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NAUKA

Sukces milickich
licealistów

MILICZ

Więcej pytań 
niż odpowiedzi...
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Czytaj na str. 7

Czytaj na str. 2

MILICZ

Problem wykluczenia
komunikacyjnego Czytaj na str. 5
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3 li sto pa da w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Mi li czu od by ła się
kon fe ren cja po świę co na trud nej sy -
tu acji fi nan so wej Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go. Dłu ga dys ku sja by ła
peł na po le mik, przez co nie uda ło się
sfor mu ło wać jed no myśl ne go sta no -
wi ska. Je dy nym kon kre tem oka za ła
się obiet ni ca wspar cia szpi ta la kwo -
tą mi lio na zło tych z bu dże tu gmi ny
Mi licz. Na stęp ne go dnia rad ni, mi mo
sze re gu wąt pli wo ści, jed no gło śnie
zgo dzi li się na tę pro po zy cję.

W kon fe ren cji wzię li udział m. in.
An drzej Oćwie ja – pre zes Za rzą -
du MCM, Sła wo mir Strze lec ki – sta ro -
sta mi lic ki, Piotr Lech – bur mistrz
Mi li cza, Igna cy Miecz ni kow ski – wójt
gmi ny Ciesz ków, An drzej Bia ły – wójt
gmi ny Kro śni ce, rad ni miej scy i po wia -
to wi z Mi li cza oraz pra cow ni cy szpi ta la.

Na po cząt ku ak tu al ną sy tu ację
szpi ta la zre fe ro wał pre zes MCM. Z da -
nych wy ni ka, że od stycz nia do wrze -
śnia te go ro ku kosz ty ope ra cyj ne
wy nio sły po nad 61 mln zł. Skła da ją się
na to pod wyż ki pen sji, kon trak ty le ka -
rzy, ale też ro sną ce opła ty ogrze wa nia
ole jem opa ło wym, prą du czy uty li za -
cji od pa dów me dycz nych. Z Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia prze ka za no
środ ki w wy so ko ści 49,8 mln. Mi mo
cza so we go wstrzy ma nia dzia łal no ści
nie któ rych od dzia łów w okre sie co vi -
do wym, w trze cim kwar ta le te go ro ku
szpi tal wy ge ne ro wał 1,7 mln zł z ty tu -
łu nad wy ko nań. Z dwo ma wcze śniej -
szy mi kwar ta ła mi da je to łącz nie
po nad 3 mln zł. We dług pro gnoz
na naj bliż sze mie sią ce przy kosz tach
wy na gro dzeń się ga ją cych 5,6 mln zł
mie sięcz nie szpi tal mo że li czyć
na przy cho dy z NFZ -u w wy so ko -
ści 5,5 mln zł, przy za ło że niu stu pro -
cen to we go wy ko na nia kon trak tu. 

Wspo mnia no o re ali zo wa nych
pro jek tach, jak np. psy chia tria dzie cię -
ca, któ rej koszt wy no si 5,5 mln
zł. – Pra ce bu dow la ne idą zgod nie
z ter mi nem. War tość do fi nan so wa nia
wy nio sła 3,9 mln zł, więc bra ku ją ca
kwo ta to 1,5 mln zł i ona wy wo ła ła bu -
rzę na po sie dze niu po wia to wej ko mi sji
bu dże to wej. Do tej pro jek tu przy stą pi -
li śmy, przyj mu jąc wkład wła sny 500-
600 tys. zł. Ale przy szły kry zys
i in fla cja i wi dzi my, że naj niż sza kwo -
ta to 5,5 mln zł. Szu ka li śmy oszczęd -
no ści w tym i w in nych pro jek tach.
Je stem opty mi stą w tej spra -
wie – stwier dził A. Oćwie ja, do da jąc,
iż szan są na dal sze ist nie nie spół ki jest
jej do ka pi ta li zo wa nie, re struk tu ry za cja
lub kon so li da cja od dzia łów gi ne ko lo -
gicz no -po łoż ni cze go i dzie cię ce go, uru -
cho mie nie te ra pii uza leż nień i pi lo taż
Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go. Ten
ostat ni pro jekt ma przy nieść – we dług

wstęp nych za ło żeń – przy cho dy rzę -
du 23 387 209,92 zł i był by re ali zo wa -
ny na ob sza rze po wia tów mi lic kie go,
trzeb nic kie go i ole śnic kie go. 

Ja ko za gro że nia dla MCM wska za -
no nie pew ną re for mę szpi tal nic twa,
nie wy star cza ją ce środ ki z NFZ -u, brak
ka dry me dycz nej i ro sną ce kosz ty sta -
łe. – Chcę rów nież po wie dzieć, że
NFZ ma za mro żo ne 10 mi liar dów zł,
z któ rych szpi ta le nie sko rzy sta ją. Za -
gro że niem jest rów nież to, co ma miej -
sce tu taj, w Mi li czu – czy li me dia.
Na gła śnia nie te go wszyst kie go nie
sprzy ja szpi ta lo wi – oświad czył A.
Oćwie ja.

Sta ro sta mi lic ki, ja ko przed sta wi ciel
więk szo ścio we go udzia łow ca spół -
ki – po wia tu, przy znał że od ja kie goś
cza su do cho dzi do po waż nej róż ni cy
zdań po mię dzy wła ści cie lem, ra dą nad -
zor czą i za rzą dem. – Roz po czął się re -
mont Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go
i jest róż ni ca – 500 tys. zł ze zgo dą wła -
ści cie la, a 1,5 mln zł bez wie dzy i zgo dy.
O tej kwo cie do wie dzia łem się na po sie -
dze niu ko mi sji. Nie wiem, gdzie jest ra -
da nad zor cza. Od czu wam, że się mnie
lek ce wa ży, kie dy pro szę o in for ma cje.
Wczo raj pre zes dol no ślą skie go NFZ -tu
po wie dział wprost, iż na te ra pię uza leż -
nień nie ma co li czyć w przy szłym ro ku.
Po win ni śmy do sto so wy wać się do po -
trzeb. Pre ze si nie da ją wła ści cie lo wi do -
ku men tów, o któ re grzecz nie pro si, a co
naj wy żej ich część. Szpi ta la bez le ka rzy
i pie lę gnia rek oczy wi ście nie bę dzie, ale
być mo że bez jed nej ka dro wej czy bez
jed nej księ go wej moż na bę dzie funk cjo -
no wać. Że by to roz strzy gnąć, mu szę
wie dzieć, ile osób w szpi ta lu pra cu je.
Nie bę dzie po zy tyw nych zmian, je śli
nie bę dzie my słu chać or dy na to rów, le -
ka rzy i pie lę gnia rek. Roz ma wia łem z or -
dy na to rem od dzia łu or to pe dii, któ ry
po wie dział, że mo że my zwięk szyć zysk
od dzia łu. Cze go po trze bu ją? Po miesz -
czeń. Czy im kosz tem? Po łoż nic twa,
choć to nie po pu lar ne. Mo że za miast
ośmiu łó żek na od dzia le zo sta wić dwa,
a po zo sta łe prze ka zać or to pe dii? Je śli są
świet ni le ka rze i chcą pra co wać w Mi li -
czu, to mo że spró buj my za chę cić ich, by
pra co wa li tak że po 15.00 – mó wił Sła -
wo mir Strze lec ki.

