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MSPDiON

Spotkali się 
z wybitnymi piłkarzami

Czytaj na str. 3

ZAPASY

Godnie uczcili pamięć
legendarnego 
działacza sportowego

Czytaj na str. 8
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Aktualności2 WTOREK, 4 PAŹDZIERNIKA 2022

Wła dze gmi ny Mi licz ogło si ły na bór
pla no wa nych przed się wzięć
do Gmin ne go Pro gra mu Re wi ta li za -
cji na la ta 2023-2030. Do pro gra mu
mo gą zo stać wpi sa ne ini cja ty wy zlo -
ka li zo wa ne na wy zna czo nym ob sza -
rze re wi ta li za cji, któ re bę dą roz wią -
zy wać wy stę pu ją ce na nim pro ble my
w sfe rze spo łecz nej, go spo dar czej,
śro do wi sko wej, prze strzen no -funk -
cjo nal nej lub tech nicz nej oraz przy -
czy nią się do po pra wy wa run ków ży -
cia na tym ob sza rze. 

Pro po zy cje mo gą być zgła sza ne przez
oso by fi zycz ne, in sty tu cje pu blicz ne, or ga -
ni za cje po za rzą do we, ko ła, klu by i pod mio -
ty go spo dar cze. Wszyst kie wnio ski na le ży
zgła szać po przez for mu larz, któ ry po wi -
nien za wie rać do kład ny opis pro po zy cji za -
da nia. Na le ży go zło żyć do 14 paź dzier ni ka
w for mie elek tro nicz nej na ad res ma ilo wy
re wi ta li za cja@mi licz.pl, w for mie pi sem nej

na ad res: Urząd Miej ski w Mi li czu, ul.
Trzeb nic ka 2, 56-300 Mi licz bądź do star -
czyć oso bi ście do sie dzi by gmi ny. 

Gmin ny Pro gram Re wi ta li za cji sta no wi
pod sta wę do pod ję cia kom plek so wych dzia -
łań na zde gra do wa nym ob sza rze gmi ny, wy -
ma ga ją cym szcze gól ne go wspar cia. Po nad to
umoż li wia efek tyw ne po zy ski wa nie do fi -
nan so wa nia pro jek tów ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej 2021-2027. Za pla no wa ne

do re ali za cji pro jek ty w ra mach Pro gra mu
Re wi ta li za cji ma ją przy czy nić się do po bu -
dze nia ak tyw no ści spo łecz nej i przed się bior -
czo ści miesz kań ców, przy wró ce nia es te ty ki
i ła du prze strzen ne go, ochro ny śro do wi ska
na tu ral ne go, za cho wa nia dzie dzic twa kul tu -
ro we go, a tym sa mym po pra wy ja ko ści ży cia
miesz kań ców. Sku tecz ność pro ce su re wi ta -
li za cji wa run ko wa na jest mię dzy in ny mi
przez par ty cy pa cję spo łecz ną. (FE NIX)

29 i 30 wrze śnia na te re nie ca łe go kra -
ju od by wa ła się czwar ta edy cja ak cji
#sa dzi MY pod pa tro na tem pre zy den ta
An drze ja Du dy. Na na ro do we sa dze nie
drzew le śni cy przy go to wa li mi lion sa -
dzo nek róż nych ga tun ków. Moż na je

by ło do stać we wszyst kich 429 nad le -
śnic twach w Pol sce, w tym rów nież
w nad le śnic twie mi lic kim. 

– Co rocz nie sa dzi my w la sach 500
mi lio nów drzew. Dzię ki na szej pra cy ro -

śnie po wierzch nia la sów i ich za sob ność.
Ale wszy scy Po la cy mo gą nam po móc
w tym, by drzew w kra ju by ło jak naj wię -
cej. Za chę cam, by wziąć drzew ko od le śni -
ków i po sa dzić je na wła snej dział ce,
przy do mu czy tam, gdzie pra cu je my – po -
in for mo wał w ko mu ni ka cie Jó zef Ku bi ca,
p. o. dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pań -
stwo wych. 

W te go rocz nej ak cji w Mi li czu wzię -
ło udział wie le osób. W Nad le śnic twie
Mi licz, skąd moż na by ło po brać sa dzon -
ki, po ja wił się tak że przed sta wi ciel spół -
ki de we lo per skiej MY Ho me, któ ra ja kiś
czas te mu po ja wi ła się na mi lic kim ryn -
ku. Piotr Szy dłow ski, pre zes fir my, oso -
bi ście wspie ra ak cję aby – jak
pod kre śla – za cho wać wa lo ry Do li ny Ba -
ry czy”. 

(FE NIX)

MILICZ

Masz pomysł na rewitalizację? Zgłoś go!

MILICZ

Każde drzewo to ostoja życia
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Do 28 paź dzier ni ka po trwa dru ga
edy cja ak cji cha ry ta tyw nej pod na -
zwą „Kasz tan ki dla ho spi cjum”.
W ze szłym ro ku na rzecz dzie ci
z wro cław skiej pla ców ki uda ło się
ze brać po nad 1600 kg. 

Te raz ce lem jest ze bra nie jesz cze więk -
szej ilo ści. Or ga ni za to rem przed się wzię cia
jest Chat ka Pu chat ka – Świe tli ca Śro do wi -
sko wa Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi -
li czu. Ak cja od by wa się pod pa tro na tem
władz gmi ny Mi licz. 

– W tam tym ro ku w ak cji za ini cjo wa -
nej przez Chat kę Pu chat ka – Świe tli cę Śro -

do wi sko wą Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Mi li czu, wspól nie ze szko ła mi gmi ny
Mi licz, oso ba mi in dy wi du al ny mi, przy po -
mo cy pra cow ni ków PGK Do li na Ba ry czy,
ze bra li śmy po nad 1600 kg kasz ta nów, któ -
re prze ka za li śmy Fun da cji „Wro cław skie
Ho spi cjum dla Dzie ci”. W tym ro ku po sta -
no wi li śmy po bić ten wy nik i ma my na -
dzie ję, że nam w tym po mo że cie. Kasz ta ny
moż na przy no sić do świe tli cy Chat ka Pu -
chat ka do 28 paź dzier ni ka. Pla ców ki
oświa to we zbie ra ją kasz ta ny u sie bie do 26
paź dzier ni ka – in for mu ją wła dze gmi ny
Mi licz.

(FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Znów zbierają kasztany 
dla hospicjum

F
O

T.
 G

m
in

a
 M

ili
cz



Aktualności 3

16-oso ba re pre zen ta cja Mi lic kie go
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych wy bra ła się
do War sza wy na trze cią edy cję Alei
Gwiazd Pił ki Noż nej. Tam mie li oka zję
spo tkać się z wy bit nym pol ski mi re -
pre zen tan ta mi na sze go kra ju – Ro -
ber tem Le wan dow skim, Łu ka szem
Piszcz kiem czy Je rzym Dud kiem.

