
WIDZIMY SIĘ CO WTOREK! e -ma il:re dak cja@glo kal na.plNR 47 WTOREK 6 WRZEŚNIA 2022

MILICZ

Wielkie otwarcie 
kina Capitol! Czytaj na str. 3

MILICZ

W rocznicę porozumień
sierpniowych Czytaj na str. 4

KROŚNICE

Upamiętnili legendę
polskiego kolarstwa

Czytaj na str. 8

MILICZ

Szkoła jest miejscem 
kultu nauki, 

wiedzy i rozumu

Czytaj na str. 2
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30 sierp nia w no wo wy bu do wa nej
sa li wi do wi sko -ki no wej Ca pi tol zor -
ga ni zo wa no VII Kon fe ren cję Oświa -
to wą Gmi ny Mi licz. By ła to tak że
oka zja do zło że nia ślu bo wa nia przez
na uczy cie li mia no wa nych oraz po że -
gna nia od cho dzą cych na eme ry tu rę
dy rek to rów szkół.

Kon fe ren cję otwar ła Alek san dra
We ncek – kie row nik Wy dzia łu
Oświa ty, Pro mo cji i Spraw Spo łecz -
nych w Urzę dzie Miej skim w Mi li czu.
Na wstę pie za pre zen to wa ła zgro ma -
dzo nym go ściom frag ment fil mu „Sto -
wa rzy sze nie Umar łych Po etów”,
wska zu jąc po trze bę po bu dza nia wy -
obraź ni i kre atyw no ści wśród
uczniów. 

– W po ka za nym frag men cie fil -
mu Ro bin Wil liams wcie la się w ro lę
na uczy cie la, któ ry in spi ru je uczniów
i otwie ra ich gło wy na no we świa ty.
Ro bi to nie ko niecz nie kon wen cjo nal -
ny mi me to da mi i ak cep to wa ny mi. In -
spi ru je ich do dzia ła nia i udo wad nia,
że wła śnie ta ką ro lę po wi nien peł nić
na uczy ciel. Chcia łam przed sta wić na -
rzę dzie, któ re pań stwo ma cie, lek ko
za ku rzo ne przez okres pan de micz ny.
Jest nim mo bil na edu ka cja. Cho dzi mi
przede wszyst kim o współ pra cę mię -
dzy na ro do wą mię dzy szko ła mi i wy -
mia nę mło dzie ży. Nie cho dzi tyl ko
bu do wa nie kom pe ten cji ję zy ko wych.
Wspie ra to tak że wszech stron ny roz -
wój, zwięk sza ją cy od wa gę, pew ność
sie bie i otwar tość. Mo że to po móc
w od bu do wie re la cji i wię zi ró wie śni -
czych, za chwia nych okre sem pan de -
micz nym – po wie dzia ła A. We ncek. 

Przy po mnia ła tak że, z ja kich wy -
mian mię dzy na ro do wych ko rzy sta ły
do tej po ry mi lic kie szko ły, w ja ki spo -
sób uda ło się je na wią zać i wy ja śnia ła,
dla cze go są one tak waż ne. Jak wspo -
mnia ła, od 23 lat Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 w Mi li czu pro wa dzi wy mia nę
z mia stem part ner skim Lohr. Z ko lei
mi lic ka Je dyn ka w 2018 ro ku roz po -
czę ła współ pra cę z Gru zją. Na si
ucznio wie już dwa ra zy by li w tym
kra ju. Gru zi ni rów nież mie li oka zję
od wie dzić Mi licz. W tym sa mym ro -
ku pla ców ka ta na wią za ła kon takt
z ukra iń ską szko łą w Bi ło kry ni cy ko ło
Krze mień ca. 

– Ze wzglę du na pan de mię i sy tu -
ację wo jen ną nie by ło moż li we po je -
cha nie tam. Mi mo to ma my trwa ły
kon takt i or ga ni zo wa na by ła po moc
hu ma ni tar na. Je śli cho dzi o nie miec -
kie mia sto Wu rzen, to for mal nie umo -
wa o part ner stwie zo sta ła pod pi sa na
z po wia tem w 2014 ro ku. Jed nak już
od 2010 r. jeź dzi my tam i or ga ni zu je -
my spo tka nia. W ostat nich mie sią cach
mo gli śmy na nich moc no li czyć.
W ob li czu woj ny na Ukra inie da li

z sie bie wszyst ko i wspie ra li nas bar -
dzo in ten syw nie. Na dniach bę dzie my
skła da li pro jekt, że by na sza Mło dzie -
żo wa Ra da Miej ska mo gła po je chać
w li sto pa dzie do Wu rzen. Nie miec ka
mło dzież tak że pla nu je przy jazd
do nas – mó wi ła A. We ncek.

Kie row nik wy dzia łu omó wi ła ska -
lę po mo cy, któ rej udzie li ła gmi na Mi -
licz uchodź com z Ukra iny, a po nad to
po da ła przy kła dy in we sty cji prze pro -
wa dzo nych w pla ców kach edu ka cyj -
nych. 

Na stęp nym pre le gen tem był Da -
riusz Du szyń ski, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Mi li czu, któ ry
mó wił o kon tak cie i na uce ję zy ka ob -
ce go ja ko czyn ni kach mo de lu ją cych
po sta wy. – Kie dy w ze szłym ro ku zo -
sta łem dy rek to rem Dwój ki, to zna la -
złem swo ją pra cę sprzed 20 lat. By ła
po świę co na ste reo ty pom i uprze dze -
niom et nicz nym, ja ko czyn ni kom
mo de lu ją cym po sta wy dzie ci i mło -
dzie ży. Nie by ło by to mo że in te re su -
ją ce, gdy by nie to, że po sta no wi łem
w lu tym te go ro ku za dać ano ni mo wo
ta kie sa me py ta nia uczniom. Do ty -
czy ło to dzie ci uczą cych / nie uczą -
cych się ję zy ka nie miec kie go oraz
uczest ni czą cych / nie uczest ni czą -
cych w wy mia nie. W for mie ob raz -
ko wej za zna cza na by ła na ro do wość,
któ ra nas in te re su je, jej za le ty i wa -
dy. 20 lat te mu ba da nia dla wszyst -
kich grup by ły bar dzo bli skie. Te
z lu te go po ka zu ją na to miast umiej -
sco wie nie Niem ców o wie le da lej
niż 20 lat te mu. Wy bra łem 30 na ro -
dów i każ dy uczeń miał im przy pi -
sać 30 za let i wad. W więk szo ści by ły
to py ta nia na wy czu cie i abs trak cyj -
ne. Wła śnie tak dzia ła ste reo typ, że
ist nie ją uogól nie nia. Jest to su biek -
tyw na oce na, nie ma ją ca nic wspól ne -
go z rze czy wi sto ścią, ale nie mu si być
ona ne ga tyw na. Uprze dze nia są
szcze gól ną for mą, ce chu ją cą się wro -
go ścią i mo gą cą prze ro dzić się w agre -
sję. Za da łem so bie py ta nie, co się
zmie ni ło, że ba da nia wy pa dły te raz
ina czej. Nie bez zna cze nia jest to, co

się są czy w wia do mo ściach i In ter ne -
cie. Hejt na ro do wo ścio wy jest bar dzo
moc ny. I to ma wpływ na fakt, że te -
raz na szy mi naj więk szy mi wro ga mi
są Niem cy i Unia Eu ro pej ska. Po li ty -
ka pań stwa opar ta jest na wy klu cza -
niu i szu ka niu wro gów. Dzi siaj to
mo gą być ge je, ju tro les bij ki, trans we -
sty ci, po ju trze Niem cy i Fran cu zi,
któ rych uczy li śmy jeść wi del cem.
Dwa la ta te mu to wy by li ście wro ga -
mi. Utwo rzo no ste reo typ „na uczy cie -
la nie ro ba”, któ ry nie wie le ro bi, ma
mnó stwo fe rii i wa ka cji i żą da jesz cze
pie nię dzy za to. Mu si my te mu prze -
ciw dzia łać. Pod sta wa pro gra mo wa
szko ły pod sta wo wej i usta wa są po -

dob no opar te na war to ściach chrze -
ści jań skich. Mó wią o po sza no wa niu
i nie wy klu cza niu ze wzglę du na na -
ro do wość. Za koń czę to sło wa mi jed -
ne go z oj ców Ko ścio ła, któ ry na pi sał
do Ga la tów: „Nie ma już Ży da ani po -
ga ni na, nie ma już nie wol ni ka ani
czło wie ka wol ne go, nie ma już męż -
czy zny ani ko bie ty, wszy scy bo wiem
je ste ście kimś jed nym w Je zu sie
Chry stu sie” – oświad czył dy rek tor
mi lic kiej Dwój ki.