Bur mistrz Mi li cza wska zał, że w ca -
łym kra ju szpi ta le za dłu żo ne są na łącz -

ną kwo tę 20 mi liar dów zło tych, a wy ni -
ka to ze złe go sys te mu fi nan so we go.
Przy po mniał też, że od 2015 ro ku gmi -
na Mi licz prze ka za ła szpi ta lo wi 1,5 mln
zł w po sta ci umo rze nia po dat ku od nie -
ru cho mo ści ipo mo cy fi nan so wej. Za de -
kla ro wał, że na stęp ne go dnia rad ni
prze gło su ją uchwa łę o udzie le -
niu MCM po mo cy fi nan so wej w wy so -
ko ści jed ne go mi lio na.

Rad ni Ali cja Szat kow ska, Do ro ta
Fol mer, Ma rek Sier piń ski i An drzej Ne -
sto ruk wy ra ża li swo je wąt pli wo ści co
do spo so bu za rzą dza nia spół ką, pla nów
na praw czych i nie ko rzy sta nia ze wszel -
kich do stęp nych spo so bów zdo by cia
do fi nan so wa nia, któ re – ich zda -
niem – ist nie ją. Jak mó wi li, są za do ka -
pi ta li zo wa niem spół ki, ale na pew nych
wa run kach. – Rok te mu, gdy roz ma -
wia łem z pre ze sem MCM, od po wie -
dział tak: „je ste ście zbyt ma łym
udzia łow cem, że bym wam od po wia dał
na py ta nia”. Po win ni śmy dą żyć do te -
go, by nic w tej gmi nie nie by ło ob ję te
ta jem ni cą. Nie mo że być tak, że wy da -
je my pu blicz ne pie nią dze, a my o tym
nic nie wie my, że da je my pie nią dze i nie
wie my, na co je wy da no. Bur mistrz po -
wie dział, że gmi na prze ka za ła 1,5 mln
zł. Ja ko rad ni zgo dzi li śmy się na to, ale
nie ma nic za dar mo. Je śli da je my pie -
nią dze, chce my wie dzieć, na co po szły.
Nie ste ty, te go u nas nie ma – za ko mu -
ni ko wał A. Ne sto ruk. 

Na stęp ne go dnia pod czas se sji Ra -
dy Miej skiej w Mi li czu prze gło so wa no
jed no gło śnie uchwa łę w spra wie udzie -
le nia po mo cy fi nan so wej szpi ta lo wi
w wy so ko ści mi lio na zło tych. – Skie ro -
wa no do mnie py ta nia o uści śle nie,
na co kon kret nie ma ją być prze zna czo -
ne środ ki. Tu taj mo gę się opie rać je dy -
nie na de kla ra cjach pa na pre ze sa MCM,
że pój dą na do ka pi ta li zo wa nie spół ki.
W mo jej oce nie w prak ty ce mo gą zo stać
wy da ne na in ne ce le. Je śli tak by się zda -
rzy ło, to był by to nie zbi ty do wód, że nie
jest z na mi szcze ry. Tyl ko tak mo gę
pań stwu od po wie dzieć. Ry zy ko za -
wsze ist nie je. Raz moż na się po my lić,
ale przy po wtór ce trud no by ło by po -
dej mo wać te mat z obec nym za rzą dem
spół ki – oznaj mił Ed mund Bien kie -
wicz, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Mi li czu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Więcej pytań niż odpowiedzi...



Aktualności 3

Sa mo rząd wo je wódz twa dol no ślą -
skie go prze ka zał do fi nan so wa nie
ośmiu gmi nom na mo der ni za cję
oświe tle nia ulicz ne go na ener go osz -
częd ne przy dro gach pu blicz nych.
Wśród be ne fi cjen tów zna la zła się
rów nież gmi na Mi licz.

W pro jek cie bio rą udział gmi ny Wo -
łów, Twar do gó ra, Strze lin, Oła wa, Żmi -
gród, Mi licz, Śro da Ślą ska i Pru si ce.
Łącz nie na ich te re nie za pla no wa no mon -
taż 11 081 no wo cze snych punk tów oświe -
tle nia ulicz ne go. Wy ko naw cą za da nia
bę dzie fir ma SPIE El bud Gdańsk S.A., a sa -
mo przed się wzię cie ma zo stać zre ali zo wa -
ne do koń ca czerw ca przy szłe go ro ku.

– Re duk cja zu ży cia ener gii elek trycz -
nej i zmniej sze nie kosz tów oświe tle nia bę -
dzie mieć nie tyl ko wpływ na roz wój
każ dej z wy mie nio nych gmin, ale rów nież
na kom fort ży cia miesz kań ców. Re duk cja
zu ży cia ener gii elek trycz nej, uży tej

do oświe tle nia pu blicz nych dróg bę dzie
wy no sić oko ło 78,56 pro cent – po in for -
mo wał Ty mo te usz Myr da, czło nek Za rzą -
du Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go.

Gmi na Mi licz otrzy ma ła do ta cję
w wy so ko ści 3,5 mi lio na zło tych, a na mo -

der ni za cję oświe tle nia prze zna czy 4,65
mln zł. 173 opra wy so do we bę dą wy mie -
nio ne na opra wy LED. Po nad to 256 sztuk
opraw bę dzie do ło żo nych na ist nie ją ce słu -
py z wy się gni ka mi. 

