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MIŁOSŁAWICE

Wyścigi wraków 
z akcentem
charytatywnym Czytaj na str. 4

SIATKÓWKA

Wielkie święto 
sportowe w Miliczu!

Czytaj na str. 8

Z SESJI

Radni żądają szacunku 
i poważnego traktowania

Czytaj na str. 3

WIERZCHOWICE

Świętowali
zakończenie zbiorów

Czytaj na str. 6
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W trak cie se sji Ra dy Po wia tu Mi lic -
kie go po ru szo no te mat ewen tu al ne -
go po wsta nia strzel ni cy w związ ku
z pla na mi Mi ni ster stwa Edu ka cji
i Na uki. Ucznio wie szkół śred nich
ma ją bo wiem prze cho dzić obo wiąz -
ko we szko le nie ze strze la nia.

2 sierp nia mi ni ster edu ka cji pod pi sał
sto sow ne roz po rzą dze nie w tej spra wie.
W związ ku z ban dyc ką agre sją Ro sji
na Ukra inę re sort uznał, że pod sta wę pro -
gra mo wą edu ka cji dla bez pie czeń stwa
trze ba uzu peł nić o kwe stie zwią za ne
z obron no ścią pań stwa. W re zul ta cie
do szkół ma ją wró cić ele men ty nie obec ne -
go od po nad de ka dy przy spo so bie nia
obron ne go, w tym tre ning strze lec ki. Naj -
bliż sze dwa la ta szkol ne ma ją sta no wić

okres przej ścio wy dla re ali za cji te go po my -
słu w ra mach przed mio tu edu ka cja dla
bez pie czeń stwa. W ra mach za jęć wy ko rzy -
sty wa ne bę dą broń ku lo wa, pneu ma tycz -
na oraz re pli ki bro ni strze lec kiej (ASG)
na strzel ni cach wir tu al nych al bo la se ro -
wych, po cząw szy od ro ku szkol ne -
go 2024/2025.

Te mat na se sji wy wo łał Ja nusz Ła bu -
da, py ta jąc sta ro stę o moż li wo ści wy bu do -
wa nia strzel ni cy, któ rej nie ma na te re nie
po wia tu. – Chciał bym po ru szyć tę kwe -
stię, po nie waż jest na to du że za po trze bo -
wa nie – stwier dził rad ny Ła bu da.

Jak się oka zu je, po wiat w przy szłym
ro ku bę dzie się sta rał po zy skać do fi nan so -
wa nie na ten cel z pro gra mu Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej „Strzel ni ca w po wie -
cie”. – Gdy roz ma wia łem z le śni ka mi, to

orze kli, że strzel ni ca bar dzo by im się przy -
da ła. Tak sa mo jest w przy pad ku po li -
cji – od po wie dział sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki.

Pro gram Mi ni ster stwa Obro ny Na ro -
do wej „Strzel ni ca w po wie cie” ma na ce lu
umoż li wie nie pro wa dza nia szko leń strze -
lec kich, w szcze gól no ści wśród mło dzie ży,
a tak że człon ków or ga ni za cji pro obron -
nych oraz funk cjo na riu szy uzbro jo nych,
nie wcho dzą cych w skład sił zbroj nych. Sa -
mo rząd mo że wy stą pić o wspar cie fi nan -
so we na ada pta cję po miesz czeń do po trzeb
utwo rze nia wir tu al nej strzel ni cy lub pneu -
ma tycz nej ty pu za mknię te go, wraz z pra -
ca mi przy go to waw czy mi, a tak że na za kup
pierw sze go wy po sa że nia, w tym ze sta wu
star to we go ma te ria łów eks plo ata cyj nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Trwa ją pra ce zwią za ne z mo der ni za cją bo -
iska do pił ki noż nej w Ciesz ko wie. In we sty cja
re ali zo wa na jest ze środ ków po zy ska nych
przez gmi nę z Rzą do we go Fun du szu Pol ski
Ład – Pro gra mu In we sty cji Stra te gicz nych.

Do tej po ry uda ło się usu nąć ist nie ją cą mu ra -
wę, wy rów nać te ren i wy ko nać od po wied nie spad -
ki, uło żyć sys tem au to ma tycz ne go na wad nia nia
pły ty bo iska, a tak że przy go to wać gle bę do na wo że -
nia i ob sia nia tra wą.

Rów no le gle re ali zo wa ne są ro bo ty przy bu do -
wie no we go bo iska o wy mia rach 60 na 100 me trów.
Wy ko naw ca do ko nał roz biór ki wy po sa że nia, bra -
mek oraz  pił ko chwy tów. Ak tu al nie pro wa dzo ne są
pra ce ni we la cyj ne z do wo że niem grun tu w ce lu wy -
rów na nia te re nu oraz uzy ska nia od po wied nich spad -
ków pod bu do wę no wej pły ty. (FE NIX)

Z SESJI

Czy w Miliczu powstanie strzelnica? 

CIESZKÓW

Prace przebiegają bez zakłóceń
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Mi lic kie Cen trum Me dycz ne za pre -
zen to wa ło Od dział Po łoż ni czo -Gi ne -
ko lo gicz ny. Pla ców ka za chę ca
wszyst kie przy szłe ma my do ko rzy -
sta nia z je go usług.

Od dział skła da się z ka me ral nych sal
dla cię żar nych ko biet i sal po po ro do wych,
wy po sa żo nych w kom for to we fo te le
do kar mie nia i kan gu ro wa nia przez ta tu -
siów. Po moc ny per so nel wspie ra ma my
w pierw szych kro kach, sta wia nych
przy kar mie niu i pie lę gna cji no wo rod ka.
Ma lusz ki prze cho dzą wszyst kie nie zbęd -
ne ba da nia oraz szcze pie nia pod okiem le -
ka rza neo na to lo ga. Blok po ro do wy ma sa lę
cięć ce sar skich oraz dwie sa le po ro do we,
w któ rych do stęp ne są ma te ra ce, dra bin ki,
pił ki oraz kom for to we ła zien ki.