W dal szej czę ści przy ję to ślu bo wa -
nie osób, któ re uzy ska ły sto pień na -
uczy cie la mia no wa ne go. Ak ty nada nia
ode bra li Ju sty na Ja rosz, An na Zim na,
Mar le na No wak -Ta sarz, Ka ta rzy na
Sza fra niec, Iwo na Mo cy dlarz i Da wid
Ję drze jek. 

Po tem bur mistrz Mi li cza pod su -
mo wał mi nio ny rok szkol ny i mó wił
o sto ją cych przed edu ka cją wy zwa -
niach. – 30 sierp nia każ dy na uczy ciel
przy go to wu je się do swo je go pierw sze -
go dzwon ka. 35 lat te mu ja tak że szy ko -
wa łem się do tej pra cy w Szko le
Pod sta wo wej nr 2 – wspo mniał Piotr
Lech. – W tym cza sie dra ma tycz nie za -
czę ło bra ko wać na uczy cie li. Oso ba, któ -
rą za stę po wa łem, wy je cha ła kil ka
ty go dni wcze śniej z kra ju. Szu ka ła lep -
szych wa run ków ży cia i za trud nie nia.
Do ty czy ło to tak że wol no ści i swo -
bód. 1987 rok to nie był śro dek ko mu -
ny, ale nie był to czas za po wia da ją cy
ja kie kol wiek zmia ny. Pod sta wa pro gra -
mo wa by ła ukła da na za zgo dą rzą dzą cej
par tii, tak aby szko ła kształ to wa ła no we -
go oby wa te la. Ta kie go, któ ry bę dzie słu -
żyć wier nie wła dzy lu do wej.
Pod ręcz ni ki w spo sób oczy wi sty i bez -
czel ny za kła my wa ły rze czy wi stość. At -
mos fe rę w szko le czę sto po gar sza li
no mi na ci par tyj ni, czy li dy rek to rzy
i przed sta wi cie le ku ra to rium. Mi mo to
gru pa na uczy cie li, któ ra przy szła wtam -
tym cza sie, wy two rzy ła pre sję zmian.
Zmie ni ły one ra dy kal nie ob li cze szko ły.
Nie któ rzy pa mię ta ją też po waż ne zmia -
ny fi nan so we. Cza sy mi ni stra Sam so no -
wi cza i Ku ro nia, kie dy pła co no nam
dwa ra zy w mie sią cu. W 1990 r. pol ski
na uczy ciel za ra biał bar dzo do brze. To

ozna cza, że żad na sy tu acja i par tia nie
jest w sta nie pol skie go na uczy cie la zmu -
sić do cze go kol wiek. Ma on bo wiem
swo ją wie dzę, ho nor i sys tem war to ści.
Szko ła mi lic ka w mi nio nym ro ku da ła
wie le świa dectw i do wo dów, że po tra fi
zna leźć się w no wej rze czy wi sto ści.
Trze ba o tym pa mię tać i brać to
pod uwa gę. Po dwóch la tach pan de mii
i zmia nach spo łecz nych trze ba stwier -
dzić, że ro la edu ka cji i na uczy cie la jest
ra dy kal nie in na. Bę dzie się ona zmie -
niać w naj bliż szym cza sie. Na ucza nie
na od le głość jest jed nym z nie wie lu po -
zy tyw nych prze ja wów pan de mii. To bę -
dzie wy zna cza ło naj now sze tren dy
na ryn ku pra cy. Za da niem na naj bliż szy
rok szkol ny jest pe da go gi ka włą cza ją ca.
To do kład ne prze ci wień stwo te go,

o czym wspo mi nał dy rek tor Du szyń ski.
Do tej po ry brzmia ła eg zo tycz nie edu -
ka cja dla ob co kra jow ców. Za da nie szko -
ły to nie tyl ko ję zyk, ale też kom pe ten cje
spo łecz ne. Zro bie nie wszyst kie go, by ta -
ki uczeń był czę ścią śro do wi ska i pań -
stwa. Mło dym lu dziom na le ży
prze ka zać zna ne na ca łym świe cie war -
to ści, czy li wol ność sło wa, wy zna nia,
wy po wie dzi, zgro ma dzeń, ma ni fe sta cji.
Jest to pod sta wa de mo kra cji – za zna -
czył bur mistrz Mi li cza. 

Pod kre ślił też waż ną ro lę zdro wia
fi zycz ne go w aspek cie edu ka cyj nym.
Wska zał, że na nie ko rzyść zmie ni ło się
po strze ga nie pro ble mu oty ło ści wśród
dzie ci. Przy wo łał ba da nia z 2015 ro ku,
z któ rych wy ni ka ło, że pol scy 11-lat ko -
wie mie li naj wyż szy wskaź nik oty ło ści
w Eu ro pie. – Co za bi ja pol skie go
ucznia i na sto lat ka? Lek ce wa że nie wy -
cho wa nia fi zycz ne go – stwier dził P.
Lech. – 75 pro cent 15-lat ków ma róż -
ne go ro dza ju dys funk cje i ucie ka od ak -
tyw no ści. Jest tak że spra wa zwol nień
le kar skich, wspie ra nych przez ro dzi -
ców. Bę dzie my stop nio wo wpro wa -
dzać wy cho wa nie fi zycz ne dla klas I -III.
Za ję cia bę dą uroz ma ico ne, że by włą -
czyć jak naj wię cej osób. Lek cja pły wa -
nia nie ma być ka rą, a praw dzi wą
ak tyw no ścią. Dla te go wy co fu je my je
w kla sach VII -VIII, bo dla nich jest to
tro chę za póź no. Prze rzu ca my je
na młod szych. Pe da go gi ka zdro wia to
tak że pre fe ro wa nie zdro wych na wy -
ków i pro mo cja szcze pień. To wal ka
z Ciem no gro dem i za co fa niem od ra -
dza ją cym się na ba zie prze są dów i cza -
rów. Mą ci to lu dziom w gło wie.
CO VID cią gle zbie ra swo je żni wo i je -
stem świe żo po tej cho ro bie. Prze sze -
dłem go su chą sto pą, bez bo le śnie
w tym wie ku. Jak twier dzi naj bar dziej
zna na mi le kar ka, sta ło się tak, bo by -
łem trzy ra zy za szcze pio ny. Ugię cie się
i zro bie nie kro ku wstecz w tej spra wie
bę dzie de gra da cją mło de go po ko le nia.
Szko ła nie jest miej scem na kul ty wo -
wa nie gu seł i ciem no ty. Jest miej scem
kul tu na uki, wie dzy i ro zu mu – za ko -
mu ni ko wał wło darz Mi li cza. 