(FE NIX)

Z REGIONU

Redukcja zużycia energii elektrycznej

19-mie sięcz ny Adam Ję drzej czyk
z Mi li cza cho ru je na cu krzy cę ty -
pu I (CT1). Że by mógł w przy szło ści
le piej ra dzić so bie z tą cho ro bą, po -
trze bu je pom py in su li no wej, ale jej
koszt jest ogrom ny. Na por ta lu zrzut -
ka. pl ru szy ła zbiór ka na za kup po -
trzeb ne go chłop czy ko wi urzą dze nia.

– Ra zem z mę żem wy cho wu je my
trój kę dzie ci. Adaś uro dził się o cza sie, był
zdro wym chłop cem, miał 10 punk tów
w ska li Ap gar. Dzień, w któ rym tra fi li śmy
do szpi ta la, oka zał się naj gor szym dniem
dla nas. 3 lip ca 2022 r. zo sta li śmy przy ję ci
na od dział w Mi li czu. Po nie speł na dwóch
go dzi nach pa ni dok tor skie ro wa ła nas
do szpi ta la we Wro cła wiu, mó wiąc, że
Adaś ma wy so kie cu kry i tam się nim zaj -
mą. Ka ret ką po je cha li śmy na od dział dia -
be to lo gii w jed nym ze szpi ta li we
Wro cła wiu. Na miej scu oka za ło się jed nak,
że Ada sia stan jest zbyt cięż ki – kwa śni ca
ke to no wa glu ko za 460. Zo sta li śmy prze -
wie zie ni do in ne go szpi ta la we Wro cła wiu
na od dział in ten syw nej te ra pii. Tu taj le karz
uświa do mił mnie, że sy nek za cho ro wał
na cu krzy cę ty pu I (CT1). W tam tym cza -
sie nic o tej cho ro bie nie wie dzia łam. My -
śla łam, że Adaś wy zdro wie je i wró ci my
do do mu zdro wi. Po no cy spę dzo nej na in -

ten syw nej te ra pii stan syn ka po pra wił się
na ty le, że ra no prze wieź li nas z po wro tem
na od dział dia be to lo gii. Tak na praw dę to
tu taj za czął się kosz mar, płacz, żal itp. To
tu taj za czę łam się uczyć o tej pod stęp nej
cho ro bie pod okiem spe cja li stów. Co dzien -
ne szko le nia, po mia ry cu kru kil ka na ście
ra zy na do bę, gło wa po pro stu „pę ka”.
Po 14 dniach spę dzo nych w szpi ta lu wró -
ci li śmy do do mu. Py ta nie – co da lej? Peł na
świa do mo ści tej okrop nej cho ro by, po sta -
no wi łam zre zy gno wać z pra cy. Adaś wy -
ma ga ca ło do bo wej opie ki. Czu wa my
w dzień, tak sa mo i w no cy. Jak każ dy ro -
dzic, chce my dla dziec ka wszyst kie go co
naj lep sze. Dla te go po sta no wi li śmy zwró -
cić się do was z proś bą o po moc i tak po -
wsta ła ta zbiór ka. Pra gnie my zgro ma dzić
fun du sze na pom pę in su li no wą Med tro -
nic Mi ni Med 780g wraz z sen so rem, któ -
ra po mo że le piej kon tro lo wać cu krzy cę.
Bę dzie to mia ło wpływ na lep szy roz wój
i sa mo po czu cie na sze go ma łe go pa cjen ta,
bo to on jest tu taj waż ny. Nie ste ty, owa
pom pa nie jest re fun do wa na w na szym
kra ju, a koszt za ku pu ze sta wu star to we go
z tą pom pą jest ogrom ny. Oprócz te go
kosz tow ne jest co mie sięcz ne za opa try wa -
nie w sen so ry, wkłu cia, zbior nicz ki
itp. – wy po wia da się ma ma Ada sia na por -
ta lu zrzut ka. pl OPRAC. (FE NIX)

CHARYTATYWNIE  

Mały Adaś potrzebuje pomocy!
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21 paź dzier ni ka po li cjan ci wkro czy li
do jed nej z po se sji na te re nie gmi ny
Kro śni ce i zna leź li tam kil ka set wol -
no ryn ko wych por cji nar ko ty ków
w po sta ci am fe ta mi ny i ma ri hu any.
W tej spra wie za trzy ma no 23-let nie -
go męż czy znę.

Po li cja wcze śniej usta li ła, iż w jed nej
z miej sco wo ści w gmi nie Kro śni ce miesz -
ka ją cy tam męż czy zna praw do po dob nie
prze cho wy wał w do mu nar ko ty ki. W jed -
nym z bu dyn ków go spo dar czych od kry -
to czte ry wo recz ki z bia łym prosz kiem
oraz trzy z za war to ścią cha rak te ry stycz -

ne go su szu ro ślin ne go ko lo ru zie lo ne go.
Te ster do wy kry wa nia nar ko ty ków wy ka -
zał, że bia ły pro szek to am fe ta mi -
na – w ilo ści po nad 190 por cji.
Zna le zio ny susz to ma ri hu ana – z za bez -
pie czo nej ilo ści moż na by po zy skać oko -
ło 70 wol no ryn ko wych por cji. 

– Nar ko ty ki po do kład nym zwa że niu
tra fi ły do po li cyj ne go de po zy tu. W tej spra -
wie za rzut po peł nie nia prze stęp stwa nar ko -
ty ko we go usły szał 23-let ni miesz ka niec
po se sji. Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści
spra wy, w tym po cho dze nie za bez pie czo -
nych nar ko ty ków. Za ich po sia da nie po dej -
rza ne mu, zgod nie z usta wą

o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii, gro zi ka ra
po zba wie nia wol no ści do lat trzech. Po stę -
po wa nie jest w to ku – in for mu je pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

23-latek odpowie za posiadanie narkotyków

W ca łym kra ju od 28 paź dzier ni ka
do 2 li sto pa da trwa ła po li cyj na ak cja
ZNICZ, w ra mach któ rej pro wa dzo no
wzmo żo ne dzia ła nia w ce lu eli mi no -
wa nia z ru chu dro go we go kie row ców
bę dą cych pod wpły wem al ko ho lu
lub środ ków odu rza ją cych. W Mi li czu
przy ła pa no dwóch męż czyzn, któ ry
kie ro wa li po jaz da mi w sta nie nie -
trzeź wo ści. 