– W od dzia le pa nu je mi ła i spo koj na
at mos fe ra, a le ka rze i po łoż ne za wsze chęt -
nie od po wie dzą na wszyst kie nur tu ją ce pa -
cjent ki py ta nia. Po łoż ne są peł ne
wraż li wo ści i em pa tii, z ogrom nym za an -
ga żo wa niem oraz ser cem pod cho dzą
do mam i ma lusz ków. Ro dzą cym pro po -
nu je my nie far ma ko lo gicz ne me to dy ła go -
dze nia bó lu w po sta ci znie czu le nia
wziew ne go, TENS, im mer sji wod nej. Sta -
wia my na pro wa dze nie ak tyw ne go po ro -

du przez per so nel me dycz ny. W trak -
cie I fa zy po ro du za chę ca my do słu cha nia
ulu bio nej mu zy ki. Po po ro dzie sta ra my się
za pew nić kon takt skó ra do skó ry, za chę ca -
my do kan gu ro wa nia, a tak że za pew nia my
po moc w przy sta wie niu do pier si. Pa cjent -
ki, któ re ma ją mieć ce sar skie cię cie, zo sta -
ją wcze śniej przy go to wa ne, a wszyst kie
za gad nie nia do ty czą ce cze ka ją ce go je za -
bie gu są do kład nie oma wia ne. Po ce sar ce
każ da ma ma ma moż li wość uca ło wać
i przy tu lić swo je no wo na ro dzo ne dziec -
ko – in for mu je Mi lic kie Cen trum Me -
dycz ne.

W od dzia le dzia ła rów nież Szko ła Ro -
dze nia „Tu ro dzi się szczę ście”, pro wa dzo -
na przez ze spół po łoż nych
pod kie row nic twem od dzia ło wej, An na
Czar nec kiej. – To oso ba nie zwy kle cie pła
i za an ga żo wa na w pra cę od dzia łu. Naj -
więk szą za le tą na szej szko ły ro dze nia jest
fakt, że od by wa się ona w szpi ta lu – przy -
szłe ma my mo gą obej rzeć sa le po ro do we,
a tak że spo tkać się z per so ne lem, któ ry bę -
dzie obec ny pod czas po ro du. Dzię ki te mu
ma ją szan sę oswo ić się z od dzia łem oraz
po czuć się pew niej i bez piecz niej przed tak
waż ną chwi lą – czy ta my na fa ce bo oko -
wym pro fi lu MCM.

OPRAC. (FE NIX)

W trak cie se sji Ra dy Miej skiej w Mi li -
czu przy ję to uchwa łę w spra wie usta -
no wie nia po mni ka przy ro dy na te re -
nie mia sta. Wy bór padł na sta ry dąb,
znaj du ją cy się w oko li cy ul. Kro to szyń -
skiej. Nada no mu na zwę Ba ry cza nin.

– For ma mi ochro ny przy ro dy są mię -
dzy in ny mi po mni ki przy ro dy. W myśl

art. 40 usta wy po mni ka mi przy ro dy są po -
je dyn cze two ry przy ro dy ży wej i nie oży -
wio nej lub ich sku pi ska o szcze gól nej
war to ści przy rod ni czej, na uko wej, kul tu -
ro wej, hi sto rycz nej lub kra jo bra zo wej oraz
ozna cza ją ce się in dy wi du al ny mi ce cha mi,
wy róż nia ją cy mi je wśród in nych two -
rów – oka za łych roz mia rów drze wa, krze -
wy ga tun ków ro dzi mych lub ob cych,
źró dła, wo do spa dy, wy wie rzy ska, skał ki, ja -
ry, gła zy na rzu to we oraz ja ski nie. Ni niej szy
dąb szy puł ko wy zo stał za pro po no wa ny
do ob ję cie ochro ną przez pa nią Te re sę Woj -
cie chow ską z Mi li cza, przy wspar ciu Fun -

da cji Do li ny Ba ry czy z Mi li cza oraz Fun da -
cji Eko Ro zwo ju z Wro cła wia. Drze wo pla -
no wa ne do ob ję cia ochro ną ro śnie
na te re nie bę dą cym wła sno ścią FGMM
De ve lop ment Sp. z o. o. z Mi li cza. Wła ści -
cie la po in for mo wa no o za mia rze pod ję cia
uchwa ły. Pod ję cie ni niej szej uchwa ły
zwięk szy licz bę obiek tów o sta tu sie po -
mni ka przy ro dy na te re nie gmi ny Mi licz
(obec nie 25 po mni ków przy ro dy: 6 grup
drzew, 18 po je dyn czych drzew, 1 głaz na -
rzu to wy). Usta la się moż li wość wy ko ny -
wa nia za bie gów pie lę gna cyj nych
i za bez pie cza ją cych drze wa. Obo wią zek

ozna ko wa nia i utrzy ma nia we wła ści wym
sta nie po mni ków przy ro dy spo czy wa
na spra wu ją cym nad zór bur mi strzu gmi -
ny Mi licz – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły.

Ta ka de cy zja zo sta ła rów nież po zy -
tyw nie za opi nio wa na przez Re gio nal ne go
Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska we Wro -
cła wiu.

(FE NIX)

SŁUŻBA ZDROWIA

Poród w komfortowych
warunkach

Z SESJI

Stary dąb objęty ochroną
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Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu część rad nych wy ra zi ła obu -
rze nie w związ ku z – ich zda -
niem – nie kom pe tent ny mi od po wie -
dzia mi, udzie la ny mi przez urzęd ni ków
gmi ny. Po ru szo no tak że te ma ty mi lic -
kie go szpi ta la, bra ku wo li ze stro ny za -
rzą du Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne -
go do dys ku sji z rad ny mi na te mat
trud nej sy tu acji oraz nie re ali zo wa nia
bu do wy schro ni ska dla zwie rząt.

Wszyst ko za czę ło się od dys ku sji
nad wpro wa dze niem zmian do te go -
rocz ne go bu dże tu. Rad ny An drzej Ne -
sto ruk miał pro blem z uzy ska niem
kon kret nej od po wie dzi na te mat źró -
dła wy dat ków na za kup ener gii oraz
sfi nan so wa nie de fi cy tu bu dże to we go.
Otrzy mał la ko nicz ną od po wiedź
od Kon ra da Bucz ka, za stęp cy skarb ni -
ka, że bę dzie to po kry te z przy cho dów
bu dże tu. Po proś bie rad ne go skon kre -
ty zo wał swo ją wy po wiedź, iż cho dzi
o wol ne środ ki, któ re po zo sta ły jesz cze
z ze szłe go ro ku. – Pro szę o kon kret ną
od po wiedź, ile pań stwo ma ją wol nych
środ ków i z cze go sfi nan su je cie pra -
wie 14 mln zł de fi cy tu. Czy ma ją pań -
stwo te środ ki w bu dże cie, czy ich nie
ma ją? To nie jest przed szko le i roz ma -
wia my tu taj o po waż nych spra wach,
do ja kich na le żą pie nią dze pu blicz -
ne – za ko mu ni ko wał rad ny.