– Sil na, 16-oso bo wa re pre zen ta cja
MSP DiON wy je cha ła do War sza wy
już we wto rek, 20 wrze śnia, czy li
w dzień po prze dza ją cy im pre zę. Prze -
no co wa li śmy w pod war szaw skich Ka -
je ta nach, po czym ra no, peł ni sił
i za pa łu, wy bra li śmy się pod Sta dion
Na ro do wy w War sza wie. Tam mie li -
śmy moż li wość po zo sta wie nia na -
szych po jaz dów na par kin gu VIP,
w po bli żu głów nych bo ha te rów przed -
się wzię cia – Ro ber ta Le wan dow skie -
go – ka pi ta na i naj lep sze go strzel ca
w hi sto rii re pre zen ta cji Pol ski, gra cza
FC Bar ce lo ny i jed ne go z naj lep szych

pił ka rzy swo je go po ko le nia na świe cie;
Łu ka sza Piszcz ka – by łej gwiaz dy Bo -
rus sii Do rt mund i re pre zen ta cji Pol -
ski, obec nie gra ją ce go tre ne ra w klu bie
LKS Go czał ko wi ce -Zdrój, oraz Je rze -
go Dud ka – by łe go bram ka rza m. in.
Li ver po olu i Re alu Ma dryt, a tak że jed -
ne go z sze ściu pol skich zdo byw ców
Pu cha ru Eu ro py. Wszy scy pa no wie są
tak że człon ka mi Klu bu Wy bit ne go
Re pre zen tan ta, w któ rym udział wa -
run ko wa ny jest ro ze gra niem co naj -
mniej 60 spo tkań w bia ło -czer wo nej
ko szul ce – in for mu je MSP DiON,

Po czę ści ofi cjal nej i uho no ro wa -
niu pol skich pił ka rzy mi li cza nie mie li
oka zję oso bi ście im po gra tu lo wać, za -
mie nić z ni mi kil ka słów oraz po pro -
sić o au to gra fy na pa miąt ko wych
przed mio tach ko lek cjo ner skich. – Dla
na szych sto wa rzy sze nio wych ki bi ców
by ło to nie za po mnia ne wy da rze nie,
któ re od ci śnie się w ich pa mię ci na za -
wsze, szcze gól nie że spor tow cy oka za -
li się być nie zwy kle em pa tycz ny mi,

życz li wy mi i wraż li wy mi oso ba mi
o wiel kich ser cach. Ich ła twość w na -
wią zy wa niu kon tak tu z fa na mi pił ki
noż nej z na szej or ga ni za cji by ła nie spo -
ty ka na, co po zwa la li czyć, że zna jo mi
już pił ka rze wpad ną do Mi li cza z re wi -
zy tą i po zwo lą na speł nie nie ma rze nia
ko lej nym oso bom z nie peł no spraw no -
ścia mi. Szcze gól ną ini cja ty wą wy ka zał
się tu Je rzy Du dek, któ ry był ży wo za -
in te re so wa ny dzia łal no ścią na szej or -
ga ni za cji, śle dzi na szą stro nę
na Fa ce bo oku, a na wet wy ra ził chęć
od wie dze nia nas. Pra gnie my tak że go -
rą co po dzię ko wać pa nu Sła wo mi ro wi
Ja chi mow skie mu i po zo sta łym or ga -
ni za to rom Alei Gwiazd Pił ki Noż nej
za za pro sze nie na tę wspa nia łą im pre -
zę i umoż li wie nie oso bi ste go uści śnię -
cia dło ni bo ha te rom bo isko wych
zma gań oraz fir mie Tar czyń ski S.A.
za po moc w or ga ni za cji wy jaz -
du – pod su mo wu je mi lic kie sto wa rzy -
sze nie.

OPRAC. (FE NIX)

23 wrze śnia w Urzę dzie Miej skim
w Mi li czu do szło do spo tka nia przed -
sta wi cie li ru chu Pol ska 2050 Szy -
mo na Ho łow ni z bur mi strzem Pio -
trem Le chem oraz wi ce sta ro stą Ha -
li ną Gó rą. Roz ma wia no o trud nej sy -
tu acji sa mo rzą dów, bra ku trans pa -
rent no ści przy po dzia le środ ków pu -
blicz nych ze stro ny rzą du oraz moż li -
wo ści współ pra cy z tym ugru po wa -
niem w przy szło ści.

Ruch Pol ska 2050 re pre zen to wa li
Mi chał Ko bo sko – wi ce prze wod ni czą -
cy ugru po wa nia, Ze non Ma dej – ko -
or dy na tor re gio nu dol no ślą skie go,
Mi chał Go łąb – rad ny po wia tu wo -
łow skie go i peł no moc nik okrę gu wro -
cław skie go.

W trak cie kon fe ren cji pra so wej
bur mistrz Mi li cza za zna czył, że co raz
mniej środ ków przy zna je się sa mo rzą -
dom, przez co po gar sza się ich sy tu acja
fi nan so wa. – Kon dy cja pol skich sa mo -
rzą dów nie jest naj lep sza, a w ostat nich
dniach ta kon dy cja się jesz cze po gar sza.
Wczo raj otrzy ma li śmy in for ma cję, że
rząd w swo jej ła ska wo ści przy znał środ -
ki gmi nom, w tym gmi nie Mi licz – 2,8
mln zł. Otóż in for mu ję, że te środ ki nie
re kom pen su ją stra ty, ja ką bu dżet Mi li -
cza po no si z ty tu łu ob ni że nia po dat ku
PIT. Do te go do cho dzi nie przy zna nie
po raz ko lej ny środ ków ze źró deł rzą do -
wych – tu taj mó wi my o te re nach po -
pe ge erow skich, któ re w Mi li czu są
bar dzo bo ga to re pre zen to wa ne. Z te go
po wo du szu ka my sprzy mie rzeń ców
w tej nie do li sa mo rzą do wej – mó wił
Piotr Lech (na zdję ciu).

