
6 lu te go pod czas wspól ne go po sie -
dze nia ko mi sji sta łych Ra dy Gmi ny
Ciesz ków na te mat mi lic kie go szpi -
ta la mó wi li sta ro sta oraz pre zes Za -
rzą du Mi lic kie go Cen trum Me dycz -
ne go. Dys ku to wa no o trud nej sy tu -
acji pla ców ki, wdro że niu pla nu na -
praw cze go oraz moż li wo ści ob ję cia
czę ści udzia łów spół ki przez gmi nę.

Sta ro sta mi lic ki zwró cił się do rad -
nych z ape lem o udzie le nie po mo cy fi -
nan so wej szpi ta lo wi, któ ry bo ry ka się
z po waż ny mi pro ble ma mi fi nan so wy -
mi, m. in. wzro stem za dłu że nia i kosz -
tów utrzy ma nia. Przy znał rów nież, że
bez wspar cia ze stro ny rzą du ist nie je
ry zy ko za mknię cia pla ców ki.

– Pro szę pań stwa o roz wa że nie
pro po zy cji przy stą pie nia gmi ny Ciesz -
ków ja ko udzia łow ca spół ki MCM.
Mu si my zro bić wszyst ko i pod jąć pró -
bę ura to wa nia szpi ta la, że by nie do szło
do je go upad ku. Nie wy obra ża my so -
bie, że by znik nął z po wia tu mi lic kie -
go. Trze ba mieć rów nież na dzie ję
na wspar cie ze stro ny rzą du, bez te go
stra ty bę dą szły w mi lio nach zło tych.
Współ pra ca po mię dzy za rzą dem po -
wia tu a za rzą dem spół ki znacz nie się
po pra wi ła. By ły mię dzy na mi róż ni ce
zdań, być mo że za wiódł tu taj prze -
pływ in for ma cji. Nie wy co fu ję się ze
swo je go sta no wi ska, że po wiat nie po -
wi nien być igno ro wa ny i po mi ja ny. Po -
sia da wszak 90 pro cent udzia łów. Nie
moż na pi sać ta kich rze czy, jak rad na
Smo liń ska, o „hi ste rii”. Ma my pra wo
wie dzieć i gło śno upo mi nać się o in for -
ma cje. Po wo ła li śmy no wą ra dę nad zor -
czą z prze wod ni czą cym Ja nu szem
Atła cho wi czem, któ ry jest fa chow -
cem, je śli cho dzi o kwe stie szpi tal ne.
Za rzą dzał szpi ta lem w Ra wi czu i był
człon kiem in nych rad nad zor czych
spół ek me dycz nych. Ro zu miem, że

zna le zie nie środ ków w bu dże cie gmi -
ny nie jest ła twe. Dzi siaj nie mów my
o kon kret nej kwo cie, na to przyj dzie
jesz cze czas. Chcie li by śmy, aby szpi tal
po wia to wy nie był tyl ko z na zwy, by
był za rzą dza ny przez czte ry sa mo rzą -
dy. Ozna cza to ob ję cie czę ści udzia łów
spół ki i wło da rze bę dą mo gli wspól nie
de cy do wać o tym, jak po móc szpi ta lo -
wi – mó wił Sła wo mir Strze lec ki.

– Chcia ła bym wie dzieć, ja kie za -
rząd szpi ta la pod jął dzia ła nia, aby
uzdro wić tę sy tu ację? Czy mu si być
tak roz bu do wa na ad mi ni stra cja z wie -
lo ma sta no wi ska mi kie row ni czy mi?
Je stem dłu go let nią pie lę gniar ką i zbul -
wer so wa ła mnie jed na sy tu acja. Był ta -
ki czas, gdzie bia ły per so nel miał
okro jo ne pen sje, za rząd za to miał wy -
pła ca ne wy na gro dze nie stu pro cen to -
we. Czy to jest etycz ne? – py ta ła rad na

Ro za lia Kin drat. Z ko lei rad ny Ro bert
Plu ciń ski zwró cił uwa gę na dłu gi okres
ocze ki wa nia na przy ję cie w po rad ni
or to pe dycz nej.

Pre zes MCM w spra wie roz bu do -
wa nej ad mi ni stra cji od po wie dział, że
nie jest ona du ża, gdy po rów na się ją
z po bli ski mi pla ców ka mi me dycz ny -
mi. Przed sta wił rów nież bie żą cą sy tu -
ację szpi ta la i za ło że nia pla nu
na praw cze go. – Je stem tu taj 3,5 ro ku
i ni gdy nie by ło ta kiej sy tu acji, że ko -
muś nie wy pła co no lub za mro żo no
pen sję. Zda rza ło się, że wy pła ca li śmy
do pierw sze go dnia każ de go mie sią ca,
a te raz jest do 10. Wy ni ka to z te go, że
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia zmie nił
nam cykl płat no ści. Szpi ta le po wia to -
we są przez rząd moc no nie do sza co -
wa ne. Nasz szpi tal jest z na zwy
po wia to wy, a na praw dę jest wie lo spe -