K. Bu czek po in for mo wał, że
po wpro wa dze niu bie żą cych zmian
jest ok. 16 mln zł wol nych środ ków. To
jed nak na dal nie zga dza ło się rad ne -
mu, po nie waż wska zał, że w za łącz ni -
ku do uchwa ły jest po da na kwo ta
po nad 12 mln zł, czy li bra ku je ok. 4
mln zł. – Pa nie rad ny, czym in nym jest

po kry cie de fi cy tu, a czym in nym stan
wol nych środ ków. Jest jesz cze 2,1 mln
zł wol nych środ ków, ale nie ma na ra -
zie po trze by ich wpro wa dza nia – od -
rzekł K. Bu czek.

– Przy znam szcze rze, że ni cze go
nie ro zu miem z te go, co pan mó wi.
W uchwa le jest uję te, że de fi cyt bę dzie
rów nież sfi nan so wa ny z emi sji ob li ga -
cji. Pan mó wi, że nie ma po trze by
wpro wa dza nia wol nych środ ków.
Prze cież moż na sfi nan so wać de fi cyt
wol ny mi środ ka mi, a nie ob li ga cja -
mi – mó wił An drzej Ne sto ruk. Za -
stęp ca skarb ni ka wska zał, że de cy zję
w tej spra wie po dej mu je or gan wy ko -
naw czy, czy li bur mistrz. Rad ny na to
oznaj mił, że wo bec tak nie kon kret -
nych od po wie dzi nie bę dzie gło so wał
za tak sfor mu ło wa ną uchwa łą.

Do dys ku sji włą czy ła się Ali cja
Szat kow ska, żą da jąc, by urzęd ni cy
trak to wa li rad nych po waż nie. Po ru -
szy ła tak że spra wę mi lic kie go szpi ta -
la. – To nie jest po waż ne trak to wa nie.
To jest kpi na. Wy słu chu ję o bu dże tach

na więk szych gre miach, na wet ogól no -
pol skich, i do sta ję tam kon kret ną od -
po wiedź. Urzęd ni cy są tam
przy go to wa ni i nie ma cze goś ta kie go,
że ktoś cze goś nie wie. Do kład nie to sa -
mo jest z mi lic kim szpi ta lem. W spra -
woz da niu uzna no, że my się na tym
nie zna my i nie bę dą nam ni cze go tłu -
ma czyć. Do sta li śmy ochła py – ty le
nam bra ku je mie sięcz nie i na tym ko -
niec. Po win no być do nas wię cej sza -
cun ku, wy zo sta li ście wy bra ni przez
pa na bur mi strza. Ma cie przez nie go
nie źle pła co ne. My zo sta li śmy wy bra -
ni tyl ko przez sza rych miesz kań ców
Mi li cza. Miej cie po czu cie, że trak tu jąc
nas w ten spo sób, tak sa mo trak tu je cie
miesz kań ców – stwier dzi ła rad na.

A. Szat kow ska wró ci ła do te ma tu
pod ko niec se sji. Oświad czy ła, że nie -
po waż ne jest to, że urzęd ni cy nie od -
nie śli się do for mu ło wa nych pre ten sji
i po pro stu wy szli w trak cie ob rad. Po -
ru szy ła tak że spra wę pro jek tu bu do wy
schro ni ska dla zwie rząt, któ ry wy grał
w ubie gło rocz nej edy cji bu dże tu oby -

wa tel skie go. – Jest mi bar dzo przy kro,
że w ta kim mo men cie urzęd ni cy wy -
cho dzą. Dzię ku ję, że cho ciaż pan wi -
ce bur mistrz zo stał. Na ko mi sji spraw
spo łecz nych nie tyl ko ja jed na po ru szy -
łam spra wę schro ni ska dla zwie rząt.
Jest mi przy kro, że nie jest to re ali zo -
wa ne. Mam na dzie ję, że uda się za pro -
sić przed sta wi cie li stro ny pro jek tu
na spo tka nie. Uwa żam, że sko ro oni
wy gra li, po win no to być zre ali zo wa ne,
na wet je śli mia ło by być roz ło żo ne
na la ta. Pro szę się nie dzi wić, pa nie
prze wod ni czą cy, ale od no szę wra że -
nie, że trak tu je się nas jak pią te ko ło
u wo zu. Gdy bu do wa ny był ska te park,
to też trze ba by ło do ło żyć wię cej pie -
nię dzy i to zro bio no. Je dy nym uspra -
wie dli wie niem te go, że obec ny pro jekt
nie jest re ali zo wa ny, mo gą być zmia ny
prze pi sów bądź in fla cja. Ko lej na spra -
wa to po trak to wa nie nas przez za -
rząd MCM, któ re go przed sta wi ciel
na wet nie chciał przyjść na spo tka nie
z rad ny mi. Jak ktoś nie wie, co na le ży
zro bić, to idzie do te go, co wie, i dys -
ku tu je na ten te mat. Spra woz da nie,
któ re nam po ka za no, stwier dza tyl ko,
że „in nym też jest źle”. Do bry go spo -
darz szu ka moż li wo ści na roz wią za nie
pro ble mów. Do pie ro je śli stu pro cen -
to wo spraw dzi wszyst kie dro gi wyj -
ścia, mo że po wie dzieć fak tycz nie, że
nie da je ra dy – za ko mu ni ko wa ła A.
Szat kow ska.

Prze wod ni czą cy ra dy po in for mo -
wał o pró bach zor ga ni zo wa nia spo tka -
nia ro bo cze go na te mat trud nej
sy tu acji fi nan so wej Mi lic kie go Cen -
trum Me dycz ne go. – Wstęp nie ta kie
spo tka nie z pre ze sem by ło umó wio ne,
ale w ostat niej chwi li zo sta ło od wo ła -

ne. Li czy łem, że na ko mi sji przed sta -
wi ciel za rzą du się po ja wi, jed nak tak
się nie sta ło. Je śli do my śla my się, że są
pro ble my, po win ni śmy wspól nie to
prze dys ku to wać, aby zna leźć roz wią -
za nie. Po wstał rze czy wi ście pro blem,
wra że nie, że nie ma wo li dru giej stro -
ny. I nie wiem, czym to jest spo wo do -
wa ne. Bę dę na dal po dej mo wał pró by
pod ję cia roz mów i zor ga ni zo wa nia
spo tka nia – mó wił Ed mund Bien kie -
wicz.

Rad ni po trak to wa li ta kie za cho -
wa nie kie row nic twa MCM wo bec
prze wod ni czą ce go ja ko prze jaw lek ce -
wa że nia wszyst kich człon ków ra -
dy. – To skan dal i brak sza cun ku, bo
pan re pre zen tu je nas wszyst kich – nie
kry ła obu rze nia A. Szat kow ska.