Mi chał Ko bo sko stwier dził, że Pra -
wo i Spra wie dli wość osła bia struk tu ry
pań stwa ta ki mi de cy zja mi i co raz bar -
dziej ogra ni cza moż li wo ści dzia ła nia
sa mo rzą dów. – Wszyst ko to, co dzie je
się wo kół sa mo rzą dów oraz z re la cja mi
mię dzy sa mo rzą dem a wła dzą cen tral -
ną w Pol sce po ka zu je, że ma my do czy -
nie nia z sy tu acją cho rą, nie zdro wą,
z sy tu acją, któ ra nie mo że być kon ty -
nu owa na, bo osła bia funk cjo no wa nie
ca łe go pań stwa pol skie go. Wła dza cen -
tral na w Pol sce, czy li wła dza PiS -owska,
uzna ła, że sa mo rząd jej w pe wien spo -
sób prze szka dza. Wczo raj sły sze li śmy
da ne Związ ku Miast Pol skich, mó wią -
ce o tym, że w cią gu ostat nich czte rech
lat tak na praw dę ogra ni czo no o po -
nad 64 mi liar dy zło tych pie nią dze,
któ ry mi dys po nu ją sa mo rzą dy. Wła -
dza cen tral ną ogra ni czy ła, a w za mian
da ła nie speł na 22 mi liar dy. Ma my tu -
taj, jak wi dać, gi gan tycz ną dziu rę w fi -
nan sach sa mo rzą do wych. Do te go
do cho dzą skut ki kry zy su go spo dar cze -
go, któ ry w tej chwi li w Pol sce się roz -
krę ca, bo to jest re al ny kry zys
go spo dar czy, to jest kry zys ener ge tycz -
ny. Gdy sły szy my, iż kil ku set pro cen to -
we pod wyż ki cen prą du sa mo rzą dy
ma ją być w sta nie w ja kiś cu dow ny spo -
sób po kry wać, to świad czy o tym, że
sy tu acja tak na praw dę jest dzi siaj cho -
ra. I trud no ocze ki wać, że sa mo rzą dy
bę dą so bie ra dzi ły z wy ko ny wa niem
wszyst kich za dań, któ rych re ali za cji
my – miesz kań cy – ocze ku je my – za -
ko mu ni ko wał wi ce prze wod ni czą cy ru -
chu Pol ska 2050.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MSPDiON

Spotkali się z wybitnymi piłkarzami

MILICZ

Szukanie sprzymierzeńców
w niedoli samorządowej 
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Do tra gicz ne go wy pad ku do szło 24
wrze śnia na dro dze po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Wsze wil ki i God no wa.
W wy ni ku po trą ce nia przez sa mo -
chód śmierć po nio sła 73-let nia ro -
we rzyst ka.

Na pro stym od cin ku dro gi po wia to -
wej po mię dzy miej sco wo ścia mi Wsze wil -
ki a God no wa od stro ny Mi li cza je cha ła
ro we rem 73-let nia ko bie ta. Za nią w tym
sa mym kie run ku je chał sa mo chód oso bo -
wy mar ki Au di, któ rym kie ro wał 36-let ni
miesz ka niec gmi ny Mi licz. 

Ze wstęp nych usta leń po li cji wy ni ka,
iż w mo men cie, gdy po jazd wy prze dzał ro -
we rzyst kę, ta praw do po dob nie wy ko na ła
na gły ma newr skrę tu w le wo, w re zul ta cie
cze go do szło do jej bocz ne go po trą ce nia
przez sa mo chód. – Ko bie ta upa dła na po -
bo cze dro gi, do zna jąc ob ra żeń cia ła, wsku -

tek któ rych po nio sła śmierć na miej scu.
Kie row cy sa mo cho du nic się nie sta ło.
Przy by ły na miej sce wy pad ku pro ku ra tor
skie ro wał cia ło zmar łej ko bie ty do Za kła -
du Me dy cy ny Są do wej we Wro cła wiu
w ce lu wy ko na nia sek cji zwłok – in for mu -
je pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra -
so wy mi lic kiej ko men dy po wia to wej. 

Do cza su wy ja śnie nia oko licz no ści
zda rze nia po jaz dy bio rą ce w nim udział za -

bez pie czo no na par kin gu strze żo nym. Kie -
row ca au di był trzeź wy, na to miast stan
trzeź wo ści zmar łej ro we rzyst ki miał być
usta lo ny w trak cie sek cji zwłok. Pro ku ra -
tor za rzą dził, iż do cza su wy ja śnie nia oko -
licz no ści wy pad ku 36-let nie mu
męż czyź nie za trzy ma no pra wo jaz dy.
Trwa usta la nie przy czyn i oko licz no ści te -
go tra gicz ne go zda rze nia dro go we go.

(FE NIX)

WYPADEK

Śmierć 73-letniej rowerzystki

Po li cja za trzy ma ła 60-let nią ko bie tę,
któ ra w jed nym z mi lic kich sa mo ob -
słu go wych skle pów dro ge ryj nych
w ostat nich kil ku ty go dniach pięć ra -
zy do ko na ła kra dzie ży róż nych ar ty -
ku łów ko sme tycz nych. Gro zi jej ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Do Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu zgło sił się przed sta wi ciel zna nej
sie ci skle pów z ar ty ku ła mi m. in. ko sme -
tycz ny mi i po wia do mił o licz nych kra dzie -
żach, do ko na nych przez nie zna ną ko bie tę,
któ ra kil ka ra zy zo sta ła na gra na przez mo -

ni to ring skle po wy. Oka za ło się, że po dej -
rza na w okre sie od po ło wy sierp nia do po -
ło wy wrze śnia aż pięć ra zy do ko na ła
kra dzie ży róż nych ar ty ku łów, m. in. per -
fum, ko sme ty ków, od ży wek do wło sów
czy drob nej bi żu te rii. Przed sta wi ciel skle -
pu wy ce nił war tość skra dzio nych ar ty ku -
łów na łącz ną kwo tę po nad 860 zło tych. 

Na pod sta wie ana li zy na gra nia z mo -
ni to rin gu oraz po uzy ska niu in nych in for -
ma cji w tej spra wie po kil ku dniach
po li cjan ci wy ty po wa li i za trzy ma li po dej -
rza ną. – Spraw czy nią kra dzie ży oka za ła
się 60-let nia miesz kan ka Mi li cza. W trak -

cie prze szu ka nia jej miesz ka nia zna le zio no
w ła zien ce nie któ re ze skra dzio nych ko -
sme ty ków. Po zo sta łe zo sta ły już przez nią
zu ży te. Za trzy ma ną prze wie zio no do Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu, gdzie
usły sza ła za rzut do ko na nia prze stęp stwa,
za któ re gro zi ka ra do pię ciu lat po zba wie -
nia wol no ści. Po prze słu cha niu jesz cze te -
go sa me go dnia zo sta ła zwol nio na.
Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa znaj -
dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie – po in -
for mo wał pod insp. Sła wo mir Wa leń ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

W drogerii dokonała kilku kradzieży

W ra mach dzia łań ma ją cych na ce lu
zwal cza nie prze stęp czo ści nar ko ty -
ko wej mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li
męż czy znę, któ ry po sia dał przy so -
bie kil ka por cji ma ri hu any. Te raz gro -
zi mu ka ra na wet do trzech lat po -
zba wie nia wol no ści.