cja li stycz ny. Sa ma psy chia tria do brze
tu taj funk cjo nu je i uwa żam, że ona
nas obro ni. Le czą się tu taj dzie ci, mło -
dzież, do ro śli z ca łe go re gio nu i na wet
z ca łej Pol ski. Po okre sie co vi do wym
na si li ła się licz ba cho rób psy chicz nych
u tych naj młod szych. Ma my przez to
bar dzo du że za po trze bo wa nie. Or to -
pe dia bar dzo do brze się roz wi ja. Wy -
ko nu je my du żo za bie gów, m. in.
wy mia na en do pro tez bio dro wych czy
ko la no wych. Ko lej ka na te usłu gi
w wo je wódz twie dol no ślą skim jest
na dwa la ta. NFZ bę dzie zmu szo ny
do pła ce nia za nad li mi ty, co jest dla
nas do brą wia do mo ścią. Dłu gie ocze -
ki wa nie na przy ję cie w po rad ni or to -
pe dycz nej wy ni ka z fak tu, że
do Mi li cza przy jeż dża wie lu pa cjen -
tów z ca łe go Dol ne go Ślą ska. Ra dzi my
so bie rów nież na od dzia le re ha bi li ta -

cji. Na pod sta wie pod pi sa nej umo wy
ze szpi ta lem woj sko wym mo gli śmy
przy jąć ukra iń skich żoł nie rzy. Kosz ty
re ha bi li ta cji po kry ło Mi ni ster stwo
Obro ny Na ro do wej. W przy pad ku gi -
ne ko lo gii i po łoż nic twa, to od dział jest
de fi cy to wy. W 2022 r. przy niósł stra -
tę 2,1 mln zł. Uwa żam, że po wi nien
na dal funk cjo no wać. W Ostrze szo wie
jest li kwi do wa ny od dział gi ne ko lo gicz -
ny i chciał bym, aby tam tej si le ka rze gi -
ne ko lo dzy zna leź li za trud nie nie
w Mi li czu. Ma jąc ga bi ne ty w Ostrze -
szo wie lub Wro cła wiu, mo gli by prze -
ko nać swo je pa cjent ki, aby
przy jeż dża ły tu taj. Chciał bym jesz cze
zwró cić pań stwu rad nym uwa gę
na kosz ty utrzy ma nia szpi ta la. Za trzy -
mie sięcz ny okres ogrze wa nia mu si my
za pła cić po nad 2 mln zł. Mie sięcz nie
opła ty za prąd wy no szą 150-200 tys.
zł. Uty li za cja od pa dów me dycz nych,
któ rych rocz nie jest 75-80 ton, wy no -
si 12 zł za ki lo gram – wy li czał pre zes
An drzej Oćwie ja. 

Dys ku sję pod su mo wał wójt gmi ny
Ciesz ków, uzna jąc, że na le ży po chy lić
się nad pro po zy cją wspar cia mi lic kie -
go szpi ta la i ob ję cia czę ści udzia -
łów. – De cy zję i tak po dej mą fi nal nie
rad ni. Mo im zda niem na le ża ło by to
zro bić. To wspól ny in te res wszyst kich
miesz kań ców na sze go po wia tu. Przed -
sta wi ciel gmi ny bę dzie mógł uczest ni -
czyć w po sie dze niach wal ne go
zgro ma dze nia. Ozna cza to współ -
uczest nic two w po dej mo wa niu de cy -
zji, do stęp do in for ma cji oraz
re pre zen to wa nie in te re sów miesz kań -
ców. Waż ną kwe stią jest rów nież za -
wal cze nie o mar kę szpi ta la. Po ja wia ją
się do bre opi nie na te mat per so ne lu,
ale zgła sza ne są mi rów nież te ne ga -
tyw ne – stwier dził Igna cy Miecz ni -
kow ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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CIESZKÓW

Czy gmina zostanie udziałowcem szpitala?
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Przed sta wi cie le Urzę du Miej skie go w Mi li czu
i PGK Do li na Ba ry czy od wie dzi li Słupsk, gdzie
od 2025 ro ku pla no wa na jest peł na pro duk cja
ener gii z od na wial nych źró deł.

Mi li cza nie wi zy to wa li Kla ster Bio ener ge tycz ny. Ini -
cja to rem je go po wsta nia są Wo do cią gi Słup skie – dłu go -
let ni ope ra tor oczysz czal ni ście ków, któ ra od 20 lat
pro wa dzi po li ty kę re duk cji za nie czysz czeń, kom po sto -
wa nia osa dów i pro duk cji bio ga zu. 

Mi lic ka de le ga cja by ła ży wo za in te re so wa na po zna -
niem tech no lo gii wy ko rzy sta nia osa dów ście ko wych
do pro duk cji bio ga zu, któ re go spa la nie po zwa la na wy -
two rze nie cie pła i ener gii elek trycz nej. (FE NIX)