– Kie dy zwró ci łam się do pa na
prze wod ni czą ce go w spra wie szpi ta la,
wie dzia łam już, że sy tu acja jest
zła – włą czy ła się do roz mo wy Do ro ta
Fol mer. – Do cho dzi do mnie mnó -
stwo in for ma cji ze szpi ta la. To nie są
żad ne plot ki. Je śli nie uda ło się prze -
pro wa dzić spo tka nia z za rzą -
dem MCM, to py tam: na co my
cze ka my? Ta sy tu acja z dnia na dzień
jest co raz gor sza. Do cho dzą do mnie
in for ma cje, któ re mnie prze ra ża ją. Pra -
wie 40 lat tam prze pra co wa łam. Pa -
trzy my na to, jak szpi tal w cza sie
pan de mii od dał pi łecz kę in nym szpi -
ta lom po wia to wym. My się dzi wi my,
że są ta kie, a nie in ne wy ni ki na pe dia -
trii i po łoż nic twie. Pa cjen ci nam ucie -
ka ją. Ko bie ty ro dzą w Trzeb ni cy
i Ole śni cy. Dla te go pro szę pa na prze -
wod ni czą ce go, aby po mę sku po roz -
ma wiał z za rzą dem na te mat
zor ga ni zo wa nia spo tka nia. To nie jest
przed szko le! Po win no nam na tym za -
le żeć, bo ina czej obu dzi my się z rę ką
w noc ni ku!

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Radni żądają szacunku i poważnego traktowania
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W Mi ło sła wi cach (gmi na Mi licz) od -
by ły się wy ści gi Wrak Ra ce Su łów
vol 2. Im pre za by ła po łą czo na z ak -
cją cha ry ta tyw ną na rzecz Zu zan ny
Skwar can – uczen ni cy Szko ły Pod -
sta wo wej w Su ło wie. Wy da rze nie
przy cią gnę ło tłu my uczest ni ków,
na któ rych cze ka ło mnó stwo atrak -
cji. Or ga ni za to rem był BRT Ba rycz
Ra cing Te am.

Wi dzo wie mo gli po dzi wiać umie jęt -
no ści kie row ców oraz nie po wta rzal ne ma -
new ry. Tuż po go dzi nie 8.00 roz po czę ła się
run da ho no ro wa. W za wo dach uczest ni -
czy ła po nad set ka sa mo cho dów. Wy ści gi
za koń czy ły się oko ło go dzi ny 17.30. 

W ka te go rii 'cy wil' zwy cię stwo od -
niósł Ra do sław Pruś (BRT), a tuż za nim
zna leź li się Ka mil Mar czak (Wrak Squ ad
Mi licz) i Da mian Bar gen da (Wrak Squ ad
Mi licz). W ry wa li za cji 1.6 naj szyb si by li
Łu kasz Ja wor ski (Od wró ce ni Te am), Bła -
żej Or łow ski (Głod no Te am) i Pa tryk Fur -
ma niak (Głod no Te am). W wy ści gu 2.0
trium fo wał Krzysz tof Pe nio wicz (BRT),
a ko lej ne miej sca za ję li Ja ro sław Pe nio wicz
(BRT) i Ka mil Smo ła (Trac tor Ra cing Te -
am). W ka te go rii ko biet by ła tyl ko jed na
uczest nicz ka – Mo ni ka Fur ma niak
(Głod no Te am).

Po za wy ści ga mi or ga ni za to rzy przy go -
to wa li sze reg atrak cji, zwłasz cza dla dzie ci.
By ły więc dmu cha ne zam ki, tram po li ny,
ka ru ze le, moż na by ło tak że sko rzy stać
z prze lo tu he li kop te rem, prze jaz du qu -
adem czy z licz nych sto isk ga stro no micz -
nych. Na sce nie wy stą pił Ka mil
Kos sa kow ski z ze spo łem Di sco Boys. 

Zor ga ni zo wa no rów nież li cy ta cje i lo -
te rię fan to wą. Moż na by ło zdo być wie le
vo uche rów na roz ma ite usłu gi, a tak że me -
ble, sprzęt RTV czy AGD, ko szul ki Ro ber -
ta Le wan dow skie go z re pre zen ta cji i FC
Bar ce lo na czy le gen dar ne go ma lu cha, czy -
li fia ta 126p.

Ze bra ne w ten spo sób środ ki prze zna -
czo ne bę dą dla Zu zan ny Skwar can.
Dziew czyn ka cho ru je na dys tro fię czop -
ko wo -prę ci ko wą. Cho ro ba ta po wo du je
spa dek ostro ści wzro ku, za bu rze nie wi -
dze nia barw i roz po zna wa nia twa rzy. Jest
to cho ro ba po stę pu ją ca. Nie ma na nią le -
kar stwa ani ope ra cji. Je dy ne, co moż na
zro bić, to wy po sa żyć cho ru ją cą w kosz -
tow ny, spe cja li stycz ny sprzęt, któ ry umoż -
li wi lep sze funk cjo no wa nie. 

Jak po in for mo wa li or ga ni za to rzy, peł -
na kwo ta ze bra na pod czas im pre zy
na rzecz Zu zan ny Skwar can zo sta nie po -
da na, kie dy za koń czą się trwa ją ce w In ter -
ne cie li cy ta cje po zo sta łych ga dże tów.

(FE NIX)

MIŁOSŁAWICE

Wyścigi wraków 
z akcentem charytatywnym
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W Sta ro stwie Po wia to wym w Mi li czu
do szło do pod pi sa nia po ro zu mie nia
w spra wie re mon tu dro gi po wia to -
wej Bo rzy no wo –No wa Hu ta z gmi na -
mi Mi licz oraz Kro śni ce, a tak że z wy -
ko naw cą przed się wzię cia, fir mą
Gem biak -Mik stac ki z Kro to szy na.

Łącz nie więc sześć pod mio tów bę dzie
współ fi nan so wa ło tę in we sty cję – sa mo rzą -
dy po wia tu i gmin Mi licz oraz Kro śni ce, La -
sy Pań stwo we – Nad le śnic two Mi licz,
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Dol -
no ślą skie go i Dol no ślą ski Urząd Wo je wódz -

ki. Za koń cze nie re mon tu od cin ka dro gi
o dłu go ści 3,5 ki lo me tra za pla no wa no
na 15 paź dzier ni ka. Łącz na war tość te go
za da nia wy nie sie 1 603 963,23 zło tych

brut to. Plac bu do wy zo stał już prze ka za ny
wy ko naw cy, któ ry za po wie dział szyb kie
roz po czę cie prac. 