29 wrze śnia po go dzi nie 23.00 mun -
du ro wi pa tro lu ją cy po wiat mi lic ki na jed -
nej z le śnych dróg w po bli żu miej sco wo ści
Świe bo dów (gmi na Kro śni ce) wy le gi ty -
mo wa li męż czy znę sie dzą ce go w sa mo -
cho dzie oso bo wym mar ki Au di,
któ ry – we dług wcze śniej szych usta -
leń – mógł mieć przy so bie nar ko ty -
ki. I fak tycz nie – przy 21-let nim
miesz kań cu po wia tu ja ro ciń skie go po li -
cjan ci zna leź li wo re czek z cha rak te ry -
stycz nym su szem ro ślin nym. Uży ty przez
funk cjo na riu szy te ster nar ko ty ko wy po -
twier dził, że by ła to ma ri hu ana w ilo ści
kil ku por cji. 

– Męż czy zna zo stał więc za trzy ma -
ny i prze wie zio ny do mi lic kiej ko men dy,
gdzie wy ko na no dal sze czyn no ści służ bo -
we. Za bez pie czo na ma ri hu ana tra fi ła
do po li cyj ne go de po zy tu. Po no cy spę -
dzo nej w ce li po li cyj ne go aresz tu 21-la -
tek usły szał za rzut po peł nie nia
prze stęp stwa nar ko ty ko we go. Ja ko że po -
sia da nie na wet naj mniej szej ilo ści środ -

ków odu rza ją cych jest za bro nio ne, męż -
czyź nie, zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii, gro zi te -
raz ka ra do trzech lat po zba wie nia wol -
no ści. Po prze słu cha niu 21-la tek zo stał
zwol nio ny. Po stę po wa nie jest w to -
ku – mó wi pod insp. Sła wo mir Wa leń ski,
ofi cer pra so wy KPP w Mi li czu.

(AN KA)

Z POLICJI

Zatrzymany za posiadanie marihuany

26 wrze śnia mi lic cy po li cjan ci pod ję -
li in ter wen cję, gdy zo ba czy li dwóch
męż czyzn spo ży wa ją cych al ko hol
w ob rę bie bo iska szkol ne go w miej -
sco wo ści Czat ko wi ce (gmi na Mi licz).
Jak się po tem oka za ło, je den z nich
miał przy so bie nar ko ty ki. Gro zi mu
ka ra na wet do trzech lat po zba wie -
nia wol no ści.

Pod czas ru ty no we go pa tro lu po oko -
licz nych wsiach mun du ro wi, bę dąc
w Czat ko wi cach, za uwa ży li dwóch męż -
czyzn spo ży wa ją cych pi wo na te re nie przy -
le głym do szko ły. W związ ku
z po peł nio nym wy kro cze niem de li kwen ci
zo sta li wy le gi ty mo wa ni. By li to miesz kań -
cy gmi ny Mi licz w wie ku 32 i 26 lat. 

Jesz cze przed roz po czę ciem czyn no -
ści funk cjo na riu sze do strze gli, że je den
z męż czyzn od rzu cił w tra wę ma ły fo lio wy
wo re czek z su szem ro ślin nym. Przed miot
zo stał za bez pie czo ny, po nie waż ist nia ło
uza sad nio ne po dej rze nie, że za wie ra nar -

ko ty ki w po sta ci ma ri hu any. 26-lat ka za -
trzy ma no i prze wie zio no na Ko men dę Po -
wia to wą Po li cji w Mi li czu. 

– Uży ty przez po li cjan tów te ster nar -
ko ty ko wy po twier dził, że w wo recz ku by -
ła ma ri hu ana w ilo ści kil ku por cji.
Za trzy ma ny był nie trzeź wy – w je go or ga -
ni zmie stwier dzo no 2,3 pro mi la al ko ho lu,
dla te go nie mógł być prze słu cha ny bez po -
śred nio po za trzy ma niu. Za bez pie czo ne
nar ko ty ki tra fi ły do po li cyj ne go de po zy tu.
na to miast 26-la tek po wy ko na niu nie -
zbęd nych czyn no ści służ bo wych zo stał
zwol nio ny. Po nie waż po sia da nie na wet naj -
mniej szej ilo ści nar ko ty ków jest za bro nio -
ne, zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii gro zi mu
te raz ka ra na wet do trzech lat po zba wie nia
wol no ści. Po nad to on i je go kom pan od po -
wie dzą za spo ży wa nie al ko ho lu w miej scu
nie do zwo lo nym, co sta no wi wy kro cze nie.
Po stę po wa nie jest w to ku – mó wi pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

Po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne go nie -
trzeź we go kie row cę. 24 wrze -
śnia 50-let ni miesz ka niec gmi ny Mi -
licz pro wa dził sa mo chód, ma -
jąc 1,38 pro mi la al ko ho lu we krwi. 

Męż czy zna wpadł pod czas kon tro li
dro go wej w miej sco wo ści Mi ło sła wi ce
(gmi na Mi licz). Ba da nie sta nu trzeź wo ści
wy ka za ło w je go or ga ni zmie 1,38 pro mi la
al ko ho lu. W związ ku z tym po li cjan ci za -

trzy ma li mu pra wo jaz dy i unie moż li wi li
dal szą jaz dę sa mo cho dem, prze ka zu jąc po -
jazd 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, zwią za ne z kie ro wa niem sa mo -
cho dem oso bo wym w sta nie nie trzeź wo -
ści – oznaj mia 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)

Z POLICJI

Pili piwo przy szkole i…

NA DRODZE

Jechał po spożyciu alkoholu
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Na bieżąco 5

Wła dze gmi ny Mi licz po in for mo wa ły,
że uda ło się po zy skać do fi nan so wa -
nie do 19 wnio sków dla sze ściu
szkół w ra mach na bo ru do rzą do we -
go pro gra mu „Po znaj Pol skę”. Łącz -
na kwo ta do ta cji wy no -
si 144 736,40 zł.

Środ ki tra fią do Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu,
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 i Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Mi li czu, Szko ły Pod sta wo -
wej w Dun ko wej, Szko ły Pod sta wo wej we
Wró bliń cu, Szko ły Pod sta wo wej im. Wan -
dy Rut kie wicz we Wzią cho wie Wiel kim
i Szko ły Pod sta wo wej w No wym Zam ku.
Ucznio wie tych pla có wek bę dą mie li oka -
zji uczest ni czyć w wy ciecz kach po Pol sce
z 80-pro cen to wym do fi nan so wa niem ze -
wnętrz nym.