We frag men tach kro ni ki, spi sa nej przez pro fe sor Bro -
ni sła wę So liń ską, a wy da nej przez Sto wa rzy sze nie Ab sol -
wen tów, śp. T. Kieł biń ski zo stał przed sta wio ny ja ko rze tel ny,
zdy scy pli no wa ny, uczci wy, a rów no cze śnie przy ja zny in -
nym lu dziom czło wiek. – Miał wszyst kie atu ty, aby być do -
brym dy rek to rem, ale był bez par tyj ny, co w tam tych
cza sach sta no wi ło prze szko dę. Wi docz nie zwy cię żył zdro -
wy roz są dek de cy den tów i 1 wrze śnia 1983 r. roz po czę li -
śmy pra cę z no wym dy rek to rem. Przez 6 lat za rzą dza nia
szko łą Ta de usz Kieł biń ski nie miał za stęp cy, choć licz ba
uczniów nie zmniej sza ła się, a w ro ku 1987 roz po czę ło tu
rów nież pra cę li ceum me dycz ne. Dy rek to ra wspie rał po wo -
ła ny przez nie go ze spół kie row ni czy, ale od po wie dzial ność
za de cy zje po no sił sam. Wy ma ga ją cy od sie bie i współ pra -
cow ni ków po sta wił ze spo ło wi za da nia: uczyć tak, by jak naj -
więk sza licz ba ab sol wen tów do sta wa ła się na stu dia.(…)
Wy so ki po ziom na ucza nia owo co wał chy ba naj wyż szą
w dzie jach szko ły licz bą przy ję tych na stu dia ab sol wen tów.
(…) Wy so ki po ziom na ucza nia był wy ni kiem nie tyl ko pra -
cy na lek cjach, ale i w ko łach za in te re so wań z każ de go przed -
mio tu. Tam, gdzie gro ma dzi li się en tu zja ści, ła two by ło
za chę cić mło dzież do udzia łu w olim pia dach przed mio to -
wych. Eta py szkol ne i okrę go we do ty czy ły tak du żej licz by
uczniów, że nie spo sób wy mie nić tu ich na zwisk, ale wie lu
wy cho wan ków li ceum w Mi li czu zdo by wa ło w tym cza sie
lau ry na eta pach cen tral nych, uzy sku jąc in deks na uczel nię
czy na gro dy pie nięż ne – pi sa ła Bro ni sła wa So liń ska.

Trzy la ta te mu T. Kieł biń ski zo stał po pro szo ny o za pi -
sa nie swo ich wspo mnień z cza sów, gdy pra co wał w mi lic -
kim li ceum. Czy ta my w nich, że w je go za wo dzie
in spi ro wa ła go pra ca z mło dzie żą chęt ną do na uki i po zna -
wa nia wie dzy. 

– Do pra cy in spi ro wa ła mnie mło dzież, bo wi dzia łem
w niej chę ci do na uki, po zna wa nia i pra cy. Czer pa łem też
i wy bie ra łem co naj lep sze, mo im zda niem, z me tod na ucza -
nia mo ich by łych na uczy cie li szko ły śred niej i wy kła dow -
ców na uczel ni. Stwo rzy łem z te go ta kie swo je
kom pen dium pra cy z mło dzie żą. Mo im ce lem by ło, by jak
naj wię cej uczniów do sta ło się na stu dia. To póź niej przy no -
si ło mi wiel ką sa tys fak cję i ra dość z mo jej wło żo nej pra cy
dy dak tycz nej. Co do te go, ja ki po wi nien być na uczy ciel, to
we dług mnie po wi nien mieć dwie waż ne ce chy – być do -

brze przy go to wa nym pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz
mieć umie jęt ność prze ka zy wa nia wie dzy w zro zu mia ły spo -
sób. Nie obej dzie się wów czas bez umie jęt no ści od po wied -
nie go na wią zy wa nia kon tak tu z uczniem, dys ku sji z nim,
wy słu chi wa nia go. W mo jej pra cy czę sto to wa rzy szył mi hu -
mor, to za wsze po ma ga ło roz ła do wać na pię cie al bo po pro -
stu uroz ma icić lek cję. Do bry na uczy ciel to ktoś, kto lu bi
swo ją pra cę i kon takt z mło dzie żą – dla któ rej po wi nien być
au to ry te tem w da nej dzie dzi nie oraz w co dzien nym po stę -
po wa niu, bo prze cież uczest ni czy po śred nio tak że w wy -
cho wa niu mło de go po ko le nia. Pod su mo wu jąc, na uczy ciel
to za wód, któ ry po wi nien być wy ko ny wa ny z po wo ła nia. Te
wszyst kie ele men ty da ją wów czas gwa ran cję wy so kie go po -
zio mu i efek tyw no ści na ucza nia w szko le. (…) Jak za wsze
na uczy ciel po wi nien być cier pli wy, uczyć do ko ny wa nia wła -
ści wych wy bo rów w tej róż no rod no ści oraz mą drej to le ran -
cji. Po wi nien tak że być do brze przy go to wa nym na dys ku sję,
ar gu men ta cję i kontr ar gu men ta cję przed sta wia nych kwe -
stii. Nie jest to ła twe. Pa mię taj my jed nak, że ro lą szko ły jest
tak że wy cho wa nie przy szłych do brych oby wa te li, któ rzy
swo ją pra cą bę dą bu do wać oj czy znę – czy ta my we wspo -
mnie niach T. Kieł biń skie go. 

OPRAC. (FE NIX)

ŹRÓ DŁO: I LO IM. AR MII KRA JO WEJ W MI LI CZU

EKOLOGIA

Energia z odnawialnych źródeł

WSPOMNIENIE

Odszedł wspaniały człowiek, 
dyrektor i nauczyciel
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Przy Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li -
cji we Wro cła wiu mia ło miej sce uro -
czy ste prze ka za nie 11 no wych po -
jaz dów służ bo wych dla dol no ślą -
skich po li cjan tów. Sa mo cho dy kosz -
to wa ły w su mie 2,5 mln zł. Je den
z nich tra fi do Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu.

Po jaz dy zo sta ły za ku pio ne ze środ ków
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła -
wiu, Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go oraz Ko -
men dy Głów nej Po li cji.