(AN KA) 

INWESTYCJE

Porozumienie w sprawie remontu drogi

16 wrze śnia gmi na Kro śni ce ogło si ła prze -
targ na re mont na wierzch ni dro gi w miej -
sco wo ści Gra bow ni ca. Ofer ty przyj mo wa ne
bę dą do 3 paź dzier ni ka. In we sty cja ma zo -
stać zre ali zo wa na jesz cze w tym ro ku.

W ra mach za da nia na po wierzch ni 1584 m2
po ło żo na bę dzie no wa na wierzch nia as fal to wa. Po -
nad to utwar dzo ne zo sta ną po bo cza. Gmi na prze -
pro wa dzi tę in we sty cję wspól nie z Nad le śnic twem
Mi licz. 8 wrze śnia nad le śni czy Mar cin Ca lów
prze ka zał na rę ce wój ta An drze ja Bia łe go czek
o war to ści 61 500 zło tych. (FE NIX)

GRABOWNICA

Nowa nawierzchnia jeszcze w tym roku

Mi lic cy rad ni jed no gło śnie przy ję li
uchwa łę w spra wie wy bo ru opie ku -
na Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej.
Człon ko wie te go gre mium za re ko -
men do wa li do tej ro li Olim pię Ko sa -
kow ską – na uczy ciel kę Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 i Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Mi li czu.

Po przy ję ciu uchwa ły w tej spra wie
Ró ża Bier nat – se kre tarz Mło dzie żo wej
Ra dy Miej skiej – wrę czy ła no wo wy bra nej
opie kun ce upo mi nek oraz kwia ty. – Gra -
tu lu je my i ży czy my Mło dzie żo wej Ra dzie

Miej skiej oraz jej opie ku no wi wie lu kre -
atyw nych po my słów i ini cja tyw w obec nie

trwa ją cej ka den cji – za ko mu ni ko wa ły wła -
dze gmi ny Mi licz. (FE NIX)

MILICZ

Olimpia Kosakowska opiekunką młodzieżowej rady F
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W no cy z 21 na 22 wrze śnia w Su ło -
wie u zbie gu ulic Zam ko wej i Dą -
brow skie go wy buchł po żar za byt ko -
we go spi chle rza z 1787 ro ku. Ak cja
ga śni cza za koń czy ła się do pie ro
oko ło 7.00 ra no. Na tę chwi lę nie są
zna ne przy czy ny po ża ru. Śledz two
w tej spra wie pro wa dzi po li cja.

Na miej sce skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP
w Mi li czu, pod dwa z OSP Mi licz i OSP
Su łów oraz je den z OSP Piotr ko si ce.

– Zo sta li śmy po wia do mie ni o go dzi -
nie 2.13 o po ża rze pu sto sta nu w miej sco -
wo ści Su łów na ul. Zam ko wej. Bu dy nek

w ca ło ści był ob ję ty po ża rem, nie stwier -
dzo no osób po szko do wa nych. Te ren w ca -
ło ści zo stał za bez pie czo ny. Stra ża cy,
wy po sa że ni w apa ra ty ochro ny dróg od de -
cho wych, po da li trzy prą dy wo dy na pa lą -
cy się obiekt i do dat ko wo je den z ko sza
dra bi ny me cha nicz nej na ogar nię ty ży wio -
łem dach, a ko lej ny w obro nie są sied nie go
bu dyn ku. Po uga sze niu po ża ru prze wie -
trzo no i prze szu ka no po miesz cze nia.
Na miej scu po zo sta wio no je den za stęp
z OSP Su łów w ce lu nad zo ro wa nia sta nu
po go rze li ska – po in for mo wał st. kpt. mgr
inż. Do mi nik Ku char ski, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Mi li czu. (FE NIX)

SUŁÓW

Spłonął zabytkowy spichlerz
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Za na mi już XXIV edy cja Świę ta Sa -
dów w Wierz cho wi cach (gmi na Kro -
śni ce). Przy miej sco wej re mi zie OSP
tra dy cyj nie przy go to wa no mnó stwo
atrak cji, któ re co ro ku za chę ca ją
miesz kań ców do wspól ne go ob cho -
dze nia owo co we go świę ta. Gwiaz dą
wie czo ru był ze spół Gen tel men's
Jazz. Im pre zę zorganizowali gmi na
Kro śni ce, Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry -
stycz no -Spor to we oraz sa dow ni cy. 

Świę to Sa dów jest kon ty nu acją Świę -
ta Ja bło ni. Ini cja to rem wy da rze nia jest gru -
pa sa dow ni ków z Wierz cho wic
i oko licz nych wsi. Im pre za od by wa się
w ostat ni week end wrze śnia. Wy da rze nie
ma cha rak ter re gio nal ny i co ro ku przy cią -
ga co raz więk szą ilość uczest ni ków. Część
ar ty stycz na jest bo ga ta w wy stę py lo kal -

nych ze spo łów, ale po ja wia ją się tak że ar ty -
ści zna ni w ca łym kra ju. Na der uroz ma ico -
na jest część wy sta wo wa. Oko licz ni
sa dow ni cy, wi kli nia rze, pszcze la rze pre -
zen tu ją owo ce swo jej pra cy. 

W mi nio ną nie dzie lę w Wierz cho wi -
cach moż na by ło de gu sto wać lo kal ne przy -

sma ki – owo ce, dże my, so ki, mio dy, ole je,
se ry. Nie za bra kło rów nież sto isk ga stro no -
micz nych, w któ rych sprze da wa ne by ły ry -
by, go fry, za pie kan ki. Hi tem jak co ro ku
oka za ło się jabł ko w cie ście, przy go to wa ne
przez so łec two Wierz cho wi ce. Na atrak cje
mo gły li czyć tak że dzie ci. By ły więc ani ma -
cje, dmu cha ne zjeż dżal nie i zam ki oraz fe -
sti wal ko lo rów.

XXIV edy cja roz po czę ła się od Mszy
świę tej w Ko ście le pw. Na ro dze nia NMP
w Wierz cho wi cach. Po tem przy re mi zie
OSP ofi cjal ne go otwar cia im pre zy do ko na -
li An drzej Bia ły – wójt gmi ny Kro śni ce,
Piotr Mo ra wek – prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Kro śni ce, a tak że par la men ta rzy -
ści – Mi ro sła wa Sta cho wiak -Ró żec ka i Pa -
weł Hre niak. 