Rzą do wy pro gram „Po znaj Pol skę”
jest re ali zo wa ny przez Mi ni ster stwo Edu -

ka cji i Na uki. Je go ce lem jest wspar cie or -
ga nów pro wa dzą cych pu blicz ne i nie pu -
blicz ne szko ły w re ali za cji za dań
ma ją cych na ce lu uatrak cyj nie nie pro ce -
su edu ka cyj ne go dzie ci i mło dzie ży po -
przez umoż li wie nie im po zna wa nia
Pol ski, jej śro do wi ska przy rod ni cze go, tra -
dy cji, za byt ków kul tu ry i hi sto rii oraz
osią gnięć pol skiej na uki. Ma to stwo rzyć
uczniom wa run ki do zdo by wa nia no -
wych umie jęt no ści w nie po wta rzal nym
śro do wi sku edu ka cyj nym. 

Do fi nan so wa ne mo gą być wy ciecz ki
jed no dnio we – do kwo ty 5 tys. zł, dwu -
dnio we – do 10 tys. zł, trzy dnio we – do 15
tys. zł. Wa ru nek jest ta ki, iż wy ciecz ka mo -
że się od być przy udzia le co naj mniej dzie -
się ciu uczniów, a łącz ny koszt
za kwa te ro wa nia i wy ży wie nia uczest ni ka
nie mo że prze kro czyć 150 zł na do bę. Mi -
ni ster stwo na fi nan so wa nie tych przed się -
wzięć w dru gim pół ro czu 2022 ro ku
prze zna czy ło kwo tę 50 mln zł.

(FE NIX)

GMINA MILICZ

Dofinansowanie na szkolne wycieczki

28 wrze śnia na dro gach po wia tu mi -
lic kie go po li cjan ci po now nie prze -
pro wa dzi li dzia ła nia pod kryp to ni -
mem „Nie chro nie ni uczest ni cy ru -
chu dro go we go”. Ujaw nio no po -
nad 40 róż nych wy kro czeń dro go -
wych, po peł nio nych przez kie row -
ców, ro we rzy stów oraz pie szych. Je -
den z mo to cy kli stów za znacz ne
prze kro cze nie do zwo lo nej pręd ko ści
w te re nie za bu do wa nym na trzy mie -
sią ce stra cił pra wo jaz dy. 

Głów nym ce lem po li cyj nych dzia łań
NURD jest pod nie sie nie po zio mu bez pie -
czeń stwa pie szych, czy li tej gru py użyt -
kow ni ków dróg, któ ra w sy tu acji
uczest nic twa w zda rze niu dro go wym jest
naj bar dziej na ra żo na na od nie sie nie po -
waż nych ob ra żeń. W trak cie nie daw nych
dzia łań ujaw nio no m. in. 16 przy pad ków
prze kro cze nia pręd ko ści jaz dy przez kie -
row ców w ob rę bie przejść dla pie szych, 14
wy kro czeń po le ga ją cych na nie ustą pie niu
pierw szeń stwa pie sze mu, dwu krot ne nie -

pra wi dło we prze jeż dża nie przez przej ście
dla pie szych oraz wy kro cze nie po peł nio ne
przez pie sze go. 21 spraw ców róż nych wy -
kro czeń zo sta ło uka ra nych man da ta mi
o łącz nej war to ści 9600 zło tych, kil ka osób
po uczo no, a w trzech przy pad kach spra wy
skie ro wa no do są du z wnio ska mi o uka ra -
nie za po peł nie nie wy kro czeń dro go wych.

Po nad to na trzy mie sią ce za trzy ma no
pra wo jaz dy 17-let nie mu miesz kań co wi
jed nej z oko licz nych wio sek. Przed go dzi -
ną 8.00 w po bli żu przej ścia dla pie szych
przy uli cy Sul mie rzyc kiej we Wsze wil -
kach, w miej scu, gdzie obo wią zu je ogra ni -
cze nie pręd ko ści jaz dy do 40 km/h,
kie ru jąc mo to cy klem mar ki Hon da, 17-la -

tek je chał z szyb ko ścią 91km/h, czy li o 51
km/h za du żo. Nie od po wie dzial ny kie row -
ca za po peł nio ne wy kro cze nie dro go we zo -
stał uka ra ny man da tem w wy so ko ści 1500
zło tych oraz 13 punk ta mi kar ny mi. 

– Po dob ne ak cje, ma ją ce na ce lu po pra -
wę bez pie czeń stwa na dro gach po wia tu
mi lic kie go, bę dą sys te ma tycz nie kon ty nu -
owa ne. Pa mię taj my jed nak, że o wła sne
bez pie czeń stwo na dro dze w głów nej mie -
rze po win ni śmy za dbać sa mi, sto su jąc się
do obo wią zu ją cych prze pi sów ru chu dro -
go we go i za cho wu jąc na dro dze czuj ność
oraz roz wa gę – ape lu 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)

NA DRODZE

Kolejna akcja pod kryptonimem NURD

25 wrze śnia na te re nie w po bli żu
Ośrod ka Edu ka cji Przy rod ni czo -Le -
śnej „Dom drze wa” zor ga ni zo wa -
no III Huf co we Za wo dy w Bie gach
na Orien ta cję. Ry wa li zo wa no w pię ciu
ka te go riach. Or ga ni za to rem im pre zy
był III Ciesz kow ski Śro do wi sko wy
Szczep Dru żyn Har cer skich „So kół”.

Ko men dan tem za wo dów był pwd
Mar cin Kon tek, a au to ra mi tras – pwd Fi -
lip Szczu rek i phm Le szek Pół rol ni czak.
Opie kę nad tra są zu cho wą peł ni ły phm
Syl wia Pół rol ni czak i pwd Oli wia To karz.
Oboź nym im pre zy był dh Alek san der
Grze siak.

Zu chy mia ły do po ko na nia jed ną tra -
sę dzien ną. Naj młod si pod opie ką dru hen
wy ko ny wa ły na każ dym punk cie za da nia,
ta kie jak roz po zna wa nie zmy sła mi przed -
mio tów z la su, roz po zna wa nie ga tun ków
ro ślin, wy zna cza nie kie run ków świa ta, itp.
Star sze zu chy (III -IV kla sy) szły pa ra mi, sa -
mo dziel nie na wi gu jąc z ma pą. 

Har ce rze mie li do po ko na nia dwie tra -
sy – jed ną dzien ną o dłu go ści ok. 3 km
oraz noc ną o po dob nej dłu go ści. Po zmro -
ku znacz nie trud niej jest się orien to wać
w ciem nym, nie zna nym le sie, mi mo to
wszy scy bez tru du ukoń czy li bieg, wra ca -
jąc o cza sie na me tę. W prze rwie mię dzy
bie ga mi, oprócz zje dze nia po sił ku i wy pi -
cia cie płej her ba ty, uczest ni cy mo gli po szu -

kać przy po mo cy GPS „słod kie go ke sza”,
czy li ukry tej w le sie skryt ki ze sło dy cza mi. 