31 paź dzier ni ka o go dzi nie 17.20 po -
li cjan ci zo sta li we zwa ni na par king
przy jed nym ze skle pów na uli cy Ko per -
ni ka w Mi li czu, gdzie oso ba po stron na
uję ła męż czy znę, któ ry – bę dąc praw do -
po dob nie pod wpły wem al ko ho lu – pod -
je chał wcze śniej sa mo cho dem mar ki
Ford. Mun du ro wi po twier dzi li, że 55-let -
ni miesz ka niec Mi li cza był nie trzeź -
wy – miał w or ga ni zmie po nad 1,4

pro mi la al ko ho lu. Po nad to stwier dzo no,
że ma orze czo ny przez Sąd Re jo no wy
w Mi li czu za kaz kie ro wa nia po jaz da mi
me cha nicz ny mi. Unie moż li wio no mu
dal szą jaz dę, prze ka zu jąc sa mo chód oso -
bie przez nie go wska za nej.

Na stęp ne go dnia ra no na uli cy
Trzeb nic kiej w Mi li czu po li cjan ci za trzy -
ma li do kon tro li dro go wej sa mo chód
mar ki Opel Mo va no. U 31-let nie go kie -
row cy bu sa, miesz kań ca po wia tu trzeb -
nic kie go, stwier dzo no 0,5 pro mi la
al ko ho lu. Męż czyź nie za bra no pra wo jaz -
dy, a po jazd prze ka za no oso bie przez nie -
go wska za nej. 

– Po stę po wa nia są w to ku – spra wy
znaj dą fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie męż -
czyź ni od po wie dzą za kie ro wa nie sa mo -
cho da mi pod wpły wem al ko ho lu. Po nad to
kie row ca for da po nie sie kon se kwen cje pro -
wa dze nia po jaz du wbrew są do we mu za ka -
zo wi – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Nietrzeźwi za kierownicą

Pod ko niec paź dzier ni ka na te re nie
po li go nu Wo je wódz kie go Ośrod ka
Szko le nia Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej we Wro cła wiu, znaj du ją ce go się
przy Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Mi li czu, prze pro wa dzo no ćwi cze -
nia, któ re mia ły na ce lu prak tycz ne
spraw dze nie po wia to we go pla nu ra -
tow ni cze go.

W dzia ła niach uczest ni czy li przed sta -
wi cie le Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, jed no -
stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej oraz
Woj sko wej Stra ży Po żar nej z te re nu po wia -
tu mi lic kie go. Pod czas ćwi czeń spraw dza na
by ła współ pra ca pod mio tów ra tow ni czych,
któ re mu sia ły się zmie rzyć z trze ma wy zwa -
nia mi jed no cze śnie, dla te go bar dzo waż ne
by ło do kład ne zor ga ni zo wa nie ak cji oraz od -
po wied nie roz dzie le nie za dań. 

Stra ża cy ćwi czy li dzia ła nia w na stę pu -
ją cych zda rze niach – wy pa dek au to bu su,
w któ rym znaj do wa li się po szko do wa ni;
udzie le nie po mo cy oso bie, któ ra wpa dła
do stu dzien ki ka na li za cyj nej, i wy cią gnię -

cie jej z po mo cą spe cja li stycz ne go sprzę tu;
po żar bu dyn ku miesz kal ne go, w któ rym
znaj do wa ła się oso ba wy ma ga ją ca na tych -
mia sto wej ewa ku acji. 

– Po wy ko na niu wszyst kich za ło żeń
i za koń cze niu czę ści prak tycz nej od by ła się
zbiór ka, któ ra mia ła na ce lu omó wie nie
prze pro wa dzo nych ćwi czeń oraz wy cią gnię -

cie wnio sków na przy szłość w ce lu jesz cze
lep szej sku tecz no ści dzia łań ra tow ni czych.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je my
do gru py po zo ran tów, dzię ki któ rym ca łość
za ło żeń zy ska ła wia ry god ny ob raz zda -
rzeń – in for mu je str. Do mi nik Szy mań ski
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Mi li czu. (FE NIX)

RATOWNICTWO

Strażacy doskonalą swoje umiejętności

25 paź dzier ni ka po li cjan ci z Ogni wa
Ru chu Dro go we go wraz z pra cow ni -
ka mi Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Sta ro -
stwa Po wia to we go w Mi li czu prze -
pro wa dzi li ak cję pre wen cyj ną, po le -
ga ją cą na skon tro lo wa niu po jaz dów
słu żą cych do na uki jaz dy.

Mun du ro wi spraw dzi li te go dnia 11
po jaz dów do na uki jaz dy, w tym tak że mo -
to cy kle. Głów nym ce lem przed się wzię cia
by ło wy eli mi no wa nie z ru chu dro go we go
nie spraw nych tech nicz nie po jaz dów oraz
spraw dze nie waż no ści do ku men tów in -
struk to rów i kur san tów. 

– Każ dy in struk tor i kur sant by li tak -
że ba da ni na za war tość al ko ho lu w wy dy -
cha nym po wie trzu – wszy scy by li
trzeź wi. Stwier dzo no kil ka drob nych
uchy bień, któ re za koń czy ły się po ucze nia -
mi. Po nad to po li cjan ci za trzy ma li je den
do wód re je stra cyj ny sa mo cho du słu żą ce -
go do na uki jaz dy z po wo du uchy bień we
wpi sach urzę do wych w tym do ku men cie.
Nie by ło po jaz dów nie spraw nych tech -
nicz nie. Po dob ne dzia ła nia bę dą po wta -
rza ne – 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)

BEZPIECZEŃSTWO

Skontrolowali pojazdy 
do nauki jazdy

24 paź dzier ni ka na ul. Su łow skiej
w Mi li czu po li cyj ny pa trol za trzy -
mał 17-lat ka, przy któ rym zna le zio -
no po kil ka por cji ma ri hu any oraz
tek tu ro wych list ków z za war to ścią
środ ka psy cho tro po we go w po sta ci
LSD. Mo że mu gro zić ka ra na wet
do trzech lat po zba wie nia wol no ści.

