swo jej ka rie rze zdo był
osiem me da li mi strzostw Pol ski. W 1989
ro ku Syl we ster Zim ny zo stał mi strzem Pol -
ski ju nio rów w dzie się cio bo ju, a rok póź -
niej wi ce mi strzem Pol ski mło dzie żow ców
w tej sa mej dys cy pli nie. W 1991 ro ku, już
ja ko se nior, ra zem z ko le ga mi z AZS AWF
Wro cław, wy wal czył srebr ny me dal mi -
strzostw Pol ski w szta fe cie 4 x 100 me -
trów. W tym sa mym ro ku S. Zim ny zdo był
sre bro Ha lo wych Mi strzostw Pol ski Se nio -
rów w Sied mio bo ju. W 1991 ro ku był
człon kiem ka dry Pol ski na Pu char Eu ro py
we Wło szech. W 1992 ro ku od niósł naj -
więk szy suk ces w ka rie rze, zdo by wa jąc ty -
tuł ha lo we go mi strza Pol ski se nio rów
w sied mio bo ju. Po ukoń cze niu stu diów

zo stał na uczy cie lem wy cho wa nia fi zycz ne -
go w SP nr 2 w Mi li czu, a w 2002 ro ku ob -
jął kie row nic two Ośrod ka Wy po czyn ku

Świą tecz ne go. Zmarł w tym sa mym ro ku
w wie ku za le d wie 32 lat.

(FE NIX)
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MEDALIŚCI
Bieg na 60 metrów – klasy IV
Dziewczęta
1.Maja Wawrzyniak (SP nr 2)
2.Hanna Kłosowska (SP nr 1)
3.Marta Zalewska (SP nr 1)
Chłopcy
1.Marcel Żuchowski (SP nr 2)
2.Kacper Rosiński (SP nr 1)
3.Borys Mogilan (SP nr 2)

Bieg na 60 metrów – klasy V
Dziewczęta
1.Julia Hałabura (SP nr 2)
2.Michalina Kamińska (SP nr 1)
3.Oliwia Nowak (SP nr 2)
Chłopcy
1.Paweł Kuśnierz (SP nr 2)
2.Kuba Soboń (SP nr 2)
3.Kacper Kmiecik (SP nr 1)

Bieg na 60 metrów – klasy VI
Dziewczęta
1.Eliza Kamińska (SP nr 2)
2.Alicja Judzińska (SP nr 2)
Chłopcy
1.Michał Turewicz (SP nr 2)
2.Filip Nowak (SP nr 1)

Bieg na 600 metrów – klasy IV
Dziewczęta
1.Martyna Jaśniewka (SP nr 1)
2.Hanna Zmuda (SP nr 2)
3.Dominika Zalewska (SP nr 1)
Chłopcy
1.Francieszek Szymczak (SP nr 1)
2.Jakub Kochmański (SP nr 2)
3.Wiktor Zadorożny (SP nr 2)

Bieg na 600 metrów – klasy V
Dziewczęta
1.Maja Topolska (SP nr 2)
2.Hanna Kapuścińska (SP nr 2)
3.Antonina Procajło (SP nr 2)
Chłopcy
1.Kamil Mencki (SP nr 1)
2.Błażej Kołodziej (SP nr 2)
3.Kacper Iwanicki (SP nr 2)

Bieg na 600 metrów – klasy VI
Chłopcy
1.Filip Tyczyński (SP nr 1)
2.Wojciech Włodarczyk (SP nr 2)
3.Emilian Trzeciak (SP nr 2)

Rzut piłką palantową – klasy IV
Dziewczęta
1.Wiktoria Kowalczyk (SP nr 2)
2.Lena Ficek (SP nr 1)

Chłopcy

1.Szymon Zieleziński (SP nr 1)
2.Adrian Zamirski (SP nr 2)
3.Marcel Skiba (SP nr 2)

Rzut piłką palantową – klasy V
Dziewczęta

1.Natasza Wielesik (SP nr 2)
2.Oliwia Frik (SP nr 1)
3.Alicja Jarosz (SP nr 2)
Chłopcy

1.Maksymilian Tutak (SP nr 2)
2.Oliwier Konradowski (SP nr 1)
3.Bartłomiej Markocki (SP nr 2)

Rzut piłką palantową – klasy VI
Dziewczęta
1.Zuzanna Nakonieczna (SP nr 1)
2.Alicja Judzińska (SP nr 2)
3.Blanka Trafankowska (SP nr 2)
Chłopcy
1.Michał Gągorowski (SP nr 2)
2.Kacper Trojnar (SP nr 1)
3.Kamil Stelmach (SP nr 1)

Skok w dal – klasy IV
Dziewczęta
1.Julia Mielech-Bieleń (SP nr 2)
2.Tatiana Trzeciak (SP nr 1)
3.Maja Drygas (SP nr 1)
Chłopcy
1.Błażej Flaga (SP nr 2)
2.Adrian Szymonik (SP nr 2)
3.Adam Walniczek (SP nr 1)

Skok w dal – klasy V
Dziewczęta
1.Oliwia Sorbicka (SP nr 2)
2.Weronika Kądziołka (SP nr 2)
3.Maja Ptak (SP nr 1)
Chłopcy
1.Błażej Adamowicz (SP nr 1)
2.Jan Kłonowski (SP nr 2)
3.Kuba Kaczor (SP nr 2)

Skok w dal – klasy VI
Dziewczęta
1.Anastazja Pawliczak (SP nr 2)
Chłopcy
1.Szymon Ryba (SP nr 2)
2.Filip Kozieł (SP nr 2)
3.Wojciech Mormel (SP nr 1)

LEKKA ATLETYKA

Upamiętnili milickiego sportowca

PIŁKA NOŻNA

Awans młodzików Baryczy!