Pięć elek trycz nych ra dio wo zów mar ki
Nis san Le af wraz ze sta cja mi do ich ła do wa -
nia ku pio no w ra mach współ fi nan so wa nia
ze środ ków KGP oraz WFO ŚiGW. Jak po -
da je wo je wódz ka ko men da, elek tro mo bil -
ność ma ogra ni czyć emi sję spa lin i za pew nić
funk cjo na riu szom moż li wość re ali za cji
usta wo wych za dań w kwe stii ochro ny śro -
do wi ska. Po jaz dy ja poń skie go pro du cen ta
tra fią do po li cjan tów z Le gni cy, Po lko wic,
Mi li cza, Świd ni cy oraz Ja wo ra. 

Z ko lei na uli cach Wał brzy cha i Wro -
cła wia spo tka my mun du ro wych peł nią -
cych służ bę w no wych spe cja li stycz nych
fur go nach ET DiE (Eki py Tech ni ki Dro -

go wej i Eko lo gii). Są to mi ni sta cje dia gno -
stycz ne, któ re funk cjo na riu sze wy ko rzy -
sty wać bę dą rów nież do kon tro li emi sji
spa lin. Dwa no wo cze sne bu sy mar ki Ford
Trans it z sil ni ka mi wy so ko pręż ny mi na -
szpi ko wa ne są urzą dze nia mi dia gno stycz -
ny mi, któ re są nie zbęd ne w pro ce sie
wal ki z nad mier ną emi sją spa lin do at -
mos fe ry przez nie spraw ne tech nicz nie
po jaz dy.

Flo ta wał brzy skich po li cjan tów po -
więk szy ła się rów nież o dwa spe cjal nie
przy sto so wa ne do peł nie nia służ by pa tro -
lo wej w trud nym te re nie qu ady. Są to po -
jaz dy mar ki TGB BLA DE, w wer sji
ozna ko wa nej wraz z przy czep ka mi do ich
trans por tu. Qu ady umoż li wią funk cjo na -
riu szom m. in. jesz cze sku tecz niej sze pro -
wa dze nie dzia łań po szu ki waw czych
w kon tek ście osób za gi nio nych czy też wal -
kę z kłu sow nic twem lub dys cy pli no wa nie
in nych użyt kow ni ków te go ty pu po jaz dów
oraz mo to cy kli, któ rzy pło szą zwie rzy nę
i roz jeż dża ją le śne ścież ki. 

Po nad to dol no ślą scy wod nia cy do sta -
li dwa mo to cy kle. Są to po jaz dy nie ozna -
ko wa ne ty pu En du ro, a po li cjan ci
otrzy ma li je wraz z ka ska mi wy po sa żo ny -
mi w sys tem łącz no ści.

(FE NIX) 

WROCŁAW

Samochód elektryczny 
dla milickich policjantów

Pierw sze go dnia lu te go I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu prze ka za ło smut ną wia do mość
o odej ściu Ta de usza Kieł biń skie go – eme ry to wa ne go na uczy cie la ma te ma ty ki (1959-1995) i dy rek to ra tej pla -
ców ki (1983-1989). 



Aktualności 3

W mi nio ny pią tek w Urzę dzie Gmi ny
Ciesz ków od by ła się uro czy stość,
w trak cie któ rej uho no ro wa no pa ry
świę tu ją ce 50-le cie związ ku mał żeń -
skie go. Ju bi la tom wrę czo no me da le
nada wa ne przez pre zy den ta RP.

Me da le „Za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie” otrzy ma ły dwie pa ry z te re nu

i  Ci  kó   E  i J   Pi  t  

oraz Hen ry ka i Ry szard Dy bo wie. Od zna -
cze nia, dy plo my, kwia ty i drob ne upo min -
ki wrę czy li ju bi la tom wójt Igna cy
Miecz ni kow ski, Mar cin Mruk – prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny, a tak że Ju sty na Muj -
ta – kie row nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go. 

Po nad to ju bi la ci od no wi li przy się gę
mał żeń ską na ko lej ne la ta. – Zło te go dy to
ju bi le usz ob cho dzo ny w na szej pol skiej tra -

d  ji b  d    ś i  P  t   ń 

stwa z po dzi wem. Do cho wa li ście wbrew
wszel kim prze ciw no ściom przy się gi mał -
żeń skiej. Mi łość jest da wa niem, a nie bra -
niem, bu do wa niem, a nie nisz cze niem,
za ufa niem i ni gdy zwo dze niem, cier pli -
wym zno sze niem oraz dzie le niem każ de go
suk ce su i każ de go smut ku – po wie dzia ła
sze fo wa USC.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Uhonorowani za pół wieku pożycia małżeńskiego
Urząd Miej ski w Mi li czu in for mu je, że
w re jo nie Gąd ko wic, Po tasz ni i Bart -
nik nie zna ne oso by pod szy wa ją się
pod pra cow ni ków tej in sty tu cji i pro -
wa dzą kon tro le pie ców w go spo dar -
stwach do mo wych. Za le ca na jest
ostroż ność i za cho wa nie za sad bez -
pie czeń stwa w kon tak cie z ob cy mi.

– Ofi cjal nie in for mu je my, że nie pro -
wa dzi my na chwi lę obec ną żad nych kon -

tro li w go spo dar stwach do mo wych na te -
re nie na szej gmi ny. Ta kie czyn no ści nie są
rów nież pro wa dzo ne przez żad ną z na -
szych jed no stek or ga ni za cyj nych. Pro si my
o za cho wa nie czuj no ści przy wpusz cza niu
ob cych do swo ich do mów. Pro si my o prze -
ka za nie in for ma cji oso bom star szym oraz
nie po sia da ją cym do stę pu do In ter ne -
tu – czy ta my w ko mu ni ka cie Urzę du
Miej skie go w Mi li czu.