Po li cjan ci wy le gi ty mo wa li mło dzień -
ca, któ ry na ich wi dok za czął ner wo wo się
za cho wy wać. Wzbu dzi ło to po dej rze nia
funk cjo na riu szy, któ re oka za ły się traf ne.
Przy 17-lat ku zna le zio no bo wiem wo re -
czek z su szem ro ślin nym – ma ri hu aną
w ilo ści pa ru por cji, a tak że kil ka ma łych,
wy cię tych z tek tu ry list ków, na są czo nych
nie zna ną sub stan cją. Te ster nar ko ty ko wy

wy ka zał na nich obec ność środ ka psy cho -
tro po we go, zwa ne go LSD. 

– 17-la tek zo stał prze wie zio ny
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu, gdzie wy ko na no dal sze czyn no ści
służ bo we z je go udzia łem. Po tem go zwol -
nio no. Za bez pie czo ne nar ko ty ki po do -
kład nym zwa że niu tra fi ły do po li cyj ne go
de po zy tu. Po nie waż po sia da nie na wet
naj mniej szej ilo ści nar ko ty ków jest za bro -
nio ne, mło de mu 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 na wet
do trzech lat po zba wie nia wol no ści. 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)

Z POLICJI

Nastolatek ze środkami
odurzającymi
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29 paź dzier ni ka w Mi li czu od by ła
się kon fe ren cja pra so wa z udzia łem
po sła Krzysz to fa Śmisz ka, dzia ła czy
No wej Le wi cy, miesz kań ców wsi
Gru szecz ka i przed sta wi cie li Mło -
dzie żo wej Ra dy Miej skiej w Mi li czu.
Głów nym te ma tem spo tka nia był
brak po łą czeń au to bu so wych na te -
re nie po wia tu. Par la men ta rzy sta za -
po wie dział in ter wen cję w tej spra -
wie u mar szał ka wo je wódz twa dol -
no ślą skie go, a prze wod ni czą cy lo -
kal nych struk tur Le wi cy za ape lo wał
do bur mi strza o pod ję cie dzia łań .

– Ze bra li śmy się tu taj, by po ru szyć
bo lącz kę miesz kań ców te go re gio nu. Do -
ty czy to głów nie Mi li cza i oko licz nych
miej sco wo ści. Wszy scy o tym mó wią,
a nikt nie po tra fi te go roz wią zać. Jest to
wy klu cze nie ko mu ni ka cyj ne. Sto jąc
obok by łe go przy stan ku PKS, ma my
wra że nie, że ktoś – bu du jąc Pol skę – ka -
wa łek jej zwi nął. Ktoś za po mniał, że nie
tyl ko miesz kań cy Wro cła wia, Gdań ska
i War sza wy po trze bu ją środ ków ko mu -
ni ka cji zbio ro wej. Do ty czy to tak że Gru -
szecz ki, Sy co wa, Mi li cza i wie lu in nych
ma łych miej sco wo ści. Każ dy mu si do je -
chać do urzę du, le ka rza czy do szko ły.
Nie jest to sy tu acja nor mal na, kie dy pań -
stwo zwi ja usłu gi pu blicz ne. Trans port
ko le jo wy nie za ła twi wszyst kie -
go – oznaj mił po seł Krzysz tof Śmi szek. 

Za pre zen to wa no roz kład jaz dy au -
to bu sów z 2015 ro ku. Wy ni ka z nie go,

że z Mi li cza moż na by ło au to bu sem do -
stać się bez po śred nio do Po zna nia,
Wro cła wia, Żmi gro du, Ko ni na, a na wet
do Łe by. Par la men ta rzy sta za po wie -
dział zło że nie wnio sku do mar szał ka
wo je wódz twa dol no ślą skie go, że by ten
wy stą pił do wo je wo dy o przy zna nie
środ ków na utwo rze nie po łą czeń au to -
bu so wych na te re nie Mi li cza.

Głos za bra ła soł tys wsi Gru szecz -
ka, któ ra in ter we nio wa ła u po sła
Śmisz ka w tej spra wie. Jak po wie dzia -
ła, po zło że niu wie lu pism jej miej sco -
wość otrzy ma ła jed no po łą cze nie
au to bu so we o go dzi nie 7.30 dla
uczniów szkół po nad pod sta wo -
wych. – Wra ca ją oni do Gru szecz ki
do pie ro o go dzi nie 15.30. Je śli cho dzi
o oso by star sze, któ re chcą po je chać
na za ku py lub do le ka rza, mu szą dłu -
go cze kać, aby wró cić do do mu. Nie
ma my żad nych po łą czeń do Wro cła -
wia czy Trzeb ni cy, gdzie na si miesz -
kań cy mu szą za ła twić swo je spra wy.
W ta kiej sy tu acji trze ba się udać
na pie cho tę al bo po pro sić są sia dów
o moż li wość trans por tu – mó wi ła
Wie sła wa Pa ty niak.

Prze wod ni czą cy struk tur mi lic -
kiej No wej Le wi cy za ape lo wał

do bur mi strza Pio tra Le cha o ak tyw -
ne włą cze nie się w roz wią za nie te go
pro ble mu. – Ma my ok. 100 miej sco -
wo ści w po wie cie mi lic kim, któ re są
wy klu czo ne ko mu ni ka cyj nie. Są tyl -
ko po łą cze nia, dzię ki któ rym dzie ci
do jeż dża ją do szkół. Ma my po mysł
na roz wią za nie te go pro ble mu. Wo -
je wo da dol no ślą ski zbie ra wnio ski
o do fi nan so wa nie nie ist nie ją cych
jesz cze li nii au to bu so wych. Mar sza -
łek wo je wódz twa ma ca łą sieć li nii
au to bu so wych DLA. Jeż dżą do Ole -
śni cy lub Ści na wy i czas, aby za czę ły
jeź dzić do Mi li cza. Gmi na mo gła by
w ja kimś stop niu par ty cy po wać
w kosz tach. Dla te go ape lu ję do pa -
na bur mi strza – na le ży za cząć dzia -
łać i wy wie rać pre sję na mar szał ka.
Wy mie nia my trzy miej sco wo -
ści – Su łów, Gąd ko wi ce i Ciesz ków.
Nie gdyś kur so wa ły tam czę sto au to -
bu sy. To du że so łec twa, któ rych
miesz kań cy zwró ci li się o po moc
do po sła i je go współ pra cow ni ków.
Ma my na dzie ję, że to bę dzie po czą -
tek wal ki z wy klu cze niem ko mu ni -
ka cyj nym – skon sta to wał Da niel
Mi siek.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Problem wykluczenia
komunikacyjnego
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W Szko le Pod sta wo wej im. Pia stów
Ślą skich w Bu ko wi cach zor ga ni zo wa -
no spo tka nie uczniów z Bo le sła wem
Gra bow skim – po dróż ni kiem i wie lo -
let nim na uczy cie lem geo gra fii. 