W koń co wej kla sy fi ka cji bra no
pod uwa gę licz bę od na le zio nych punk tów
w bie gach i czas. Wśród zu chów zwy cię ży -
ły Ma ja Pół rol ni czak i Ada Rosz czak.
W gru pie har ce rek pierw sze miej sce za ję -
ła Iza Kień ska, a w ry wa li za cji har ce rzy
trium fo wał Mi łosz Stel l mach. Z gro na har -
ce rek star szych naj lep sza oka za ła się Ju lia
Pół rol ni czak, a w ka te go rii har ce rzy star -
szych i wę drow ni ków pierw szy był Szy -
mon Po pław ski. 

– Nim roz po czę ły się za wo dy, każ dy
miał moż li wość wziąć udział w mi ni
warsz ta tach z po słu gi wa nia się ma pą.
Umie jęt ność bar dzo przy dat na i – oka zu -
je się – wca le nie trud na, bo po ra dzi ły so -
bie z nią na wet naj młod sze zu chy, dla
któ rych przy go to wa na by ła spe cjal na tra sa.
W tym ro ku w na szym szcze pie ro ze gra ny
zo sta nie cykl za wo dów z róż nych tech nik
har cer skich i spe cjal no ści, czy li Szcze po wa
Li ga Tech nik Har cer skich. Im pre za
na orien ta cję to za wo dy otwie ra ją ce ca ły
cykl. Przed na mi w tym ro ku jesz cze za wo -
dy wspi nacz ko we i sto so wa nia wę złów,
szy fro wa nia, pierw szej po mo cy, su rvi va lu
i tech nik obron nych – pod su mo wa ło kie -
row nic two III Ciesz kow skie go Śro do wi sko -
we go Szcze pu Dru żyn Har cer skich
„So kół”.

OPRAC. (FE NIX)

HARCERSTWO

W lesie byli świetnie zorientowani
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25 wrze śnia od by ła się szó sta edy cja
fe sty nu in te gra cyj ne go „Do stęp ny
szlak”, zor ga ni zo wa ny przez Mi lic kie
Sto wa rzy sze nie RA ZEM BLI ŻEJ. Przed -
się wzię cie zre ali zo wa no w ra mach
pro jek tu pod na zwą „Czte ry stro ny ak -
tyw no ści”, fi nan so wa ne go ze środ ków
Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych. 

Fe styn miał cha rak ter otwar ty – oprócz
uczniów, ab sol wen tów, przed szko la ków i ich
ro dzin po ja wi li się przed sta wi cie le za przy -
jaź nio nych pla có wek z Wiel ko pol ski oraz
z wo je wództw lu bu skie go i opol skie go. Or -
ga ni za to rzy przy go to wa li dla uczest ni ków
sze reg atrak cji, jak choć by prze jażdż ki brycz -

ka mi czy stre fę dmu chań ców i ani ma cji
przy rod ni czych. Moż na by ło skosz to wać
kieł ba ski i kar ków ki z gril la, to sty, chleb ze
smal cem i ogór kiem oraz jabł ka, a tak że lo -
kal ne wy pie ki na kier ma szu ciast. Przy go to -
wa no wy sta wę prac pla stycz nych

i ce ra micz nych, wy ko na nych przez uczniów
i ab sol wen tów mi lic kie go SOSW pod kie -
run kiem Ewy Ste fa nów, jak rów nież ga le rię
zdjęć uka zu ją cych róż ne go ro dza ju ak tyw -
no ści w ra mach pro jek tów PFRON -u. 

– Tłu my by ły ta kie, że Osto ja pę ka ła
w szwach. Ale to nas nie zdzi wi ło, bo pięk -
na Osto ja, zło ta pol ska je sień i moc przy go -
to wa nych atrak cji to po łą cze nie
gwa ran tu ją ce suk ces or ga ni za cyj ny. Cza su
na nu dę więc nie by ło. Przy go to wa niem
i prze pro wa dze niem przed się wzię cia za ję li
się pra cow ni cy SOSW, człon ko wie Mi lic kie -
go Sto wa rzy sze nia RA ZEM BLI ŻEJ, ich ro -
dzi ny i przy ja cie le. Ser decz nie dzię ku je my
Alek san dro wi Ko wal skie mu, wła ści cie lo wi
Osto ja Mi lic, z oraz jej za rząd cy, Ta de uszo -
wi Mu sze, za udo stęp nie nie te re nu i życz li -
wość – pod su mo wa ło Sto wa rzy sze nie
RA ZEM BLI ŻEJ. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Cztery strony aktywności
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28 wrze śnia kil ku na sto oso bo wa gru -
pa przed szko la ków wy bra ła się z po -
li cjant ką na edu ka cyj ny spa cer
po Mi li czu. Dzie ci do wie dzia ły się m.
in. jak bez piecz nie po ru szać się
w dro dze do i z przed szko la. Dzień
wcze śniej w Przed szko lu Sa mo rzą -
do wym zor ga ni zo wa no też po ga dan -
kę na te mat bez pie czeń stwa.

27 wrze śnia dwaj mi lic cy dziel ni co wi,
asp. Ma te usz Lesz czy szyn i mł. asp. Ja cek
Ja rosz, od wie dzi li trzy gru py ma lu chów
z Przed szko la Sa mo rzą do we go w Mi li czu.
Po li cjan ci prze pro wa dzi li po ga dan ki zwią -
za ne z te ma ty ką bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem ru chu pie szych. Przy oka zji ob ja śni li
isto tę dzia ła nia nu me ru alar mo we go 112
oraz po ka za li dzie ciom sprzęt, ja ki wy ko -
rzy stu ją w swo jej co dzien nej służ bie. 

Na stęp ne go dnia mł. asp. Alek san dra
Pi ła sze wicz, zaj mu ją ca się w Ko men dzie Po -

wia to wej Po li cji w Mi li czu m. in. pro fi lak -
ty ką wśród dzie ci i mło dzie ży, wy bra ła się
na spa cer po uli cach Mi li cza z gru pą sze ścio -
lat ków z przed szko la dzia ła ją ce go przy Mi -
lic kim Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych. W ra mach
dzia łań edu ka cyj nych pod na zwą „Dziec ko
w dro dze do przed szko la” po li cjant ka omó -
wi ła pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym, przede wszyst kim po -

ka za ła, jak pra wi dło wo i bez piecz nie prze -
cho dzić przez uli cę, ja kie zna ki dro go we są
istot ne dla pie szych oraz ja kie zna cze nie ma
sy gna li za cja świetl na na przej ściach. Przy -
po mnia ła też, jak waż ne jest uży wa nie ele -
men tów od bla sko wych, któ re są wi docz ne
z da le ka dla kie row ców i znacz nie zwięk sza -
ją bez pie czeń stwo pie szych po ru sza ją cych
się po zmro ku. 