(FE NIX)

MILICZ

UWAGA! Podszywają się
pod pracowników urzędu!

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad zre ali zo wa ła in we sty cję
pod na zwą „Po pra wa bez pie czeń -
stwa na przej ściach dla pie szych
na dro dze kra jo wej nr 15 w miej sco -
wo ściach Dziad ko wo, Ra kło wi ce,
Ciesz ków”. 

W ra mach te go przed się wzię cia
zwięk szo no bez pie czeń stwo ru chu dro go -
we go w ob rę bie przejść dla pie szych po -
przez po pra wę wi docz no ści dzię ki
oświe tle niu de dy ko wa ne mu. Na te re nie

gmi ny Ciesz ków wy ko na no oświe tle nie
przy 13 przej ściach dla pie szych i jed ną
stre fę ocze ki wa nia (chod nik) przy przej -
ściu wraz z uło że niem pły tek dla osób nie -
do wi dzą cych i nie wi do mych,
a w ob rę bie 12 przejść uło żo no obu stron -
nie te go ty pu płyt ki. 

Koszt wszyst kich za dań z Pro gra mu
Bez piecz nej In fra struk tu ry Dro go we -
j2021 -2024 to oko ło 2,5 mld zł. Źró dłem
fi nan so wa nia prze bu do wy dróg kra jo wych
w ra mach pro gra mu jest Kra jo wy Fun dusz
Dro go wy. (FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych
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Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko bie tę,
któ ra świad cząc usłu gę sprzą ta nia
miesz ka nia, ukra dła zło tą bi żu te rię
o war to ści kil ku ty się cy zło tych.
Skra dzio ne mie nie uda ło się od zy -
skać. Po dej rza nej gro zi te raz ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go KPP w Mi li czu, re ali zu jąc czyn no -
ści służ bo we w in nej spra wie, do wie dzie li
się, że kil ka dni wcze śniej na te re nie jed nej
z oko licz nych wsi do szło do kra dzie ży bi -
żu te rii, co jed nak nie zo sta ło wcze śniej
zgło szo ne po li cji. Jak usta lo no, czy nu te go
do ko na ła ko bie ta świad czą ca usłu gi po le -
ga ją ce na sprzą ta niu pry wat nych miesz kań
w oko li cach Mi li cza. Z jed ne go z nich,
pod nie obec ność do mow ni ków, skra dła
zło ty łań cu szek i kom plet zło tych kol czy -

ków. Wła ści ciel ka skra dzio nej bi żu te rii wy -
ce ni ła jej war tość na kwo tę 4500 zło tych.

Spraw czy nią kra dzie ży by ła 29-let nia
miesz kan ka Mi li cza. W trak cie prze szu ka -
nia jej miesz ka nia po li cjan ci zna leź li skra -
dzio ne pre cjo za. Ko bie cie po sta wio no
za rzut do ko na nia kra dzie ży. Prze słu cha no
ją w cha rak te rze po dej rza nej.  – Po wy ko -
na niu nie zbęd nych czyn no ści pro ce so -

wych po dej rza na jesz cze te go sa me go dnia
zo sta ła zwol nio na. Od zy ska ną przez po li -
cjan tów bi żu te rię zwró co no wła ści ciel ce.
Za do ko na nie kra dzie ży 29-lat ce gro zi ka -
ra do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści. Po -
stę po wa nie jest w to ku. Funk cjo na riu sze
wy ja śnia ją oko licz no ści tej spra wy – oznaj -
mia pod insp. Sła wo mir Wa leń ski
z KPP w Mi li czu (AN KA)

Z POLICJI

Sprzątając mieszkanie, ukradła biżuterię

25 stycz nia na skrzy żo wa niu ulic
Trzeb nic kiej i Le śnej w Mi li czu ja dą -
cy sa mo cho dem oso bo wym kie row -
ca praw do po dob nie za słabł, w re zul -
ta cie cze go stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem, któ ry wje chał w ścia -
nę po bli skie go bu dyn ku.

Uli cą Trzeb nic ką od stro ny cen trum
mia sta sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Mer ce des je chał 52-let ni miesz ka niec
jed nej z oko licz nych wsi. To wa rzy szył
mu je go 13-let ni syn. We dług in for ma cji
po li cji na skrzy żo wa niu z ul. Le śną męż -
czy zna praw do po dob nie za słabł i stra cił

pa no wa nie nad po jaz dem. Sa mo chód
zje chał z dro gi, uszko dził dwa zna ki dro -
go we, po czym ude rzył w bocz ną ścia nę
po bli skie go bu dyn ku miesz kal ne go. Si ła
ude rze nia by ła na ty le zna czą ca, że
w mu rze po wstał du ży otwór. Na szczę -
ście nikt z do mow ni ków nie ucier piał.
Lek ko ran ny zo stał tyl ko kie row ca mer -
ce de sa, więc prze wie zio no go do miej -
sco we go szpi ta la na ru ty no we ba da nia
le kar skie. 