B. Gra bow ski po cho dzi z No wej Ru -
dy. Ukoń czył stu dia geo mor fo lo gicz ne we
Wro cła wiu. Przez wie le lat był na uczy cie -
lem geo gra fii. Ko cha po dró że i uwiel bia
ob ser wo wać lu dzi, szcze gól nie tych po cho -
dzą cych z in nych, od mien nych od na szej,
kul tur. Zwie dził 57 kra jów na sze ściu kon -
ty nen tach, m. in. Ja po nię, Au stra lię, Pe ru,
Bo li wię, Ka na dę, USA, In die, Egipt, kra je
Afry ki Środ ko wej i wie le państw eu ro pej -
skich. Obec nie pro wa dzi w szko łach pre -
lek cje na te mat po dró ży, pod czas któ rych
pre zen tu je slaj dy i pa miąt ki, opo wia da
o lu dziach, za byt kach i przy ro dzie.

Dzie ciom z klas I -III opo wie dział
o Afry ce. Po ka zy wał stro je z te go kon ty -
nen tu i wspo mi nał o tam tej szych zwy cza -
jach. Mó wił, jak ży ją miesz kań cy Czar ne go
Lą du, jak wy glą da na uka w szko le i za ba -
wy afry kań skich ró wie śni ków. Pod czas
pre lek cji moż na by ło oglą dać zdję cia z po -
dró ży.

Z ko lei ucznio wie klas IV -VIII po zna -
wa li Mek syk. – Opo wie ści o Mek sy ku po -
dróż nik roz po czął od Pół wy spu Ju ka tan
nad Mo rzem Ka ra ib skim. Zwie dził tam

od re stau ro wa ne ru iny pi ra mid Ma jów
i po dzi wiał cu da na tu ry, m. in. pod ziem ne
ja ski nie z je zio ra mi (ce no ta mi) i wy spy
na Mo rzu Ka ra ib skim. Naj wię cej cza su
spę dził w sto li cy kra ju – Mek sy ku.
W tej – jed nej z naj więk szych – me tro po -
lii świa ta ży je od 25 do 30 mi lio nów lu dzi.
Po dróż nik zwie dził tam ta kie hi sto rycz ne
miej sca jak pi ra mi da Az te ków, któ ra jest
po nad trzy krot nie więk sza od pi ra mid
egip skich, czy sank tu arium Gu ade lu pe

z nie zwy kłym ob ra zem Mat ki Bo skiej.
Oczy wi ście nie za bra kło też wie lu in for -
ma cji na te mat współ cze sno ści. Pan Bo le -
sław opo wia dał o roz ryw ko wym try bie
ży cia w Mek sy ku, gdzie o godz. 8.00 ra no
uli ce są opu sto sza łe, bo więk szość lu dzi od -
sy pia noc ną fie stę. Chwa lił też smacz ną lo -
kal ną kuch nię, np. kur cza ka w so sie
cze ko la do wym z chi li (tzw. mo le) – czy ta -
my w re la cji Szko ły Pod sta wo wej w Bu ko -
wi cach. OPRAC. (FE NIX)

SP BUKOWICE

Zwiedził 57 krajów na 6 kontynentach

Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu za pra sza
wszyst kich uczniów i przed szko la -
ków z te re nu po wia tu do uczest nic -
twa w za ję ciach edu ka cyj nych do sa -
li „Ma ły stra żak”.

Do tej po ry na za pro sze nie od po wie -
dzia ło kil ka pla có wek edu ka cyj nych i ko -
men dę od wie dzi ło już po nad 170 dzie ci.
Stra ża cy opo wia da li mło dym go ściom
o swo jej pra cy, po ka zy wa li sprzęt i uczy li
za cho wań, któ re po zwa la ją za dbać o swo je
zdro wie oraz bez pie czeń stwo.

– Na le ży na uczyć dzie ci oce niać oko -
licz no ści, od róż niać i roz po zna wać sy tu -

acje nie bez piecz ne od tych bez piecz nych,
a gdy już znaj dą się z ta kiej sy tu acji, po -
win ny wie dzieć, jak so bie po ra dzić. Wła -
śnie to jest ce lem re ali zo wa nych przez nas
za jęć. Uczy my po przez za ba wę. Dzie ci po -
zna ją za gro że nia. Po zna ją też pra cę stra ża -
ka, utrwa la ją za sa dy pra wi dło we go
wzy wa nia po mo cy, udzie la nia pierw szej
po mo cy przed me dycz nej, a tak że bez -
piecz nej ewa ku acji. Wspie ra my od wa gę
i chęć nie sie nia po mo cy. Pod no si my po -
ziom bez pie czeń stwa i po czu cia od po wie -
dzial no ści za dru gą oso bę – in for mu je
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Mi li czu.

(FE NIX)

PSP MILICZ

Strażacy zapraszają!
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W dniach 19-21 paź dzier ni ka od by -
wał się kra jo wy fi nał Kon kur su Na -
uko we go Explo ry w Gdy ni. Suk ce -
sem mo gą po chwa lić się ucznio -
wie I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu, któ rzy
otrzy ma li na gro dę spe cjal ną za swój
pro jekt na uko wy. 

Kon kurs Explo ry or ga ni zo wa ny jest
z my ślą o mło dych ta len tach, któ re chcą
roz wi jać swo je za in te re so wa nia, spo ty kać
in spi ru ją cych ró wie śni ków i po zna wać ku -
li sy pra cy ba da cza. Udział w tym przed się -
wzię ciu da je moż li wość za pre zen to wa nia
po my słów z róż nych dzie dzin na uki oraz
za pla no wa nia naj bliż szych eta pów ka rie ry
za wo do wej. 