Ostat nią pre le gent ką by ła psy cho -
log z mi lic kiej Dwój ki – Ad ria na Yuk -
sel, któ ra opo wie dzia ła o tym, jak
wspie rać zdro wie psy chicz ne uczniów.
Zwień cze niem VII Kon fe ren cji
Oświa to wej Gmi ny Mi licz by ło po że -
gna nie Kry sty ny Pio sik ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Mi li czu oraz Ry szar da
Sła wen ty ze Szko ły Pod sta wo wej
w Czat ko wi cach, któ rzy za koń czy li
pra cę na sta no wi skach dy rek to rów
tych pla có wek. W ich miej sce po wo ła -
no Da nu tę Żoł dak w Je dyn ce i An nę
Wie czo rek w Czat ko wi cach. Dy rek to -
rem Szko ły Pod sta wo wej w Su ło wie
zo stał na to miast Pa weł Pu dłow ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MI LICZ

Szko ła jest miej scem kul tu na uki, wie dzy i ro zu mu



Aktualności 3

W mi nio ny week end od by ło się uro -
czy ste otwar cie ki na Ca pi tol w Mi li -
czu. By ły po dzię ko wa nia, wspo mnie -
nia i kon cer ty mu zycz ne. To dłu go
ocze ki wa na in we sty cja nie tyl ko
przez in struk to rów i dzia ła czy in sty -
tu cji kul tu ry, ale tak że przez sa mych
miesz kań ców.

Pra ce bu dow la ne trwa ły po nad rok. Sa -
la wi do wi sko wo -ki no wa jest do stęp na dla
oko ło 200 osób z za ple czem tech nicz nym,
sa ni tar nym i sa lą kon fe ren cyj ną, znaj du ją -

cą się na pię trze bu dyn ku. Wy bu do wa no
łącz nik z prze zna cze niem po miesz czeń
na po trze by bi blio te ki pu blicz nej. 

W so bo tę od by ła się uro czy sta ga la
z udzia łem władz sa mo rzą do wych, przed -
sta wi cie li wie lu in sty tu cji i sto wa rzy szeń.
Dla za pro szo nych go ści za pla no wa no se ans
kro ni ki fil mo wej, pre zen tu ją cy waż ne wy -
da rze nia z hi sto rii mia sta z ostat nich 30 lat.
Po ka za no rów nież son dę sprzed 10 lat, kie -
dy to py ta no miesz kań ców o wspo mnie nia
zwią za ne z ki nem w Mi li czu oraz moż li wo -
ści je go re ak ty wa cji. Or ga ni za to rom uda ło

się do trzeć do osób, któ re w niej wy stę po -
wa ły. Za pro szo no je na sce nę i po pro szo no
o wy da nie opi nii na te mat wy bu do wa ne go
obiek tu. Wszy scy by li za chwy ce ni i wy ra -
zi li na dzie ję, że po sze rzy to ofer tę kul tu ral -
ną dla miesz kań ców. Z oka zji 91. rocz ni cy
po wsta nia ki na w Mi li czu bur mistrz Piotr
Lech wrę czył im bi le ty wy glą dem przy po -
mi na ją ce te z 1931 ro ku.

– Dzię ku ję, że pań stwo tu taj je ste ście.
Uczest ni czy my ra zem w po ko na niu ko lej -
ne go pro gu roz wo ju Mi li cza. Pry wat na de -
fi ni cja mia sta po wia to we go mó wi o tym, że

oprócz za spo ka ja nia po trzeb by to wych są
rów nież te du cho we – za po trze bo wa nie
na kul tu rę. Ta kie mia sto po win no mieć bi -
blio te kę, ośro dek kul tu ry, sta dion pił kar ski
i ki no. Wie dzie li o tym na si po przed ni cy.
Ki no po wsta ło w 1931 r. W nie wiel kim

mie ście na skra ju III Rze szy. Zro bio no to,
że by za po biec zja wi sku ost fluch -
tu – uciecz ki miesz kań ców do miast bar -
dziej zur ba ni zo wa nych. Ten obiekt
prze trwał woj nę i so cja lizm, ale w 1991 r.
za pa dła de cy zja o li kwi da cji. To był zły rok
dla Mi li cza. Zli kwi do wa no tak że ko lej wą -
sko to ro wą, żło bek i jed no z przed szko li.

Wszy scy wie dzie li śmy o tym, że na le ży ki -
no od bu do wać i zre wi ta li zo wać. W daw nej
roz mo wie z bur mi strzem Wal lem usły sza -
łem, że od bu do wa w tym sa mym miej scu
nie ma żad ne go sen su. Bu dy nek zo stał bez -
pow rot nie sprze da ny w pry wat ne rę ce
w 2009 r. Uzna li śmy, że trze ba po rzu cić
mrzon ki i po win ni śmy szu kać in ne go miej -
sca. Nie by ło ła two i pro sto. Dzi siaj je ste śmy
świad ka mi te go, że się uda ło. Chce my kon -
ty nu ować do brą hi sto rię Ca pi to lu – mó wił
bur mistrz Piotr Lech.

Wło darz zło żył ser decz ne po dzię ko -
wa nia wszyst kim oso bom, któ re przy czy -
ni ły się do re ali za cji te go pro jek tu, m. in.
rad ne mu sej mi ku wo je wódz kie go, wi ce -
bur mi strzo wi Ro ki cie, pra cow ni kom urzę -
du oraz ośrod ka kul tu ry – z dy rek tor
Syl wią Szy dłow ską -Ma łec ką na cze le, pro -
jek tan tom i wy ko naw com.

Ga la za koń czy ła się kon cer tem prze -
bo jów wiel kie go ekra nu w wy ko na niu or -
kie stry pod ba tu tą Krze si mi ra Dęb skie go.
Uczest ni cy mie li oka zję usły szeć te ma ty
fil mo we z ta kich dzieł jak „Ogniem i mie -
czem”, „W pu sty ni i w pusz czy”, „Ti ta nic”,
„Za pach ko bie ty” czy „Czar ne chmu ry”.

Na stęp ne go dnia w ki nie miesz kań cy
mie li oka zję obej rzeć pierw sze se an se fil -
mo we i wziąć udział w kon cer cie, w któ -
rym wy stą pi li Ma riusz Ku śnierz Qu ar tet
i Mał go rza ta Woj cie chow ska.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Wielkie otwarcie kina Capitol!
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1 wrze śnia przy obe li sku „W hoł dzie
po le głym za Pol skę” w Ciesz ko wie
od by ła się uro czy stość z oka zji 83.
rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej.
Przed sta wi cie le sa mo rzą du, szkół,
in sty tu cji i sto wa rzy szeń upa mięt ni li
po le głych za na szą oj czy znę, skła da -
jąc sym bo licz ne wią zan ki kwia tów. 

II woj na świa to wa w la -
tach 1939- 1945 jest uzna wa na za naj bar -
dziej nisz czy ciel ski i krwa wy kon flikt
w hi sto rii ludz ko ści. Sza cun ko wo zgi nę ło
w niej 60 mi lio nów lu dzi, w tym 6 mi lio -

nów Po la ków. Swo im za się giem ob ję ła nie -
mal ca ły świat. Pierw szym eta pem by ła
woj na obron na Pol ski, na zy wa na rów nież
kam pa nią wrze śnio wą. 

III Rze sza roz po czę ła przy go to wa nia
do ude rze nia na Rzecz po spo li tą po od rzu -
ce niu przez nią nie miec kich żą dań te ry to -
rial nych (anek sja Wol ne go Mia sta
Gdań ska i za pew nie nia ko ry ta rza eks te ry -
to rial ne go przez Po mo rze). W kwiet -
niu 1939 r. ru szy ły pra ce nad pla nem
in wa zji na Pol skę. Nada no jej kryp to nim
Fall We iss. Z koń cem sierp nia 1939 r.
Niem cy by ły go to we do woj ny.