(FE NIX)

W mi nio nym ty go dniu od by ła się III se -
sja Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej w Mi -
li czu. De ba to wa no m. in. o współ or ga -
ni za cji Świę ta Nie pod le gło ści. 

W trak cie se sji uro czy ste ślu bo wa nie
zło żył no wy czło nek mło dzie żo wej ra -
dy – Kry stian Mu siał ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Dun ko wej. W ko lej nym punk cie
pod ję to te mat współ or ga ni za cji Świę ta

Nie pod le gło ści. Wnio sek w tej spra wie
rad ni przy ję li jed no gło śnie. 

Na se sji MRM go ści li har ce -
rze II Szcze pu Dru żyn im. Ja nu sza Kor cza -
ka – Hu fiec Po wia tu Trzeb nic kie go,
któ rzy we spół z mło dy mi rad ny mi mi lic -
ki mi oraz gmi ną Mi licz zor ga ni zu ją ak tyw -
ne ob cho dy Świę ta Nie pod le gło ści
w na szym mie ście.

(AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko w drodze do przedszkola

MILICZ

Kolejne posiedzenie
młodzieżowej rady

Szko łę Pod sta wo wą im. Ja nu sza Ku -
so ciń skie go w Ciesz ko wie od wie dzi li
wy jąt ko wi go ście – eki pa z Mo bil nych
La bo ra to riów Przy szło ści. Ucznio wie
mie li oka zję prze ko nać się, jak teo rię
łą czy się z prak ty ką. Pro jekt Mo bil ne
La bo ra to ria Przy szło ści re ali zo wa ny
jest przy wspar ciu In sty tu tu Ba dań
Edu ka cyj nych, Ośrod ka Roz wo ju Edu -
ka cji oraz Cen trum Go vTech. 

Eks per ci z la bo ra to ryj nym sprzę tem
przez kil ka go dzin pro wa dzi li za ję cia dla
uczniów klas IV i V. W ra mach Mo bil nych
La bo ra to riów Przy szło ści sta wia się
na prak ty kę, a nie na teo rię, to też lek cje są
kre atyw ne, in te re su ją ce i ak ty wi zu ją ce.

Dzie ci mia ły moż li wość za po zna nia
się z dru kar ką 3D. Na tym sprzę cie wy ko -
na ły bre locz ki ze swo imi imio na mi. Do -
wie dzia ły się rów nież, czym jest sztucz na
in te li gen cja i jak jest wy ko rzy sty wa na
w na szym ży ciu co dzien nym.

Mo bil ne La bo ra to ria Przy szło ści to
pro gram rzą do wy w pro ce sie cy fry za cji
pol skich szkół, któ re go ce lem jest stwo -
rze nie no wo cze sne go na ucza nia. Za ję cia
ma ją być pro wa dzo ne w spo sób cie ka wy,
an ga żu ją cy uczniów oraz sprzy ja ją cy od -
kry wa niu ich ta len tów i roz wi ja niu za -
in te re so wań. Na je go re ali za cję
prze zna czo no mi liard zło tych z bu dże -
tu pań stwa. 

OPRAC. (FE NIX)

SP CIESZKÓW

Aktywizacja i kreatywność
w procesie nauczania
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Zna ko mi cie spi sa li się re pre zen tan ci
Black Aqua Kro śnic ka Przy stań
w Ogól no pol skich Za wo dach Pły -
wac kich – Otwar cie Se zo nu na Ter -
mach. W Po zna niu na si pły wa cy
aż 14 ra zy sta wa li na po dium. 

W za wo dach na otwar cie se zo nu star -
to wa ło po nad 440 za wod ni czek i za wod -
ni ków z 40 klu bów. Spo śród kro śnic kich
pły wa ków naj le piej spi sał się Mar cin Ma -
ry jow ski, któ ry zo stał uzna ny za naj lep sze -
go za wod ni ka w swo jej ka te go rii wie ko wej.
Ale nic w tym dziw ne go, bo wiem Mar cin
wy wal czył aż pięć zło tych me da li! Był naj -
lep szy w kon ku ren cjach 50, 100 i 400 me -
trów sty lem do wol nym, 100 m sty lem

zmien nym oraz 200 m sty lem mo tyl ko -
wym.

Czte ry ra zy na po dium sta nę ła Zo fia
Ka miń ska, któ ra zdo by ła zło to na 400 m
sty lem do wol nym, sre bro na 50
oraz 200 m sty lem do wol nym i brąz
na 100 m sty lem do wol nym. Dwa srebr ne
krąż ki z Po zna nia przy wiózł Ka je tan Ma -
tu siak, któ ry był dru gi na 100 m sty lem
zmien nym i na 200 m sty lem kla sycz nym. 

Po nad to Iga Ma ślej za ję ła pierw sze
miej sce na 400 m sty lem do wol nym, a Ma -
te usz Twa róg trium fo wał na 200 m sty lem
zmien nym. Z ko lei Pa try cja Gie wia da
upla so wa ła się na dru giej po zy cji w kon ku -
ren cji 100 m sty lem zmien nym

(AN KA)

PŁYWANIE

Weszli w nowy sezon z 14 medalami
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W VIII ko lej ce IV li gi dol no ślą skiej
Ba rycz Su łów zmie rzy ła się na wy jeź -
dzie z ze spo łem, któ ry w tym se zo -
nie nie za znał jesz cze go ry czy po raż -
ki. Piast Żmi gród po twier dził wy so -
kie aspi ra cje i – choć skrom nie – to
po ko nał na szą dru ży nę. 

Su ło wia nie pod ję li wal kę z eki pą miej -
sco wych. Do pie ro w do li czo nym cza sie gry
pierw szej po ło wy go spo da rze wy szli

na pro wa dze nie. Ar bi ter po dyk to wał rzut
kar ny dla Pia sta, a Mar cin Go łę biow ski nie
zmar no wał szan sy.

Po zmia nie stron żmi gro dzia nie dą ży -
li do pod wyż sze nia wy ni ku, a go ście sta ra -
li się do pro wa dzić do re mi su. Re zul tat
jed nak już się nie zmie nił i punk ty zo sta ły
w Żmi gro dzie. Po tej wy gra nej Piast wsko -
czył na po zy cję li de ra, a Ba rycz spa dła
z czwar tej lo ka ty na pią tą. 

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Gol z rzutu karnego zdecydował
o zwycięstwie Piasta

W ostat ni week end wrze śnia w Mi li -
czu od był się XXVI Ogól no pol ski Tur -
niej Mło dzi czek i Mło dzi ków w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym oraz Mi ni Za -
pa sów Dziew cząt i Chłop ców. Jed no -
cze śnie by ła to już 12. edy cja Me mo -
ria łu Zdzi sła wa Ro ki ty. 