Na sce nie wy stą pi li Pierst ni cza nie,
któ rzy wy ko na li zna ne przy śpiew ki lu do -
we. Za pre zen to wa ły się tak że dzie ci z Ze -
spo łu Szkół w Kro śni cach, któ re tań cem
i śpie wem na wią za ły do Świę ta Sa dów.
Roz strzy gnię to kon kurs pla stycz ny „Owo -
ce słod kie jak miód”, zor ga ni zo wa ny
przez CETS. Po roz da niu na gród dla zgro -

ma dzo nych go ści wy stą pi li Aka de mia
Tań ca Ja skier, chór Bal la da, Ka tya Gruz -
de va oraz gwiaz da wie czo ru – ze spół
Gen tel men’s Jazz. 

Wie czo rem za pro szo no wszyst kich
do za ba wy ta necz nej przy mu zy ce przy go -
to wa nej przez Pio tra Ku śnie rza.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

WIERZCHOWICE

Świętowali zakończenie zbiorów
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Na te re nie Kro śnic kiej Ko lej ki Wą -
sko to ro wej zor ga ni zo wa no Bi twę
Re gio nów – czy li ku li nar ny prze gląd
kół go spo dyń wiej skich. W szran ki
sta nę ły pa nie z czter na stu KGW
z po wia tów mi lic kie go oraz trzeb nic -
kie go. 

W ko mi sji oce nia ją cej przy go to wa ne
po tra wy zna leź li się Bo gu sła wa Nie wia -
dom ska z re stau ra cji W Sta rym Mły nie
(prze wod ni czą ca), Dia na Cho iń -
ska – kie row nik Wy dzia łu Roz wo ju Ryn -
ków Rol nych – KOWR we Wro cła wiu
(za stęp czy ni prze wod ni czą cej), Krzysz -
tof To kar – kie row nik BP ARiMR w Mi -
li czu, Ma rek Ru sak – kie row nik
Pla ców ki Te re no wej KRUS w Trzeb ni cy,
Kry stian Okoń – dy rek tor Cen trum
Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -Spor to we go
w Kro śni cach.

Pa nie przy go to wa ły smacz ne po tra wy,
a ju ro rom naj bar dziej do gu stu przy pa dły
li got ki pięk ne z dzi czy zną w so sie win -
nym, któ re przy go to wa ło KGW Li go cian -
ki z Li go ty Pięk nej. Dru gie miej sce za ję ło
KGW w Ura zie za go łąb ki z ziem nia ka mi
z okra są lub so sem. Trze cia lo ka ta przy pa -
dła KGW w Pierst ni cy, któ re przy rzą dzi ło
ro lad ki wie przo we na grzy bo wej pie rzyn -
ce z ziem nia cza ny mi po du szecz ka mi. 

W trak cie im pre zy na sce nie wy stą pi -
ły ze spo ły Ba ry czan ki, Boć ki oraz Pierst ni -
cza nie.

(FE NIX)

18 wrze śnia na te re nie Kro śnic kiej Ko -
lej ki Wą sko to ro wej od by ły się Po wia -
to we Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze.
Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad stu
dru hów z jed no stek Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej. Or ga ni za to rem zma gań
był Za rząd Po wia to wy OSP przy wspar -
ciu Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu.

Uczest ni cy za wo dów ze bra li się
przy bu dyn ku Ze spo łu Szkół w Kro śni -
cach, skąd – z to wa rzy sze niem Mi lic kiej
Or kie stry Dę tej pod ba tu tą Prze my sła wa
Wa sie lew skie go – prze ma sze ro wa li

na te ren Kro śnic kiej Ko lej ki Wą sko to ro -
wej. Dru ho wie ry wa li zo wa li w ćwi cze -
niach bo jo wych oraz szta fe cie
po żar ni czej. W zma ga niach mę skich wal -
czy ło sie dem dru żyn. Zwy cię ży li stra ża -
cy z OSP Wro cła wi ce, wy prze dza jąc
eki py OSP Lat ko wa i OSP Ciesz ków.
W ka te go rii pań star to wał tyl ko ze spół
z OSP Lat ko wa, któ re mu przy zna no me -
da le i pu char zwy cięz cy. 

Naj lep szą mę ską mło dzie żo wą dru ży -
ną po żar ni czą zo sta ła eki pa z OSP Gu zo -
wi ce. W ka te go rii dziew cząt ry wa li zo wa ły
tyl ko przed sta wi ciel ki OSP Ciesz ków.

(FE NIX)

KROŚNICE

Kulinarna rywalizacja 
STRAŻ POŻARNA

Triumf druhów z Wrocławic
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W po przed nim ro ku od by ło się gło -
so wa nie pro jek tów do Bu dże tu Oby -
wa tel skie go. Wy gra ła ini cja ty wa
pod na zwą „Bu do wa schro ni ska dla
bez dom nych zwie rząt”. Nie ste ty,
do tej po ry spra wa nie wkro czy ła
w fa zę re ali za cji. Wła dze gmi ny tłu -
ma czą, że kosz to rys trzy krot nie prze -
kra cza kwo tę za war tą we wnio sku
i do cza su przed sta wie nia in nej kon -
cep cji pra ce zo sta ły wstrzy ma ne.

Przy po mnij my, że pro jekt po par -
ło 1416 miesz kań ców, czy li 66 pro cent
wszyst kich gło su ją cych. Jak wska za li au -
to rzy wnio sku, ma on na ce lu ure gu lo wa -
nie za da nia gmin ne go, ja kim jest opie ka
nad bez dom ny mi zwie rzę ta mi, a tak że
za cho wa nie po rząd ku i czy sto ści w prze -
strze ni pu blicz nej. Po my sło daw cy pro jek -
tu zwró ci li uwa gę, że ist nie je po waż ny
pro blem w tym aspek cie, po nie waż bar -
dzo du ża licz ba zwie rząt jest przej mo wa -
na przez lo kal ną or ga ni za cję spo łecz ną.
Do koń ca wrze śnia 2021 ro ku w do mach
tym cza so wych To wa rzy stwa Opie ki
nad Zwie rzę ta mi w Mi li czu zna la zło
schro nie nie 380 ko tów oraz 82 psy. 

Koszt bu do wy schro ni ska wy ce nio -
no na 350 tys. zł i mia ła się ona roz po -
cząć w dru giej po ło wie bie żą ce go ro ku.
Rad na Do ro ta Fol mer zwró ci ła się
do władz gmi ny o udzie le nie in for ma cji,

na ja kim eta pie są dzia ła nia zwią za ne z tą
in we sty cją. 