Atak na stą pił 1 wrze śnia w go dzi nach
po ran nych. O 4.45 Niem cy roz po czę li
ostrzał pol skiej Woj sko wej Skład ni cy
na We ster plat te. Po mi mo wy raź nej prze -
wa gi li czeb nej od dzia łów nie miec kich pol -
skim żoł nie rzom uda ło się bro nić przez
sie dem dni. Wal ki trwa ły na ca łej sze ro ko -
ści gra ni cy, na lą dzie, wo dzie i w po wie -
trzu. Niem cy skon cen tro wa li prze ciw ko
Pol sce ok. 1,6-1,8 mln żoł nie rzy oraz ty sią -
ce czoł gów i sa mo lo tów. Po la cy dys po no -
wa li wy raź nie mniej szy mi si ła mi – oko ło
mi lio na żoł nie rzy i za le d wie set ki sa mo lo -
tów i czoł gów. Prze wa ga ta po zwo li ła

Niem com na szyb kie prze ła ma nie głów nej
li nii pol skie go opo ru. Po za pro wa dze niem
dzia łań wo jen nych Niem cy do ko ny wa li

ma so wych zbrod ni na lud no ści cy wil nej
i jeń cach. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Złożyli hołd poległym i pomordowanym 

31 sierp nia przy skwe rze Sta ni sła wa
Ja cha w Mi li czu od by ła się uro czy -
stość z oka zji Dnia So li dar no ści
i Wol no ści – 42. rocz ni cy po ro zu -
mień sierp nio wych. Wią zan ki kwia -
tów zło ży li przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów, szkół, związ ku za wo do we go
NSZZ „So li dar ność” i miesz kań ców. 

Uro czy sto ści roz po czę ły się wspól -
nym od śpie wa niem hym nu pań stwo -
we go i wy słu cha niem wy stą pie nia
Ry szard Bart nic kie go, prze wod ni czą -
ce go Mię dzy za kła do wej Or ga ni za cji
Związ ko wej NSZZ „So li dar ność”
w Mi li czu. – To już 42. rocz ni ca po -
wsta nia na sze go związ ku i na szej cięż -
kiej pra cy na rzecz in nych lu dzi. To
czas re flek sji i pod su mo wań tam tych
wy da rzeń. Za po cząt ko wa ły one wiel -
kie zmia ny i ko niec ko mu ni zmu. Sta -
ło się to sym bo lem nie tyl ko dla nas,
Po la ków, ale też dla in nych na ro dów.
Idee So li dar no ści cią gle nie sio ne są
przez współ cze sną hi sto rię. Dzię ku ję
pań stwu, że co ro ku je ste ście obec ni
na tej uro czy sto ści oraz 13 grud -
nia – po wie dział szef po wia to wych
struk tur związ ku za wo do we go.

Na stęp nie prze mó wił bur mistrz
Mi li cza. – Trze ba pa mię tać o tym, że
te wy da rze nia nie dzia ły się w mo men -
cie, kie dy ko mu na by ła sła ba i chwia ła
się w po sa dach. Kra je de mo kra cji lu -
do wej by ły trzy ma ne bar dzo moc no
w zwar tych gra ni cach i or dyn ku.
O ich kon dy cji de cy do wa ła Ar mia
Czer wo na, roz lo ko wa na w każ dym
z nich. Po słu szeń stwa pil no wa ły be to -
no we si lo sy, za wie ra ją ce śmierć nu kle -
ar ną. 31 sierp nia był dla wie lu
szo kiem, po nie waż niósł ogrom ną
zmia nę. Wła dza to ta li tar na usia dła
przy sto le i za war ła po ro zu mie nie.
Naj waż niej szym po stu la tem by ło
utwo rze nie nie za leż ne go od wła dzy
związ ku za wo do we go. Sa la BHP
w Gdań sku prze szła do hi sto rii świa ta
i po pkul tu ry. To znak pierw szeń stwa

wszyst kich in nych póź niej szych wy da -
rzeń, ta kich jak upa dek mu ru ber liń -
skie go, ne go cja cje Re agan -Gor ba czow,
wio sna lu dów. Na le ży o tym pa mię tać
i przy po mi nać – pod kre ślił Piotr Lech.

Dzień So li dar no ści i Wol no ści to
pol skie świę to pań stwo we, ob cho dzo -
ne co ro ku 31 sierp nia w rocz ni cę po -
ro zu mień sierp nio wych, usta no wio ne
w ce lu upa mięt nie nia hi sto rycz ne go
zry wu Po la ków do wol no ści i nie pod -
le gło ści z 1980, któ ry za po cząt ko wał
pro ces upad ku ko mu ni zmu i wy zwo -
le nia na ro dów Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej. Jak po da je In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej, na po cząt ku lip -
ca 1980 r. na sku tek pod wyż ki cen
mię sa i je go prze two rów, sprze da wa -
nych w skle pach i sto łów kach za kła do -
wych, wy bu chły spon ta nicz ne straj ki
w za kła dach pra cy na po łu dniu
i wscho dzie kra ju, głów nie na Lu belsz -
czyź nie. Pro te sty szyb ko wy ga sa ły
po ne go cja cjach władz ze straj ku ją cy -
mi za ło ga mi, któ rym obie cy wa no re -
ali za cję po stu la tów eko no micz nych. 

Tym cza sem 14 sierp nia 1980 r.
w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na wy -
buchł strajk w obro nie zwol nio nej
z pra cy An ny Wa len ty no wicz, dzia łacz -
ki WZZ Wy brze ża. Po dwóch dniach

pro test zo stał prze rwa ny, ale po tem
na sku tek na le gań de le ga tów in nych za -
kła dów pra cy, któ re po par ły żą da nia
stocz niow ców, był kon ty nu owa ny ja ko
strajk so li dar no ścio wy. „Dys cy pli nar ne”
zwol nie nie An ny Wa len ty no wicz do -

pro wa dzi ło do po wsta nia naj więk sze go
ru chu spo łecz ne go w pol skiej hi sto -
rii – NSZZ „So li dar ność”. Po wo ła no
Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy,
któ ry sfor mu ło wał 21 po stu la tów. Naj -
waż niej sze do ty czy ły utwo rze nia praw -
dzi wie wol nych i nie za leż nych

związ ków za wo do wych i upa mięt nie -
nia ofiar tra ge dii grud nia 1970 r.
Na cze le pro te stu sta nął Lech Wa łę sa.

W Mię dzy za kła do wych Ko mi te -
tach Straj ko wych w Stocz ni Gdań skiej
sku pio nych by ło ok. 800 za kła dów
pra cy z Wy brze ża Gdań skie go. Miej -
skie ko mi te ty straj ko we po wsta ły tak -
że w El blą gu i Szcze ci nie. 26
sierp nia 1980 r. roz po czę ły się straj ki
na Dol nym Ślą sku, a 29 sierp nia „sta -
nę ły” ko pal nie na Gór nym Ślą sku.
Do pro te stów przy łą cza ły się tak że za -
kła dy z in nych miast Pol ski. Pod na po -
rem ak cji straj ko wej wła dze
PRL -u zgo dzi ły się na po wsta nie nie -
za leż nych związ ków za wo do wych. 30
sierp nia 1980 r. pod pi sa no po ro zu -
mie nia w Szcze ci nie, 31 sierp nia
w Gdań sku, 3 wrze śnia w Ja strzę biu -
-Zdro ju, a 11 wrze śnia w Hu cie Ka to -
wi ce (Dą bro wa Gór ni cza).

Po wsta nie nie za leż ne go związ ku
za wo do we go, a w isto cie wiel kie go ru -

chu spo łecz ne go, wy zwo li ło w Po la -
kach nie no to wa ną wcze śniej
pod rzą da mi ko mu ni stów ogrom ną
ak tyw ność w wy mia rze po li tycz nym
i spo łecz nym. Do tych czas nie spo ty ka -
na by ła sy tu acja, w któ rej wła dze ja kie -
go kol wiek związ ku, sto wa rzy sze nia

czy or ga ni za cji wy bie ra ne by ły w spo -
sób de mo kra tycz ny i wol ny. Udział se -
tek osób w związ ko wych ze bra niach
wy bor czych w za kła dzie i an ga żo wa -
nie się w peł nie nie od po wie dzial nych
funk cji z wy bo ru sta no wi ły zu peł nie
no wą rze czy wi stość. Od pierw szych
dni wrze śnia 1980 r. „So li dar ność” sta -
ła się nie tyl ko związ kiem za wo do -
wym, ale i ru chem spo łecz nym,
ogar nia ją cym wszyst kie sfe ry ży cia
spo łecz ne go i po li tycz ne go. Oka za ła
się nie spo ty ka ną w blo ku wschod nim
zin sty tu cjo na li zo wa ną for mą opo zy cji
wo bec ko mu ni zmu. Na wol no ścio wej
fa li po wsta ły nie za leż ne or ga ni za cje
rol ni cze i stu denc kie: NSZZ Rol ni ków
In dy wi du al nych i Nie za leż ne Zrze sze -
nie Stu den tów.