Po jazd nie nada wał się do dal szej jaz dy
i zo stał od ho lo wa ny z miej sca zda rze -
nia. – Usta lo no, że kie row ca był trzeź wy
i po sia dał wy ma ga ne upraw nie nia do pro -
wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych. Trwa
wy ja śnia nie oko licz no ści te go zda rze nia
dro go we go. O moż li wo ści dal sze go użyt -
ko wa nia uszko dzo ne go bu dyn ku miesz -
kal ne go za de cy du je in spek tor nad zo ru
bu dow la ne go – po in for mo wał pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

WYPADEK

Wjechał w ścianę budynku

5 lu te go w Wierz cho wi cach (gmi na
Kro śni ce) po li cja do kon tro li dro go wej
za trzy ma ła sa mo chód Ford Mon deo.
Jak się oka za ło, kie ru ją cy nim ob co -
kra jo wiec był pod wpły wem al ko ho lu.

27-let ni oby wa tel Ukra iny miał w or -
ga ni zmie po nad pół pro mi la al ko ho lu.
W związ ku z tym do cza su wy ja śnie nia
spra wy osa dzo no go w po li cyj nym aresz cie.
Po nad to po li cjan ci za trzy ma li je go pra wo
jaz dy, na to miast sa mo chód prze ka za no
oso bie przez nie go wska za nej. 

Po wy trzeź wie niu męż czy zna zo stał
do pro wa dzo ny do mi lic kie go są du, któ -
ry – dzia ła jąc w try bie przy spie szo nym,
prze wi dzia nym dla ob co kra jow ców – miał
orzec w spra wie ujaw nio ne go prze stęp stwa
dro go we go. (FE NIX)

Z POLICJI

Jechał na podwójnym gazie
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8 lu te go na skrzy żo wa niu ulic Ko per -
ni ka i Kasz ta no wej w Mi li czu sa mo -
chód po trą cił mo to ro we rzy stę, któ ry
w wy ni ku zda rze nia zo stał po szko do -
wa ny i tra fił do szpi ta la. We dług
wstęp nych usta leń przy czy ną wy pad -
ku by ło nie udzie le nie pierw szeń stwa.

Jak usta lo no, uli cą Ko per ni ka
od stro ny ul. Trzeb nic kiej je chał mo to ro -
we rem 29-let ni miesz ka niec gmi ny Kro -
śni ce. W tym sa mym cza sie
z pod po rząd ko wa nej ul. Kasz ta no wej wy -
je chał sa mo chód oso bo wy mar ki Fiat, któ -
rym kie ro wa ła 37-let nia miesz kan ka

Mi li cza. Au to po trą ci ło mo to ro we rzy stę.
Ran ny męż czy zna zo stał ka ret ką prze wie -
zio ny do mi lic kie go szpi ta la. 

– Po li cjan ci usta li li, że uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Trwa po stę po wa nie
ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie oko licz no ści te -
go wy pad ku. Ape lu je my do wszyst kich
kie ru ją cych o za cho wa nie ostroż no ści
i ogra ni czo ne za ufa nia na dro dze, szcze gól -
nie w trak cie wy jeż dża nia z dróg pod po -
rząd ko wa nych na uli ce z pierw szeń stwem
prze jaz du – 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)

NA DRODZE

Samochód potrącił motorowerzystę

4 lu te go w go dzi nach wie czor nych
nie da le ko Dziad ko wa (gmi na Ciesz -
ków) kie row ca stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem. W efek cie sa mo chód
da cho wał w przy droż nym ro wie.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło.

Ja dą cy sa mo cho dem oso bo wym mar -
ki Volks wa gen Po lo 54-let ni oby wa tel
Ukra iny na łu ku dro gi stra cił pa no wa nie
nad au tem, któ re zje cha ło na po bo cze i da -
cho wa ło. Nikt nie od niósł po waż nych ob -
ra żeń. Uszko dzo ny sa mo chód zo stał

od ho lo wa ny przez wła ści cie la we wła snym
za kre sie. 

– Kie row ca otrzy mał man dat za spo -
wo do wa nie za gro że nia bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym po przez nie do sto so -
wa nie pręd ko ści jaz dy do wa run ków pa nu -
ją cych na dro dze. Po now nie ape lu je my
do wszyst kich kie ru ją cych o za cho wa nie
ostroż no ści i roz wa gi, szcze gól nie w okre -
sie zi mo wym, gdy dro gi czę sto są za śnie żo -
ne lub ob lo dzo ne – 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)

NA DRODZE

Nadmierna prędkość nie popłaca



Na bieżąco 5

W ostat ni czwar tek stycz nia Mi lic kie
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych go ści ło
Ewe li ną Li sow ską. Słyn na wo ka list -
ka, ale przede wszyst kim oso ba
o wiel kim ser cu, a za ra zem am ba sa -
dor ka sto wa rzy sze nia od wie dzi ła
wszyst kie pla ców ki MSP DiON.

Wi zy ta roz po czę ła się w Dzien nym
Ośrod ku Re ha bi li ta cyj no -Wy cho waw -
czym, gdzie na gry wa no spot na po trze by
kam pa nii 1,5%. Tam też E. Li sow ska od -
wie dzi ła od dzia ły szkol ne i przed szkol ne.
Po tem w sie dzi bie ad mi ni stra cji sto wa rzy -
sze nia wzię ła udział w se sji zdję cio wej i spo -
tka ła się z li der ką tej or ga ni za cji – Ali cją
Szat kow ską.