– In for mu ję, że gmi na Mi licz za war ła
w dniu 17 mar ca 2022 r. umo wę na opra -
co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej dla za -
da nia pn. „Bu do wa schro ni ska dla zwie rząt
w miej sco wo ści Sła wo szo wi ce na dział ce
nr 227/1 AM 1, ob ręb Sła wo szo wi ce”. Za -
da nie obej mu je bu dy nek schro ni ska dla
zwie rząt, par te ro wy z prze zna cze niem dla
mak sy mal nie 35 psów – zgod nie z wnio -
skiem gru py ini cja tyw nej. W ra mach za -
war tej umo wy wy ko na no etap 1, tj.
wy ko na nie kon cep cji wraz z ana li zą wy ko -
nal no ści i wstęp ne go osza co wa nia kosz tów
prze pro wa dze nia przed się wzię cia, w któ rej

okre ślo no wstęp ne wa run ki re ali za cji za da -
nia z uwzględ nie niem roz wią zań efek tyw -
nych eko no micz nie i kosz to wo. Wstęp na
kon cep cja, na pod sta wie któ rej osza co wa no
koszt na po zio mie ok. 1,2 mln zł, zo sta ła
prze ka za na gru pie ini cja tyw nej ma ilo -
wo 17.05. 2022 r. oraz pod czas spo tka nia
w dniu 23.05.2022 r. Re ali za cja trzy krot -
nie prze kra cza za ło żo ny bu dżet. Wnio sko -
daw cy zo bo wią za li się przed sta wić swo ją
pro po zy cję, aby ob ni żyć kosz ty schro ni ska.
Do mo men tu przed sta wie nia in nych roz -
wią zań pra ce pro jek to we zo sta ją wstrzy ma -
ne – czy ta my w od po wie dzi udzie lo nej
przez Da riu sza Mo czul skie go, se kre ta rza
gmi ny Mi licz. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Ko lej ny kie row ca pod wpły wem al -
ko ho lu na dro gach po wia tu mi lic kie -
go. W miej sco wo ści Kuź ni ca Cze -
szyc ka po li cjan ci za trzy ma li 35-let -
nie go miesz kań ca po wia tu ostrow -
skie go, któ ry pro wa dził sa mo chód,
ma jąc 1,2 pro mi la al ko ho lu we krwi.

21 wrze śnia o go dzi nie 16.40 w miej -
sco wo ści Kuź ni ca Cze szyc ka funk cjo na -
riu sze za trzy ma li do kon tro li dro go wej
sa mo chód oso bo wy mar ki Re nault Kan go,
któ rym je chał 35-let ni miesz ka niec po wia -
tu ostrow skie go. Prze pro wa dzo ne na miej -
scu ba da nie sta nu trzeź wo ści kie row cy
wy ka za ło w je go or ga ni zmie po nad 1,2
pro mi la al ko ho lu. Po li cjan ci za trzy ma li

męż czyź nie pra wo jaz dy i unie moż li wi li
mu dal szą jaz dę sa mo cho dem, prze ka zu -
jąc po jazd oso bie prze zeń 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, zwią za ne z kie ro wa niem sa mo -
cho dem w sta nie nie trzeź wo ści – oznaj -
mia pod insp. Sła wo mir Wa leń ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

Po li cjan ci ko lej ny raz ape lu ją
do wszyst kich kie row ców, aby nie pro wa -
dzi li po jaz dów po spo ży ciu choć by naj -
mniej szej ilo ści al ko ho lu, a tak że
do wszyst kich uczest ni ków ru chu dro go -
we go o roz wa gę i za cho wa nie ostroż no ści!

(AN KA)

MILICZ

Budowa schroniska zostaje wstrzymana
NA DRODZE

Jechał na podwójnym gazie
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W mi nio ny pią tek w Mi li czu za in au gu -
ro wa no XIII edy cję Tau ron Gi gan tów
Siat ków ki. Na ryn ku zo sta ła re ak ty -
wo wa na Mi lic ka Ale ja Gwiazd i Przy ja -
ciół Siat ków ki, na to miast w Ha li Spor -
to wej im. Wol no ści i So li dar no ści od -
by ły się fi nał Mło dych Gi gan tów Siat -
ków ki po mię dzy Ju ve nią Ra wa Ma zo -
wiec ka a MKS MOS Wro cław oraz po -
je dy nek Gwiazd Siat ków ki z re pre zen -
ta cją Tau ron Pol ska Ener gia. 

Wiel kie spor to we wy da rze nie roz -
po czę ło się od kon fe ren cji pra so wej,
w któ rej uczest ni czy li Woj ciech Roz -
dol ski – po my sło daw ca i or ga ni za tor
Tau ron Gi gan tów Siat ków ki, Ry szard
Czar nec ki – eu ro po seł i wi ce prze wod -
ni czą cy Spo łecz nej Ra dy Spor tu, Piotr
Apol lo – pre zes za rzą du Tau ron No -
we Tech no lo gie, Piotr Lech – bur -
mistrz Mi li cza, Ja cek Broń ski – szef
Wiel ko pol skie go Związ ku Pił ki Siat ko -
wej, To masz Lied mann – pre zes Lied -
mann Agro, Kon rad
Pie choc ki – pre zes PGE Skry Beł cha -
tów, Edward Sko rek – ka pi tan le gen -
dar nej dru ży ny Hu ber ta Wa gne ra,
zło ty me da li sta mi strzostw świa -
ta 1974 i mistrz olim pij ski z Mont re -
alu 1976. 

– Skąd obec ność ka pi ta na na szej
le gen dar nej dru ży ny Hu ber ta Wa gne -
ra? Otóż, Edward Sko rek przy jął za -
pro sze nie, by zo stać
prze wod ni czą cym ka pi tu ły re ak ty wo -
wa nej Alei Gwiazd i Przy ja ciół Siat -
ków ki. War to do dać że sam od ci snął
w Mi li czu swo je dło nie kil ka na ście lat
te mu. Dla or ga ni za to rów TAU RON

Gi gan tów Siat ków ki naj waż niej sze jest
fakt, że fir ma TAU RON zde cy do wa ła
się roz sze rzyć swój spon so ring tak że
na tur niej żeń ski, któ ry roz gra ny zo sta -
nie po raz pierw szy. Gi gant ki spo tka ją
się w Twar do gó rze za mie siąc – po in -
for mo wa no na kon fe ren cji. 

Pa dła rów nież waż na de kla ra cja ze
stro ny bur mi strza Pio tra Le cha i Woj -

cie cha Roz dol skie go, że fi nał Tau ron
Mło dych Gi gan tów już na sta łe go ścić
bę dzie w Mi li czu. – Siat ków ka i wiel -
kie suk ce sy ro dzą się wła śnie w ta kich
ma łych ośrod kach jak Mi licz czy To -
ma szów Ma zo wiec ki – stwier dził wło -
darz Mi li cza.