Wraz z re wo lu cją „So li dar no ści”
w Pol sce po ja wi ły się prze ja wy spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go. Na nie spo -
ty ka ną ska lę roz wi nę ła się nie za leż na
po li gra fia. W wie lu za kła dach pra cy

i in sty tu cjach uka zy wa ły się re da go wa -
ne w spo sób od dol ny związ ko we biu -
le ty ny in for ma cyj ne oraz cza so pi sma.
W ra mach związ ku pro wa dzo no dzia -
łal ność kul tu ral ną, sa mo kształ ce nio -
wą, na uko wą i oświa to wą.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MI LICZ

W rocz ni cę po ro zu mień sierp nio wych



Na bieżąco 5

28 sierp nia mi lic cy po li cjan ci za trzy -
ma li 22-let nią ko bie tę oraz dwóch
męż czyzn w wie ku 24 i 28 lat. Oso by
te wspól nie do ko na ły kra dzie ży
z wła ma niem na te re nie dwóch po -
se sji w miej sco wo ści Dzie wię tlin.

28 sierp nia w go dzi nach po po łu dnio -
wych po li cja otrzy ma ła zgło sze nie o wła -
ma niu do po miesz czeń go spo dar czych
w Dzie wię tli nie. Funk cjo na riu sze, któ rzy
przy by li na miej sce, usta li li, że po sfor so -
wa niu za bez pie czeń tech nicz nych ga ra żu
oraz po miesz cze nia go spo dar cze go, znaj -
du ją ce go się na po se sji obok, nie zna ni
spraw cy do ko na li kra dzie ży mie nia w po -
sta ci elek tro na rzę dzi, ro we rów oraz wie lu
in nych przed mio tów użyt ku co dzien ne go.
Wstęp nie po nie sio ne stra ty osza co wa no
na kwo tę ok. 4150 zło tych. 

Jesz cze te go sa me go dnia pod czas pe -
ne tra cji te re nu po bli skie go kom plek su le -

śne go po li cjan ci do ko na li za trzy ma nia ko -
bie ty oraz jed ne go z męż czyzn, któ rzy do -
pu ści li się kra dzie ży z wła ma niem. Bar dzo
szyb ko usta lo no rów nież miej sce po by tu
trze cie go człon ka gru py. Pod wska za nym
ad re sem za trzy ma no ostat nie go spraw cę,
a w trak cie prze szu ka nia zna le zio no znacz -
ną część skra dzio ne go mie nia.  – Ca ła trój -
ka przy zna ła się do wła ma nia i zo sta ła

za trzy ma na w po li cyj nym aresz cie do cza -
su wy ko na nia nie zbęd nych czyn no ści pro -
ce so wych. Mi lic ka szaj ka usły sza ła za rzut
kra dzie ży z wła ma niem, za co gro zi ka ra
do 10 lat po zba wie nia wol no ści. O dal -
szym lo sie za trzy ma nych zde cy du je te raz
sąd – in for mu je asp. Bar tosz Stry chow ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymano trójkę włamywaczy

24-let ni miesz ka niec Su ło wa tra fił
do aresz tu na okres trzech mie się cy.
Miał on bo wiem gro zić pod ło że niem
ła dun ku wy bu cho we go w sie dzi bie
Są du Re jo no we go w Mi li czu oraz
uszko dze niem cia ła i po zba wie niem
ży cia sę dzie go.

1 wrze śnia Sąd Re jo no wy w Trzeb ni -
cy za sto so wał śro dek za po bie gaw czy w po -
sta ci tym cza so we go aresz to wa nia na okres
trzech mie się cy wo bec miesz kań ca Su ło wa
po dej rza ne go o to, że na prze ło mie lip ca
i sierp nia wy wie rał wpływ na czyn no ści
urzę do we Są du Re jo no we go w Mi li czu, żą -
da jąc umo rze nia to czą cej się prze ciw ko
nie mu spra wy oraz na tych mia sto we go
zwro tu za trzy ma ne go pra wa jaz dy, któ re
zo sta ło mu ode bra ne przez mi lic kich po li -
cjan tów za jaz dę pod wpły wem al ko ho lu. 

– W kil ku po łą cze niach te le fo nicz -
nych, wy ko na nych do mi lic kie go są du,
męż czy zna po in for mo wał urzęd ni ków, że

spo wo du je eks plo zję ła dun ku wy bu cho we -
go oraz od naj dzie i za bi je sę dzie go, któ ry
pro wa dzi je go spra wę, je że li ten na tych -
miast nie umo rzy to czą ce go się prze ciw ko
nie mu po stę po wa nia i nie od da mu za trzy -
ma ne go pra wa jaz dy. Męż czyź nie za po peł -

nie nie prze stęp stwa po le ga ją ce go na bez -
praw nym wy wie ra niu wpły wu na czyn no -
ści urzę do we są du gro zi ka ra do pię ciu lat
po zba wie nia wol no ści – mó wi asp. Bar tosz
Stry chow ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

MILICZ

Groził, że wysadzi sąd i zabije sędziego…
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GÓRY

Dobiega końca pierwszy
etap budowy świetlicy

Z ty go dnia na ty dzień pra ce w ra -
mach pierw sze go eta pu bu do wy
świe tli cy wiej skiej w miej sco wo ści
Gó ry (gmi na Ciesz ków) po stę pu ją.
Koszt in we sty cji to po nad 285 ty się -
cy zło tych.

Po kil ku la tach ocze ki wań w tym ro -
ku gmi nie Ciesz ków uda ło się po zy skać do -
fi nan so wa nie w kwo cie 200 tys. zł. ze
środ ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go w ra mach pro gra mu „In -

fra struk tu ra kul tu ry 2022” na re ali za cję
in we sty cji pod na zwą „Bu do wa świe tli cy
wiej skiej w miej sco wo ści Gó -
ry – etap I – stan su ro wy za mknię ty”. 

– Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla -
nem, na po cząt ku wrze śnia po ło żo na zo -
sta nie da chów ka i na stą pi za koń cze nie
re ali za cji pierw sze go eta pu prac przy bu -
dyn ku świe tli cy wiej skiej w Gó rach – po -
in for mo wał Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
gmi ny Ciesz ków. Koszt in we sty cji wy no -
si 285 351,89 zł. (FE NIX)
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Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia -
ła nia „Part ner stwo dla Do li ny Ba ry -
czy”, dzia ła ją ce na te re nie gmin
Ciesz ków, Kro śni ce, Mi licz, Odo la -
nów, Przy go dzi ce, So śnie, Twar do gó -
ra i Żmi gród, za pra sza miesz kań ców
i tu ry stów od wie dza ją cych te te re ny
do opra co wa nia wspól nie no wej lo -
kal nej stra te gii roz wo ju dla Do li ny
Ba ry czy na la ta 2023-2027 (LSR). 

Pra ce nad two rze niem no wej LSR bę -
dą prze bie ga ły w eta pach, a kon takt
z miesz kań ca mi i tu ry sta mi bę dzie od by -
wał się na wie lu płasz czy znach. Za pla no -
wa no in ter ne to we ba da nie an kie to we,
spo tka nia bez po śred nie w każ dej z gmin,
a tak że moż li wość pra cy chęt nych osób
w tzw. ze spo le ds. opra co wa nia LSR dla
Do li ny Ba ry czy. 