W kra jo wym fi na le 34 pro jek ty oce -
nia ło gro no 20 ju ro rów – au to ry te tów ze
świa ta na uki i biz ne su. Do wy gra nia by ły
sty pen dia na uko we na roz wój pro jek tów

w wy so ko ści 10, 7 i 5 ty się cy zło tych, akre -
dy ta cje do naj więk sze go na świe cie kon -
kur su na uko we go – RE GE NE RON ISEF
w USA – oraz na gro dy spe cjal ne, ufun do -
wa ne przez part ne rów pro gra mu Explo ry. 

Na gro dę spe cjal ną pre zy den ta Gdy ni
otrzy ma li ucznio wie kla sy IVa mi lic kie go
li ceum – Mar ce li na Chi liń ska, Pau li na

Okniań ska oraz Szy mon Obo le -
wicz – za pro jekt „Wpływ al lo mo nów
i związ ków al le lo pa tycz nych na ha mo wa -
nie wzro stu i roz wo ju chwa stów”. Dzię ki
te mu bę dą mie li moż li wość roz wo ju swo -
ich ba dań w Po mor skim Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz nym pod opie ką men tor ską. 

(FE NIX)

NAUKA

Sukces milickich licealistów

W Szkole Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Cieszkowie odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów klas
pierwszych. Dzieci złożyły ślubowanie i
otrzymały drobne upominki.

Dla przybyłych gości pierwszoklasiści
przygotowali oczywiście część artystyczną.
Śpiewając piosenki, wyrazili radość, że stali się
uczniami cieszkowskiej szkoły. Nie zabrakło
przy tym wątków patriotycznych. 

Z okazji oficjalnego przyjęcia w szeregi
uczniów pierwszaki otrzymały od dyrekcji,
Rady Rodziców, wójta Cieszkowa i
wiceprzewodniczącego Rady Gminy gratulacje
oraz drobne upominki. Sami z kolei wręczyli
bukiet kwiatów dyrektor Iwonie Felisiak.

(FENIX)

SP CIESZKÓW

Pierwszaki złożyły ślubowanie

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li męż czy -
znę, któ ry kie ro wał sa mo cho dem
oso bo wym mar ki Mer ce des mi mo
są do we go za ka zu pro wa dze nia po -
jaz dów me cha nicz nych oraz wbrew
de cy zji sta ro sty po wia to we go o cof -
nię ciu upraw nień do kie ro wa nia po -
jaz da mi. Te raz gro zi mu ka ra na wet
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.

3 li sto pa da od wcze snych go dzin po -
ran nych po li cjan ci z Ogni wa Ru chu Dro -
go we go Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu ru ty no wo pa tro lo wa li prze bie -
ga ją cą przez po wiat dro gę kra jo wą nu -
mer 15. O go dzi nie 7.20 w miej sco wo ści
Dziad ko wo (gmi na Ciesz ków) za trzy ma li
do kon tro li dro go wej sa mo chód oso bo wy
mar ki Mer ce des, któ rym je chał 60-let ni
miesz ka niec jed nej z oko licz nych wsi. 

Męż czy zna był trzeź wy, ale – kie ru jąc
au tem – po peł nił dwa prze stęp stwa. – Oka -
za ło się bo wiem, że miał są do wy za kaz pro -
wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych,

wy da ny w bie żą cym ro ku przez Sąd Re jo -
no wy w Mi li czu, Po nad to je chał wbrew te -
go rocz nej de cy zji sta ro sty po wia to we go
w Mi li czu o cof nię ciu mu upraw nień
do kie ro wa nia po jaz da mi – mó wi pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

W związ ku z po wyż szym funk cjo na -
riu sze unie moż li wi li 60-lat ko wi dal szą jaz -
dę sa mo cho dem, któ ry prze ka za no oso bie
prze zeń wska za nej. Po kon tro li dro go wej
męż czy zna zo stał zwol nio ny.

– Spra wa za koń czy się w mi lic kim są -
dzie, gdzie 60-la tek od po wie za kie ro wa -
nie sa mo cho dem oso bo wym wbrew
są do we mu za ka zo wi, za co gro zi ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści, oraz
wbrew de cy zji sta ro sty o cof nię ciu upraw -
nień, co z ko lei jest za gro żo ne ka rą
do dwóch lat po zba wie nia wol no ści. Po stę -
po wa nie jest w to ku – do po wia da S. Wa -
leń ski.

OPRAC. (AN KA)

Z POLICJI

Kierował samochodem mimo zakazu
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Do sze ściu wzro sła se ria li go wych
me czów Ba ry czy Su łów bez zwy cię -
stwa. Po raz ostat ni nasz ze spół zdo -
był kom plet punk tów w VII ko lej ce,
któ rą ro ze gra no w ostat ni week end
wrze śnia.

W XII i XIII se rii spo tkań su ło wia nie
wy wal czy li tyl ko punkt. Naj pierw bo wiem
zre mi so wa li 1: 1 z LZS -em Skał ki Sto lec
(dla Ba ry czy tra fił Ja kub Ka za nec ki),
a w mi nio ną so bo tę na wła snym sta dio nie
ule gli 1: 2 LKS -owi Ga lak ti cos Sol na.

Od po cząt ku po je dyn ku z eki pą Ga -
lak ti cos na si pił ka rze pró bo wa li zdo mi no -
wać ry wa li, ale de fen sy wa go ści by ła
do brze uspo so bio na. Wpraw dzie miej sco -
wi mie li prze wa gę w po sia da niu pił ki, lecz
nie wie le z te go wy ni ka ło. Na do miar złe go
pod ko niec pierw szej od sło ny go ście wy szli
na pro wa dze nie. W 40. mi nu cie po do -
środ ko wa niu z rzu tu roż ne go w po lu kar -
nym Ba ry czy do szło do spo re go

za mie sza nia. W koń cu pił kę ude rzył Pa weł
Ku śmie rek, a ta tra fi ła w rę kę jed ne go z su -
łow skich gra czy. Sę dzia po dyk to wał je de -
nast kę dla Ga lak ti cos, któ rą na go la
za mie nił Ad rian Rzep ski.

Po zmia nie stron go spo da rze ru szy li
do fron tal nych ata ków, jed nak szyb ko zo -
sta li skar ce ni. W 58. mi nu cie przy jezd ni

prze pro wa dzi li szyb ką kontrę, któ rą sfi na -
li zo wał Ja kub Bo li sę ga. Dzie sięć mi nut
póź niej od po wie dział Ja kub Smek ta ła, da -
jąc su ło wia nom na dzie ję na wy wal cze nie
ko rzyst ne go re zul ta tu. Mi mo wiel kich sta -
rań na szych pił ka rzy nie uda ło im się już
do pro wa dzić do re mi su i punk ty po je cha -
ły do Sol nej. (AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Barycz potrzebuje zwycięstwa!