Po tem na mi lic kim ryn ku do szło
do od sło nię cia sied miu no wych ta bli -
czek, upa mięt nia ją cych wiel kich za -
wod ni ków, tre ne rów, lu dzi, in sty tu cji
po świę ca ją cych się pro mo cji dys cy pli -
ny siat ków ki. Pro wa dzą cy uro czy stość,
zna ny ko men ta tor spor to wy – Piotr
Dę bow ski, po pro sił o za bra nie gło su
za pro szo nych go ści. Wszy scy w swo -
ich prze mó wie niach za zna cza li, jak
waż ne jest wspie ra nie pił ki siat ko wej,
in we sto wa nie w roz wój mło dych za -
wod ni ków i pro mo wa nie spor tu, by -
śmy w przy szło ści mo gli cie szyć się
z no wych mi strzów.

Ho no ro we ta blicz ki na Mi lic kiej
Alei Gwiazd i Przy ja ciół Siat ków ki od -
sło ni li po cho dzą cy z Mi li cza Da mian
Woj ta szek – mistrz świa ta z 2018 r.,
Wi told Grzesz czuk – przy ja ciel siat -
ków ki, Ire ne usz Kłos – wie lo let ni re -
pre zen tant Pol ski, Ire ne usz
Ma zur – wy bit ny tre ner mi strzów
świa ta, Ry szard Czar nec ki oraz przed -

sta wi cie le Tau ron Pol ska Ener gia
i TVP Sport.

O go dzi nie 17.00 w ha li spor to wej
roz po czę ły się emo cje stric te spor to we.
Naj pierw w fi na le Mło dych Gi gan tów
Siat ków ki zmie rzy ły się dru ży ny mło -
dzi czek Ju ve nii Ra wa Ma zo wiec ka
i MKS MOS Wro cław. Osta tecz nie
siat kar ki Ju ve nii wy gra ły w dwóch
par tiach. 

Po tem na bo isko wy szły eki py
Gwiazd Siat ków ki i TAU RON Pol ska
Ener gia. W pierw szej dru ży nie za gra -
li by li re pre zen tan ci Pol ski, z mi strzem
świa ta, Krzysz to fem Igna cza kiem,
na cze le, a dru gą two rzy li naj lep si pra -
cow ni cy fir my Tau ron, któ rzy wy gra li
we wnętrz ne roz gryw ki. Po dwóch se -
tach na ta bli cy wy ni ków wid niał wy -
nik 1: 1. De cy du ją ca par tia przy nio sła
naj wię cej emo cji. Re pre zen ta cja Tau -
ro nu mia ła już dwie pił ki me czo we,
pro wa dząc 24: 22, ale siat kar skie
gwiaz dy zdo ła ły się obro nić i do pro wa -
dzić do re mi su, by fi nal nie wy -
grać 26: 24. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SIATKÓWKA

Wielkie święto sportowe w Miliczu!

Przed sta wi cie le Uczniow skie go
Klubu Spor to we go Li der Mi licz ry wa -
li zo wa li w za wo dach Grand Prix Dol -
ne go Ślą ska. W ka te go rii ża ków na -
szym te ni si stom uda ło się zdo być
dwa brą zo we me da le. 

W zma ga niach ża ków na trze cim
stop niu po dium sta nę li Fi lip Szym czak
i Ana sta zja Ka lat. Z ko lei za rów no Zo sia
Paw łow ska, jak i Ewa Kie roń ska skla sy fi ko -
wa ne zo sta ły w czo ło wej ósem ce za wo dów. 

W tur nie ju ka de tów star to wa ło 50 te -
ni si stek i te ni si stów. W gro nie 34 chłop -
ców zna la zło się czte rech za wod ni ków
mi lic kie go klu bu. Do brze spi sał się Fra nek

Ku char ski, któ ry – bę dąc roz sta wio nym
z nu me rem 7 – upla so wał się na pią tej po -
zy cji, z czte re ma zwy cię stwa mi i jed ną po -
raż ką na kon cie. Mi lan Iwa nic ki zna lazł
się 21. miej scu (trzy wy gra ne i trzy po raż -
ki), Pa tryk Kaj da za jął 25. lo ka tę (czte ry
wy gra ne i dwie po raż ki), a Fi lip Szym czak
był 26 (trzy wy gra ne i czte ry po raż ki).

W roz gryw kach ju nio rów w szran ki
sta nę ło 44 za wod ni ków i 25 za wod ni czek.
UKS Li der re pre zen to wa li Mi ko łaj Na wrot
i Fra nek Ku char ski. Pierw szy z nich za koń -
czył za wo dy na siód mym miej scu, a F. Ku -
char ski zo stał skla sy fi ko wa ny na 17.
lo ka cie 

OPRAC. (FE NIX)

TENIS STOŁOWY

Reprezentanci Lidera 
w turniejach Grand Prix
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W VII ko lej ce IV li gi dol no ślą skiej
Ba rycz Su łów zmie rzy ła się
na wy jeź dzie z So ko łem Mar cin -
ko wi ce. Nasz ze spół do mi no wał
przez ca łe spo tka nie i wy grał
aż 4: 0.

Do siat ki go spo da rzy tra fia li Da -
wid Bąk, Piotr Moż drzech, Ja kub
Kny rek i Kac per Gło wień kow ski. By -
ło to trze cie zwy cię stwo su ło wian
w tym se zo nie. Po sze ściu ro ze gra nych
ko lej kach Ba rycz pla su je się na czwar -
tym miej scu w ta be li, z 11 punk ta mi
na kon cie. 1 paź dzier ni ka na sza dru -
ży na za gra w Żmi gro dzie z tam tej -
szym Pia stem. 

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Barycz nie dała szans Sokołowi

Wiel kim suk ce sem mo że po -
chwa lić się Kac per Ugo rek. Uczeń
kla sy Ic I Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu
z po wo dze niem wal czył w Ogól no -
pol skich Mi strzo stwach Szkół
i Przed szko li w Sza chach.

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w ka to -
wic kim Spodku. W li czą cej 90 za wod -
ni ków gru pie uczniów szkół
po nad pod sta wo wych mi lic ki li ce ali sta
za jął szó ste miej sce. To wiel kie osią gnię -
cie, tym bar dziej że Kac per, ja ko pierw -
szo kla si sta, ry wa li zo wał z za wod ni ka mi
na wet trzy, czte ry la ta star szy mi.

(AN KA)

SZACHY

Kacper Ugorek w ścisłej czołówce!