Do 6 wrze śnia jest moż li wość wy peł -
nie nia an kie ty on li ne pn. „Tu ry sty ka i kie -
run ki roz wo ju ob sza ru Do li ny Ba ry czy”.
Jej ce lem jest uzy ska nie in for ma cji na te -
mat ofer ty ob sza ru Do li ny Ba ry czy, je go
atrak cyj no ści tu ry stycz nej, świa do mo ści
miesz kań ców w za kre sie po ten cja łu spo -
łecz no -go spo dar cze go ob sza ru oraz sys te -
mo wych dzia łań lo kal nych. An kie ta jest
do stęp na stro nie so cjo skop. pl.

– Za pra sza my tak że do za an ga żo wa -
nia się w pra ce spo łecz ne go ze spo łu ds.
opra co wa nia LSR dla Do li ny Ba ry czy. Ce -
lem ze spo łu bę dzie spre cy zo wa nie za gad -
nień do ko lej nych eta pów prac nad LSR
na pod sta wie da nych wy ni ka ją cych z do -
ku men tów wdro że nio wych dla po szcze -

gól nych fun du szy, wnio sków z wdra ża nia
LSR, da nych pu blicz nych za war tych m. in.
w do ku men tach JST. Do ze spo łu za pra sza -
my przed sta wi cie li spo łecz no ści lo kal nej,
w szcze gól no ści mło dzież od 18. do 25 ro -
ku ży cia, se nio rów, ak ty wi stów kli ma tycz -
nych, przed się bior ców, dzia ła czy NGO
oraz przed sta wi cie li sa mo rzą dów lo kal -
nych i/lub ich jed no stek. Pla no wa na ilość
uczest ni ków do 20 osób, z uwzględ nie -
niem re pre zen ta cji róż nych grup in te re su.
Spo tka nia ze spo łu od by wać się bę dą on -li -
ne lub sta cjo nar nie (gwa ran tu je my zwrot
kosz tów do jaz du). Zgło sze nie do pra cy

w ze spo le pro si my skła dać za po śred nic -
twem for mu la rza on -li -
ne – do 09.09.2022. In for mu je my
rów nież i za pra sza my do uczest nic twa
w otwar tych spo tka niach in for ma cyj no -
-kon sul ta cyj nych w każ dej z gmin part ner -
skich w ter mi nach i miej scach wska za nych
po ni żej. W przy pad ku bra ku moż li wo ści
udzia łu we wska za nym dla miesz kań ców
miej scu i ter mi nie za pra sza my do udzia łu
w spo tka niach za pla no wa nych w in nych
gmi nach – in for mu je Sto wa rzy sze nie
„Part ner stwo dla Do li ny Ba ry czy”.

(FE NIX)
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Z REGIONU

Opracują nową strategię rozwoju

28 sierp nia pod opiecz ni Mi lic kie go
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych wy bra li
się do Krze szo wa na warsz ta ty fo to -
gra ficz ne w ra mach pro jek tu „Ak -
cja – Fo to Edu ka cja”, fi nan so wa ne go
ze środ ków bu dże to wych wo je wódz -
twa dol no ślą skie go i gmi ny Mi licz.

Uczest ni cy mie li oka zję kom plek so wo
zwie dzić słyn ny ze spół klasz to ru cy ster -
sów, po czy na jąc od Ko ścio ła Brac kie go pw.
Św. Jó ze fa, przez Mau zo leum Pia stów Ślą -

skich, Ka pli cę Ma rii Mag da le ny wraz z te -
re nem za byt ko we go cmen ta rza, klasz tor -
ny mi pod zie mia mi, stry chem i wie żą
ko ścio ła klasz tor ne go, aż po Ko ściół Klasz -
tor ny pw. Wnie bo wzię cia NMP. Po zwo li -
ło to na bliż sze po zna nie hi sto rii cy ster sów
i ta jem nic kry ją cych się w mu rach zwie -
dza nych obiek tów, włą cza jąc w to iko nę
Mat ki Bo skiej Ła ska wej, któ ra pod czas wo -
jen hu syc kich zo sta ła ukry ta pod zie mią,
aby unik nąć pro fa na cji. Zo sta ła od na le zio -
na po 200 la tach. Na ko niec wszy scy mie -
li oka zję wy słu chać kon cer tu or ga no we go

Paw ła Szot ta pt. „Mu zy ka daw nych mi -
strzów”. 

– Pół me tek te go rocz nych warsz ta tów
fo to gra ficz nych już za na mi. W tym mie -
sią cu uczest ni cy wy bra li się do pięk ne go
Krze szo wa, zwa ne go per łą eu ro pej skie go
ba ro ku. Warsz ta ty by ły wy ma ga ją ce
pod wzglę dem fo to gra ficz nym ze wzglę du
na sta le zmie nia ją cą się sce ne rię. Na ze -
wnątrz by ło ra czej po chmur nie, wnę trza
peł ne ko lo rów i prze py chu zgod ne go
z tren dem epo ki, a pod zie mia ciem ne i nie -
do świe tlo ne. Wa run ki zmu sza ły nas więc
do ope ro wa nia ba lan sem bie li, a tak że zna -
nym już do sko na le „trój ką tem eks po zy cji”.
Je śli zaś cho dzi o ka dry, sta ra li śmy się uka -
zać mo nu men tal ny cha rak ter kom plek su,
jed nak uda ło się tak że uchwy cić kil ka uro -
kli wych szcze gó łów. Po obie dzie, któ ry tak -
że był te ma tycz ny, po nie waż zje dli śmy go
w re stau ra cji na te re nie Szy bu Wi told
w miej sco wo ści Bo gu szów -Gor ce, nad -
szedł czas na po wrót. Po dro dze po sta no -
wi li śmy jed nak spon ta nicz nie od wie dzić
ko lej ną atrak cję, któ rą był Zbior nik Miet -
kow ski, czy li naj więk sze je zio ro na Dol -
nym Ślą sku, o łącz nej po wierzch ni
ok. 1000 ha – po in for mo wa ło Mi lic kie
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych.

OPRAC. (FE NIX)
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Sztuka baroku w obiektywie

CIESZKÓW

Zainaugurowali 
nowy rok harcerski

MILICZ

Zachowujmy ostrożność

1 wrze śnia III Ciesz kow ski Śro do wi -
sko wy Szczep Dru żyn Har cer skich
„So kół” zor ga ni zo wał zbiór kę in au -
gu ru ją cą no wy rok har cer ski – 24.
w hi sto rii. By ła to oka zja do pod su -
mo wań i wy róż nień.

Zbiór ka roz po czę ła się od uro czy ste go
ape lu, pod czas któ re go ogło szo ne zo sta ły
wy ni ki rocz nej ry wa li za cji za stę pów. Ka -
dra szcze pu do ce ni ła dzia ła nia wszyst kich,
gdyż każ dy spi sał się do sko na le w mi nio -
nym ro ku. Trzy naj lep sze uho no ro wa no
na gro da mi w po sta ci bi le tów na wy pra wę.
Gru pie „Ara Mo dra” do dat ko wo na ko lej -
ny rok przy zna no ty tuł za stę pu re pre zen -
ta cyj ne go szcze pu. Zu chy z 7 GZ „Or ły”

otrzy ma ły zdo by te w cza sie wa ka cji spraw -
no ści i tro py. 