W Śro do wi sko wym Do mu Sa mo po -
mo cy aku rat trwa ła dys ko te ka kar na wa ło -
wa, więc jej uczest ni cy mo gli ra zem
z pio sen kar ką wy ka zać się umie jęt no ścia -
mi i wo kal ny mi, i ta necz ny mi. Am ba sa -
dor ka od wie dzi ła tak że pra cow nie
Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej i spo tka ła się
z ro dzi ca mi przy po czę stun ku przy go to -
wa nym przez uczest ni ków.

Ko lej nym punk tem wi zy ty był nie -
daw no wy ku pio ny przez sto wa rzy sze nie
bu dy nek w Kro śni cach, w któ rym miesz -
czą się m. in. Miesz ka nie Tre nin go we i Po -

ko je Wy tchnień. War to przy po mnieć, że
to wła śnie od kon cer tu cha ry ta tyw ne go E.
Li sow skiej roz po czę ła się dzia łal ność
pierw sze go z po ko jów. 

– Jak za wsze by ło nam nie zmier nie
mi ło go ścić Ewe li nę Li sow ską, któ ra po raz
ko lej ny po ka za ła, że jest oso bą o wiel kim
ser cu i wy so ce roz wi nię tej em pa tii. Efek ty
na szej współ pra cy zo ba czy cie Pań stwo już
nie ba wem, my na to miast nie mo że my do -
cze kać się ko lej ne go spo tka nia z Am ba sa -
dor ką – czy ta my w ko mu ni ka cie
MSP DiON.

OPRAC. (AN KA)

27 stycz nia w sa li kon fe ren cyj nej Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu
od by ło się pod su mo wa nie ze szło -
rocz nych dzia łań. Omó wio no tak że
pla ny, któ re ma ją być re ali zo wa ne
w tym ro ku.

W od pra wie uczest ni czy li insp. Ro -
bert Frąc ko wiak – pierw szy za stęp ca ko -
men dan ta wo je wódz kie go po li cji we
Wro cła wiu, 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, bryg. Grze gorz Zma czyń -
ski – za stęp ca ko men dan ta po wia to we -
go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Mi li czu, Mar cin Ca lów – nad le śni czy
Nad le śnic twa Mi licz, Ra fał No wak – dy -
rek tor Pań stwo wej Sta cji Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nej w Mi li czu, a tak że
funk cjo na riu sze i pra cow ni cy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. 

Za stęp ca ko men dan ta mi lic kiej po li -
cji, mł. insp. Ja nusz Miś, za pre zen to wał ze -
bra nym oce nę sta nu bez pie czeń stwa
i po rząd ku pu blicz ne go w po wie cie mi lic -
kim za ubie gły rok. Omó wił rów nież plan

dzia łań na bie żą cy rok oraz po dzię ko wał
sa mo rzą dow com i przed sta wi cie lom po zo -
sta łych służb i in sty tu cji za do tych cza so wą
współ pra cę, za po moc w re ali za cji za dań
służ bo wych, w szcze gól no ści za prze ka za -
nie środ ków fi nan so wych na za kup no we -
go, nie ozna ko wa ne go ra dio wo zu
po li cyj ne go. Po dzię ko wał też wój to wi An -
drze jo wi Bia łe mu za je go za an ga żo wa nie
w re ali za cję pro jek tu zwią za ne go z pla no -
wa nym utwo rze niem no we go po ste run ku
po li cji w Kro śni cach. 

Sta ro sta mi lic ki do ce nił ogrom ny trud
i wy si łek wszyst kich funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków po li cji. Za de kla ro wał, że
w 2023 ro ku na dal bę dzie sta rał się wraz
z po zo sta ły mi sa mo rzą da mi wspie rać mi -
lic ką ko men dę. Za stęp ca ko men dan ta PSP
w Mi li czu do ce nił współ pra cę po li cjan tów
ze stra ża ka mi w trak cie wie lu dzia łań ra -
tow ni czych. 

Spo tka nie pod su mo wał insp. Ro bert
Frąc ko wiak. Jak przy znał, na po ste run ku
po li cji w Kro śni cach bę dzie słu żyć ośmiu
funk cjo na riu szy. Do dał, iż ten rok bę dzie
ko lej nym okre sem cięż kiej pra cy i po świę -
ceń na rzecz bez pie czeń stwa oby wa te li.

(FE NIX)

MSPDiON

Wizyta piosenkarki o wielkim sercu
KPP MILICZ

Policjanci 
podsumowali działalność
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Na bieżąco6 WTOREK, 14 LUTEGO 2023

3 lu te go w Le gio no wie od by -
ła się ogól no pol ska kon fe -
ren cja „Żłob ki i klu by dzie cię -
ce – współ pra ca na rzecz naj -
młod szych”, zor ga ni zo wa na
przez Sto wa rzy sze nie Pu -
blicz nych i Nie pu blicz nych
Żłob ków i Klu bów Dzie cię -
cych. Wśród za pro szo nych
go ści zna la zły się przed sta wi -
ciel ki Pu blicz ne go Żłob ka
w Mi li czu „Stu mi lo wy
Las” – dy rek tor Do ro ta Bier -
nat oraz Agniesz ka Gmur.