Bar dzo do brze spi sa li się za wod ni cy
z na sze go po wia tu na Mię dzy wo je -
wódz kich Mi strzo stwach Mło dzi ków
w Za pa sach w Sty lu Wol nym i Za pa -
sach Ko biet, któ re od by ły się w Dą -
bro wie Gór ni czej. Na po dium sta wa li
za rów no re pre zen tan ci ULKS Bi zon
Mi licz, jak i UKS Olim pia Ciesz ków. 

Mi lic ki klub re pre zen to wa ło w Dą bro -
wie Gór ni czej dzie się ciu za wod ni ków i jed -
na za wod nicz ka – Zu zan na Hor bik, któ ra
star to wa ła w kat. do 58 kg. Przed sta wi ciel -
ka Bi zo na nie da ła szans kon ku ren cji i bez
stra ty punk tu tech nicz ne go, z du żą prze -
wa gą wy gra ła ry wa li za cję w tej ka te go rii. 

Zło to zdo był tak że Ma te usz Dzia do -
szek, wal czą cy w kat. do 62 kg. W tej sa mej
ka te go rii bli sko me da lu był Bar tosz Szy -
mań ski, ale prze grał po je dy nek o brąz
i upla so wał się na pią tej po zy cji. Trze cie
miej sce w kat. do 52 kg za jął Kac per Troj -
nar, któ ry w pół fi na le mu siał uznać wyż -
szość ry wa la z Na my sło wa. W tej gru pie
star to wał rów nież Pa weł Ku śnierz, któ ry
za koń czył zma ga nia na siód mej lo ka cie. 

W kat. 44 kg Mak sy mi lian Lu cer oraz
Oskar Olej nik prze gra li swo je wal ki eli mi -
na cyj ne i skla sy fi ko wa no ich na siód mej
oraz ósmej po zy cji. W kat. do 48 kg tuż
za po dium zna lazł się Ka mil Henc ki.
W kat. 75 kg Na tan Gry kień w kon fron ta -
cji o brą zo wy krą żek uległ swo je mu ry wa -
lo wi, a Ka rol Ba łuk był siód my. Z ko lei
w naj cięż szej ka te go rii wal kę o brąz prze -
grał Oskar Ma te uszek. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej mi lic ki Bi -
zon za jął trze cie miej sce i był naj wy żej skla -
sy fi ko wa nym klu bem z na sze go
wo je wódz twa. 

W mi strzo stwach ry wa li zo wa ło też tro -
je re pre zen tan tów Olim pii Ciesz ków. Mar -

ta Ły sek zdo by ła sre bro w kat. do 54 kg,
Mar cel Ży to był trze ci w kat. do 68 kg, a Ka -

sia Ły sek zna la zła się na dzie wią tej lo ka cie
w kat. do 46 kg. (AN KA)

ZAPASY

Udane występy naszych młodzików
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Re pre zen tan ci Black Aqua Kro śnic -
ka Przy stań przy wieź li osiem me da li
z Le gni cy, gdzie bra li udział w XX Mi -
strzo stwach Za głę bia Mie dzio we go.
Za wo dy od by ły się 22 paź dzier ni ka.

W mi strzo stwach ry wa li zo wa ło 280
za wod ni ków i za wod ni czek z 21 klu bów.
Kro śnic ki klub re pre zen to wa ło ośmio ro
pły wa ków. Zło to w szta fe cie 4x50 me trów
sty lem zmien nym dziew cząt zdo by ła eki -
pa Black Aqua w skła dzie: Le na Kraw czyk,
An na Sa dow ska, Mi le na Kraw czyk, Zo fia
Ka miń ska. Z ko lei w szta fe cie 4x50 m sty -
lem do wol nym nasz ze spół – M. Kraw -

czyk, Z. Ka miń ska, L. Kraw czyk, Mał go -
rza ta Ka miń ska – za jął dru gie miej sce. 

Je śli cho dzi o wy stę py in dy wi du al ne,
to w kon ku ren cji 200 m sty lem zmien -
nym na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nął Ma te usz Twa róg. Dwa me da le
wy wal czy la Mi le na Kraw czyk, któ ra za -
rów no na 50 m sty lem mo tyl ko wym, jak
i na 100 m sty lem do wol nym by ła dru ga.
Trzy brą zo we krąż ki z Le gni cy przy wiózł
Mar cin Ma ry jow ski, któ ry upla so wał się
na trze ciej lo ka cie na 50 m sty lem mo tyl -
ko wym, na 100 m sty lem do wol nym
i na 100 m sty lem kla sycz nym. 

(AN KA)

PŁYWANIE

Osiem medali w miedziowym zagłębiu

Kac per Ko ral ze szkół ki pił kar skiej
LKS Ba rycz Su łów otrzy mał za pro -
sze nie na kon sul ta cje do Aka de mii
Pił kar skiej WKS Śląsk Wro cław. To
już ko lej ne wy róż nie nie dla uta len to -
wa ne go za wod ni ka z rocz ni ka 2014.

Nie co wcze śniej bo wiem Kac per do -
stał po wo ła nie do re pre zen ta cji Po lish Soc -
cer Skills. Kil ka dni te mu klub z Su ło wa
po in for mo wał o za pro sze niu dla te go mło -
de go pił ka rza na kon sul ta cje do Aka de mii
Ślą ska Wro cław, gdzie pod okiem tre ne rów
bę dzie miał oka zje po ka zać swo je umie jęt -
no ści. 

– Gra tu lu je my Kac pro wi, ro dzi com
i tre ne ro wi! Ko lej na rzecz, któ ra po ka zu je,
jak zdol ną mło dzież ma my w klu bie, a tak -
że to, że kie ru nek, w ja kim idzie na sza aka -
de mia, jest wła ści wy. Za pra sza my

chłop ców z rocz ni ków 2018-2008 do bia -
ło -po ma rań czo wej ro dzi ny – czy ta my
na fa ce bo oko wym pro fi lu Ba ry czy.

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Kacper na testach 
w akademii Śląska! F
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