Po ape lu wszyst kie dru ży ny wy ru szy ły
na gry te re no we, przy go to wa ne przez dru ży -
no wych i przy bocz nych. Wszy scy spo tka li
się po now nie na ogni sku, pod czas któ re go
mia ły miej sce uro czy sto ści przej ścia naj star -
szych zu chów do gro ma dy oraz naj star szych
har ce rzy do dru ży ny wę drow ni czej. Har ce -
rze star si otrzy ma li rów nież na ra mien ni ki
star szo har cer skie.  – III CŚSDH „So kół” roz -
po czy na no wy rok w do sko na łej kon dy cji,
przed na mi mnó stwo przy gód, oka zji do po -
zna wa nia no wych przy ja ciół oraz cią głe go
roz wi ja nia swo ich umie jęt no ści i wie -
dzy – za ko mu ni ko wa li człon ko wie ciesz -
kow skie go „So ko ła”. OPRAC. (FE NIX)

Wraz z roz po czę ciem no we go ro ku
szkol ne go przy Szko le Pod sta wo wej
nr 2 i Szko le Mu zycz nej I stop nia
w Mi li czu do użyt ku od da no no wą za -
to kę au to bu so wą oraz za tocz kę dla
ro dzi ców, któ rzy sa mo cho da mi przy -
wo żą swo je po cie chy do pla ców ki. 

W związ ku z po wyż szym kie ru ją cy
pa mię tać po win ni o zmia nach w or ga ni za -

cji ru chu, a w szcze gól no ści o za tocz ce dla
ro dzi ców, w któ rej obo wią zu je za sa da „kiss
& ri de” z po sto jem do trzech mi nut. Ape -
lu je się o bacz ne zwra ca nie uwa gi
na wszyst kie zna ki i obo wią zu ją ce prze pi -
sy, co po mo że w uni ka niu nie bez piecz -
nych zda rzeń dro go wych i nie przy jem nych
kon se kwen cji fi nan so wych w po sta ci man -
da tów.

(AN KA)
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Harmonogram spotkań
Gmina Przygodzice
19 września (poniedziałek), godz.
10.00-12.00, Gminny Ośrodek Kultury
w Przygodzicach (ul. Wrocławska 52)
Gmina Sośnie
19 września (poniedziałek), godz.
16.00-18.00, sala wiejska w Sośniach
(ul. Wielkopolska 29)
Gmina Odolanów
20 września (wtorek), godz. 10.00-
12.00, sala dawnego kościoła
ewangelickiego (pl. Kościuszki 4a)
Gmina Twardogóra
20 września (wtorek), godz. 16.00-18.00,
świetlica w Moszycach (Moszyce 55a)

Gmina Milicz
21 września (środa), godz. 10.00-
12.00, sala konferencyjna Stara Rzeźnia
(ul. Szewska 1b)
Gmina Krośnice
22 września (czwartek), godz. 10.00-
12.00, sala sesyjna Urzędu Gminy
Krośnice (ul. Sportowa 4)
Gmina Cieszków
22 września (czwartek), godz. 16.00-
18.00, sala sesyjna Urzędu Gminy
Cieszków (ul. Grunwaldzka 41)
Gmina Żmigród
23 września (piątek), godz.10.00-
12.00, kawiarnia w Żmigrodzkim
Ośrodku Kultury (ul. Wrocławska 12)
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Różności 7

1 wrze śnia ru szy ły pra ce przy mon ta -
żu du że go me ta lo we go ze sta wu za -
ba wo we go ze zjeż dżal nia mi na pla -
cu za baw w par ku w Ciesz ko wie oraz
ze sta wu za ba wo we go i huś ta wek
na pla cu za baw przy pu blicz nym
przed szko lu.

In we sty cję re ali zo wa no w ra mach pro -
jek tu „Re mont i roz bu do wa pla ców za baw
w Ciesz ko wie”, współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go w ra mach kon -
kur su „Od no wa Dol no ślą skiej Wsi”.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu to oko -
ło 80 ty się cy zło tych, z cze go 38 460 zł wy -

no si do fi nan so wa nie z urzę du mar szał -
kow skie go. (FE NIX)

CIESZKÓW

Strefy zabawy dla najmłodszych mieszkańców

26 sierp nia uro czy ście otwar to wy re -
mon to wa ną dro gę w miej sco wo ści
Ru da Su łow ska. Na spo tka nie przy by -
li przed sta wi cie le sa mo rzą dów po wia -
tu i gmi ny oraz oko licz ni miesz kań cy.

Na wy re mon to wa nym od cin ku po ja -
wi ły się chod ni ki oraz oświe tlo ne przej ście
dla pie szych. Na re mont dro gi gmi na Mi -
licz do ło ży ła kwo tę 70 ty się cy zło tych.
Z ko lei po wiat po zy skał 200 tys. zł z pro -
gra mu rzą do we go. Cał ko wi ty koszt in we -
sty cji wy niósł 537 906,44 zł. (FE NIX)

INWESTYCJE

Droga w Rudzie Sułowskiej po remoncie

24-let nia ko bie ta zo sta ła po szko do -
wa na w wy pad ku sa mo cho do wym,
do ja kie go do szło 28 sierp nia na uli -
cy Żmi grodz kiej w Su ło wie. Kie ru ją -
ca po jaz dem mar ki Au di A3 oby wa -
tel ka Ukra iny chcia ła unik nąć ko li zji
z ko tem.

24-lat ka gwał tow nie skrę ci ła kie row -
ni cą, w efek cie cze go sa mo chód wy padł
z dro gi, a na stęp nie da cho wał w po bli -
skim ro wie. Kie ru ją ca do zna ła ogól nych
ob ra żeń cia ła. Po udzie le niu jej pierw szej
po mo cy Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne -

go prze wiózł po szko do wa ną do szpi ta la
w Trzeb ni cy

Po jazd uległ po waż nym uszko dze -
niom i zo stał od ho lo wa ny przez po mo cą

dro go wą. Po li cjan ci usta li li, że ko bie ta by -
ła trzeź wa i po sia da upraw nie nia do kie ro -
wa nia po jaz da mi me cha nicz ny mi.

(AN KA)

NA DRODZE

Chciała uniknąć kolizji z kotem

W związ ku z ka ta stro fą eko lo gicz ną na rze ce
Od ra mi lic cy stra ża cy wraz z in ny mi jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi Kra jo we go Sys te mu
Ra tow ni czo -Ga śni cze go oraz Woj ska mi Obro -
ny Te ry to rial nej uczest ni czy li w dzia ła niach po -
le ga ją cych na za bez pie cze niu akwe nów wod -
nych oraz odło wie śnię tych ryb. 

– Do dzia łań na sza ko men da wy ko rzy sta ła łódź
z na pę dem sil ni ko wym, znaj du ją cą się na wy po sa że -
niu Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Mi li czu, wraz
z sa mo cho dem SLRR Mit su bi shi w dwu oso bo wej ob -
sa dzie. Jed no cze śnie ape lu je my o nie wy le wa nie róż -
ne go ro dza ju nie czy sto ści do zbior ni ków wod nych
czy rzek, któ re nie są do te go prze zna czo ne – czy ta -
my w ko mu ni ka cie Ko men dy Po wia to wej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

STRAŻ POŻARNA

Działania na Odrze

PIŁKA NOŻNA

Awansowali do turnieju finałowego!

Re pre zen ta cja Dol ne go Ślą ska wy -
gra ła tur niej eli mi na cyj ny UEFA Re -
gion’s Cup w Ry dze i awan so wa ła
do fi na łów ama tor skich mi strzostw
Eu ro py. W zwy cię skim ze spo le gra li
dwaj za wod ni cy Ba ry czy Su łów. 

Ry wa la mi bia ło -czer wo nych by li Sło -
wa cy, Moł da wia nie i Ło ty sze. W ka drze
do wo dzo nej przez tre ne ra Grze go rza Bo -
ro we go zna la zło się dwóch gra czy su łow -
skiej Ba ry czy – Ad rian Pu cha ła i Ja kub
Boh da no wicz. Pierw szy z nich za grał

w trzech me czach, a dru gi – wy stą pił
w dwóch i raz wpi sał się na li stę strzel ców.