Te go rocz ny tur niej, or ga ni zo wa ny
przez WKS Śląsk Mi licz, był rów nież
pierw szą im pre zą z cy klu „U’14 Wre stling
To ur22” i zbiegł się z rów nie istot nym dla
te go klu bu i wszyst kich wspie ra ją cych je -
go dzia łal ność wy da rze niem. Pod -
czas XXVI Ogól no pol skie go Tur nie ju
Mło dzi czek i Mło dzi ków świę to wa no bo -
wiem 35-le cie Ślą ska Mi licz. Na uro czy sto -
ści w Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej
przy PCE iPP w Mi li czu wi ce bur mistrz
Łu kasz Ro ki ta wrę czył pre ze so wi Ry szar -
do wi Ko zyr skie mu kosz lo kal nych pro duk -
tów i sym bo licz ną sta tu et kę oraz ży czył
ko lej nych suk ce sów w za pa sach. Z ko lei wi -
ce bur mistrz otrzy mał od klu bu me dal ja -
ko po dzię ko wa nie za wkład w roz wój
Ślą ska Mi licz i owoc ną współ pra cę. 

Ini cja to rem za ło że nia klu bu WKS
Śląsk Mi licz był w 1986 ro ku by ły tre ner
Plo nu Mi licz, Eu ge niusz Ra taj czak. Pierw -
szą sie dzi bą był pa wi lon spor to wy przy ul.
Kasz te lań skiej w Mi li czu, a ko lej ną ha la
spor to wa WKS Śląsk przy ul. Woj ska Pol -
skie go. Tre ne ra mi w Ślą sku by li Eu ge niusz
Ra taj czak, Wło dzi mierz Ja cek Świr ko wicz,
Ry szard Ko zyr ski, Fran ci szek Wo ło szyn
oraz Le szek Wo siek i Ma rek Sta wi no ga,
któ rzy do dziś szko lą mło dzież w sek cjach
w Mi li czu i Ciesz ko wie. Funk cję pre ze sa
spra wo wa li na to miast Igna cy Or low, Ry -
szard Het man, Ma rek Ma cie jak, Wło dzi -
mierz Pa ta las i ak tu al nie Ry szard Ko zyr ski. 

Le gen dą mi lic kie go klu bu był zmar -
ły 26 czerw ca 2010 ro ku kie row nik sek cji,
Zdzi sław Ro ki ta, wie lo let ni pre zes Dol no -
ślą skie go Związ ku Za pa śni cze go i czło nek
Za rzą du PZZ. Od te go cza su klub co ro ku
or ga ni zu je tur nie je za pa śni cze upa mięt -
nia ją ce te go dzia ła cza. 

W trak cie za wo dów bur mistrz Piotr
Lech uho no ro wał za wod ni ków dwóch mi -
lic kich klu bów, Ślą ska i Bi zo na, za osią gnię -
cia spor to we. Wy róż nie nia otrzy ma li

Mar cin Mi ko łaj czyk, Bar tosz Soł tys i Ja kub
Kra wic ki ze Ślą ska oraz Piotr So bo lew ski,
Ma ciej Cze me rys i Woj ciech Skra bu cha
z Bi zo na. 

– Pod okiem na szych tre ne rów na si
za wod ni cy i za wod nicz ki po ka za li się z bar -
dzo do brej stro ny. W kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej zaj mu je my bar dzo wy so kie dru gie

miej sce, dzie ląc po dium z naj lep szy mi klu -
ba mi w Pol sce – ZTA Zgierz oraz Or łem
Na my słów. Je śli cho dzi o dzie ci, to w naj -
lżej szej ka te go rii chłop ców, czy li 32 kg, wy -
star to wa ło trzech na szych za wod ni ków.
Nie ste ty lo so wa nie spra wi ło, że o me da le
przy szło im ry wa li zo wać mię dzy so bą. Zło -
ty me dal w tej ka te go rii zdo był Fra nek
Grud niew ski, po ko nu jąc swo ich klu bo -
wych ko le gów, Fa bia na Mą dre go (pią te
miej sce) oraz Fran ka Stasz kie wi cza (trze -
cie miej sce). W ka te go rii do 36 kg dzie sią -
ty był Fi lip Ja strzęb ski. W ka te go rii

do 44 kg brą zo wy me dal wy wal czył Eryk
Henc ki. Wśród dziew cząt w ka te go rii
do 44 kg na pią tym miej scu upla so wa ła się
de biu tu ją ca na tak du żej im pre zie Ka sia
Ka mie niec ka. W ry wa li za cji mło dzi ków
w kat. 44 kg Oskar Olej nik zna lazł się tuż
za po dium. W kat. do 48 kg po bar dzo
cięż kich wal kach brą zo wy me dal za wisł

na szyi Ka mi la Henc kie go. 52 kg to ka te -
go ria Kac pra Troj na ra oraz Paw ła Ku śnie -
rza. Kac per po bar dzo emo cjo nu ją cych
wal kach mu siał w fi na le uznać wyż szość
re pre zen tan ta Pol ski na ME U’15 ze Zgie -
rza. Pa weł prze grał swój po je dy nek o brą -
zo wy me dal, osta tecz nie zaj mu jąc pią te
miej sce. Nasz no wy za wod nik, uczeń
Tech ni kum Le śne go oraz by ły re pre zen -
tant Hu sa rza Gnie zno – Ma te usz Dzia do -
szek, w bar dzo sil nie ob sa dzo nej kat.
do 62 kg zdo by wa brą zo wy me dal. W tej
sa mej ka te go rii Bar tosz Szy mań ski upla so -
wał się na dzie wią tym miej scu. Bra cia Gry -
kie nio wie zdo by li brą zo we me da le.
Oli wier w kat. do 68 kg, a Na tan
w kat. 75 kg. W kat. 75 kg wal kę o brą zo -
wy me dal prze grał Oskar Ma tu szek.
Wśród dziew cząt w kat. do 54 kg ko lej ny
zło ty me dal do rzu ci ła na sza Zu zan na Hor -
bik – pod su mo wał tur niej ULKS Bi zon
Mi licz.

W za wo dach ry wa li zo wa li tak że re -
pre zen tan ci Olim pii Ciesz ków. W gro nie
dzie ci brą zo wy me dal w kat. 34 kg zdo by -
ła Blan ka Pa lusz kie wicz. Wśród mło dzi -
ków Ga briel Skwiercz za jął w kat. 38 kg
czwar te miej sce. (FE NIX)

ZAPASY

Godnie uczcili pamięć 
legendarnego działacza sportowego
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