Eki pa z Dol ne go Ślą ska nie da ła szans
swo im ry wa lom. W pierw szym po je dyn -
ku ogra ła 4: 2 dru ży nę ze Sło wa cji, po tem
po ko na ła 2: 0 te am z Moł da wii, by na ko -
niec roz gro mić 5: 0 Ło ty szy. Nasz ze spół
zde cy do wa nie więc wy grał gru pę i za pew -
nił so bie awans o tur nie ju fi na ło we go, któ -
ry od bę dzie się w przy szłym ro ku
na bo iskach jed ne go z fi na li stów. O triumf
po wal czy osiem dru żyn.
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W mi nio ną so bo tę na te re nie Kro śnic -
kiej Ko lei Wą sko to ro wej od by ła się XXII
edy cja Raj du Ro we ro we go „Śla da mi
Ry szar da Szur kow skie go”. Udział w im -
pre zie wzię ło po nad 600 osób. 

Do wspól nej jaz dy zgło si ło się wie lu
chęt nych. Star to wa ły ro dzi ny z dzieć mi,
pa ry, gru py zna jo mych, star si i młod si. Po -
ja wi li się też za pra wie ni ko la rze oraz ama -
to rzy, dla któ rych był to pierw szy ta ki start.
Nie li czy ło się jed nak to, kto do je dzie ja ko
pierw szy, lecz sam udział i pro pa go wa nie
zdro we go sty lu ży cia. Na rajd za pi sa li się
nie tyl ko miesz kań cy gmi ny i po wia tu, ale
też re pre zen tan ci z wie lu re gio nów Pol ski,

m. in. Twar do gó ry, Kro to szy na, Kro bi, Ra -
wi cza, Strze li na, Ło dzi czy Płoc ka. Uro czy -

ste go otwar cia do ko nał wójt An drzej Bia ły
wraz z żo ną Ry szar da Szur kow skie -
go – Iwo ną Ar ku szew ską -Szur kow ską. 

Na tra sę ru sza no w 15-oso bo wych
gru pach, z kil ku na sto ma se kun da mi prze -
rwy, aby bez piecz nie prze mie rzać ma low -
ni czą Do li nę Ba ry czy. Ro we rzy ści mie li
do wy bo ru dwa dy stan se – 14 i 43 km:
przez miej sco wo ści Kro śni ce, Że leź ni ki,
Lu bo ra dów, Ko tlar ka, Cze szy ce, Kuź ni ca
Cie szyc ka, Gra bow ni ca, Droż dżę cin, Za -
krzów, Brzo sto wo, Że leź ni ki, Po li ce i z po -
wro tem do Kro śnic. Zde cy do wa na
więk szość de cy do wa ła się na po ko na nie
dłuż sze go od cin ka. Tuż przed star tem
pusz czo no na gra nie z gło sem pol skie go mi -
strza, za chę ca ją ce go do wspól ne go spę dze -
nia cza su na raj dzie ro we ro wym.

Po raj dzie roz lo so wa no ro we ry, książ -
ki, pa kie ty na uki jaz dy oraz kar net do GO -

SiR Kro śnic ka Przy stań PARK WOD NY.
Wrę czo no rów nież na gro dy spe cjal ne, m.
in. naj star sze mu i naj młod sze mu uczest -
ni ko wi raj du. 

R. Szur kow ski uro dził się w 1946 ro -
ku w Świe bo do wie. W la tach 60. i 70. był
jed nym z naj wy bit niej szych pol skich spor -
tow ców. Zdo był dwa srebr ne me da le olim -
pij skie (na IO w Mo na chium i Mont re alu).
Na kon cie ma tak że trzy zło ta mi strzostw
świa ta w ko lar stwie szo so wym oraz sre bro.
Czte ry ra zy wy gry wał Wy ścig Po ko ju.
W su mie w tym wy ści gu prze je chał 89 eta -
pów (w tym aż 52 w ko szul ce li de ra). Wy -
grał 13 z nich. Ni gdy nie uda ło mu się
zwy cię żyć w To ur de Po lo gne, ale to do nie -
go na le ży re kord wy gra nych eta pów, któ -
rych ma aż 15. R. Szur kow ski wy gry wał też
wie le za gra nicz nych wy ści gów. Zmarł 1 lu -
te go 2021 r. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROŚNICE

Upamiętnili legendę polskiego kolarstwa
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6 wrze śnia w LKS Ba rycz Su łów
funk cjo no wać za czy na ko lej na no wa
gru pa dzie cię ca – skrza tów, skła da -
ją ca się z rocz ni ków 2017-2016. Bę -
dzie tre no wa ła dwa ra zy w ty go dniu
i uczest ni czy ła w mi ni tur nie jach
i róż nych for mach tre nin gów al ter na -
tyw nych. Na tre ne ra skrza tów
i bram ka rzy w Aka de mii Ba ry czy Su -
łów wy bra no Fi li pa Ko czo row skie go. 

Fi lip Ko czo row ski jest zwią za ny z klu -
bem od pa ru lat ja ko za wod nik pierw szej
dru ży ny. Na to miast już w po przed nim se -
zo nie peł nił ro lę tre ne ra bram ka rzy w gru -

pach mło dzie żo wych. Te raz, chcąc się roz -
wi jać, roz po czy na swo ją przy go dę z za wo -
dem tre ne ra pił ki noż nej i po pro wa dzi
gru pę skrza tów oraz zaj mie się tre nin giem
bram kar skim. 

– Tre ner Ko czo row ski zna ny jest ja ko
otwar ty, przy ja zny czło wiek, z wiel ką pa sją
do spor tu i umie jęt no ścia mi pra cy z dzieć -
mi. Sam pry wat nie wy cho wu je dwóch sy -
nów, któ rzy rów nież ba wią się pił ką
w na szym klu bie. Cie szy my się, że bę dzie
two rzył z na mi pro jekt Aka de mii Ba ry czy
i ideę „od skrza ta do se nio ra”. W pla nach
ma my kil ka no wo cze snych i in no wa cyj nych
po my słów, aby za ra żać od naj młod szych lat

dzie ci do upra wia nia ak tyw no ści (nie tyl ko
pił ki noż nej) i mo ty wo wać je do odej ścia
sprzed szkla nych ekra nów. Za pra sza my
chęt ne dzie ci do do łą cze nia na za ję cia z pił -
ką w tle wraz z ha słem „do bra za ba wa to
pod sta wa” – czy ta my w ko mu ni ka cie na fa -
ce bo oko wym pro fi lu klu bu.

Gru pa skrza tów star tu je 6 wrze śnia,
pierw szy tre ning za pla no wa no na 16.30
na or li ku przy Szko le Pod sta wo wej w Su ło -
wie. Pół go dzi ny wcze śniej od bę dzie się
krót kie ze bra nie z ro dzi ca mi. Za ję cia od -
by wać się bę dą we wtor ki i czwart ki
o godz. 16.30 na or li ku i sta dio nie w Su ło -
wie. W spra wie za pi sów na le ży kon tak to -
wać się z Szy mo nem Iwa nic kim
(tel. 693 739 682) lub w wia do mo ściach
pry wat nych oraz bez po śred nio z tre ne rem
(tel. 783 066 590). (FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Od skrzata do seniora

PIŁKA NOŻNA

Barycz pokonana

W IV ko lej ce se zo nu Ba rycz Su łów
do zna ła pierw szej po raż ki. Nasz ze -
spół na wła snym obiek cie uległ Pia -
sto wi No wa Ru da 1: 2. 

Go spo da rze na po cząt ku spo tka nia źle
się pre zen to wa li. W re zul ta cie szyb ko stra -
ci li dwa go le. Po tym zim nym prysz ni cu

su ło wia nie ze pchnę li ry wa li do głę bo kiej
de fen sy wy, ale tyl ko raz uda ło im się zna -
leźć dro gę do bram ki Pia sta. Na li stę strzel -
ców wpi sał się Ad rian Pu cha ła. 

W na stęp nej ko lej ce Ba rycz uda się
do Trzeb ni cy, gdzie zmie rzy się z miej sco -
wą Po lo nią.

(AN KA) 
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