W trak cie kon fe ren cji oma -
wia no pra cę opie ku nów dzie cię -
cych w żłob ku i klu bie dzie cię -
cym oraz po ru szo no kwe stię
funk cjo no wa nia miejsc opie ki
nad ma ły mi dzieć mi. Mi lic ki
„Stu mi lo wy Las” otrzy mał cer ty -
fi kat człon ko stwa w sto wa rzy sze -
niu, a pre zes Ro bert Wil czek był
za chwy co ny funk cjo no wa niem
na sze go żłob ka i przed szko la. Za -
po wie dział tak że wi zy tę w mi lic -
kiej pla ców ce.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Certyfikat dla „Stumilowego Lasu”

6 lu te go opu bli ko wa no li stę po zy tyw -
nie roz pa trzo nych wnio sków o do fi -
nan so wa nie z Rzą do we go Fun du szu
Roz wo ju Dróg. Środ ki fi nan so we
otrzy ma ją po wiat mi lic ki i gmi na
Ciesz ków.

Po wia to wi przy zna no 50-pro cen to we
do fi nan so wa nie na re mont dro gi po wia to -
wej do Gu zo wic o dłu go ści 8,750 km. Cał -
ko wi ty koszt re ali za cji te go za da nia ma
wy nieść 1,34 mln zł. Pra ce po trwa ją
do koń ca te go ro ku. Gmi na Ciesz ków
otrzy ma z ko lei 152 tys. zł na zmo der ni zo -

wa nie 130-me tro we go od cin ka dro gi
i skrzy żo wa nia w Pa ko sław sku. Sza cun ko -

wy koszt tej in we sty cji to ok. 254 tys. zł. 
(FE NIX)

INWESTYCJE

Finansowe wsparcie na remonty dróg

W świe tli cy wiej skiej w Wierz cho wi -
cach od by ło się po sie dze nie Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Kro -
śni cach. Głów nym ce lem spo tka nia
by ło pod su mo wa nie ubie gło rocz nej
dzia łal no ści.

Jo an na Niś kie wicz, pre zes za rzą du od -
dzia łu gmin ne go w Kro śni cach, przed sta wi -
ła ra port z dzia łal no ści OSP, zwra ca jąc
uwa gę na ilość i ro dzaj in ter wen cji, a tak że
na wy dat ki i do cho dy. Człon ko wie OSP
mo gli wy po wie dzieć się na te mat dzia łal no -
ści swo ich jed no stek i zgło sić swo je su ge stie. 

Omó wio no rów nież pla ny na ten rok,
w tym in we sty cje w sprzęt i szko le nia.
Wszy scy obec ni na ze bra niu zgo dzi li się co
do te go, że OSP w gmi nie Kro śni ce jest

waż ną czę ścią lo kal nej spo łecz no ści i że
nie zbęd ne jest dal sze wspar cie dla tej or ga -
ni za cji. 

(FE NIX)

OSP

Druhowie podsumowali miniony rok

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej -
nych dwóch męż czyzn, któ rzy by li po -
szu ki wa ni przez miej sco wy sąd. Obu
prze wie zio no do wro cław skie go
aresz tu.

Pierw sze go za trzy ma no w je go miej -
scu za miesz ka nia 20 stycz nia. To 73-let ni
miesz ka niec jed nej z wio sek w gmi nie Mi -
licz.  Na stęp ne go dnia na jed nej z ulic
w cen trum Mi li cza mun du ro wi za trzy ma -
li ko lej ne go po szu ki wa ne go. Po spraw dze -
niu w po li cyj nej ba zie da nych
per so na liów 54-lat ka, bez sta łe go miej sca

za mel do wa nia, po twier dzo no, że wo bec
nie go mi lic ki sąd tak że wy dał na kaz za trzy -
ma nia i do pro wa dze nia do naj bliż sze go

wię zie nia. Obaj już zo sta li prze wie zie ni
do Aresz tu Śled cze go we Wro cła wiu.

(AN KA)

Z POLICJI

Byli poszukiwani – już trafili do aresztu

F
O

T
. 
I 
L
O

 M
ili

c
z

W ostat ni dzień stycz nia ucznio wie
klas Id i IIId I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu
wy bra li się na wy ciecz kę do Do brzy -
cy i Ja ro ci na. By ła to do sko na ła oka -
zja do te go, by po łą czyć zdo by wa nie
wie dzy z do brą za ba wą.

Pierw szym punk tem wy ciecz ki by ło
Mu zeum Zie miań stwa w Do brzy cy, gdzie
ucznio wie i na uczy cie le uczest ni czy li
w lek cji mu ze al nej. Mło dzież po zna ła zie -

miań skie tra dy cje, zwie dzi ła pa łac i bra ła
udział w cie ka wych za ba wach. 

Na stęp nie li ce ali ści uda li się do Spi -
chle rza Pol skie go Roc ka w Ja ro ci nie. Tam
mie li oka zję za kosz to wać nie co ry wa li za cji
oraz współ pra cy w gru pach, roz wią zu jąc
za da nia. Do wie dzie li się wie lu cie ka wych
in for ma cji o gwiaz dach pol skie go roc ka,
a po nad to obej rze li eks po na ty. Na ko niec
wy ciecz ki każ dy mógł za pro jek to wać
i stwo rzyć wła sne przy pin ki.

OPRAC. (FE NIX)

I LO MILICZ

Poznali ziemiańskie tradycje,
zobaczyli muzyczne skarby

27 stycz nia w miej sco wo ści Su łów
(gmi na Mi licz) do szło do po ża ru bu -
dyn ku miesz kal ne go. Ak cja stra ży
po żar nej trwa ła po nad dwie go dzi -
ny. Na szczę ście osób po szko do wa -
nych nie by ło.

Na ak cję wy sła no trzy za stę py z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP Mi licz,
dwa z OSP Su łów oraz je den z OSP Piotr -
ko si ce. Po za bez pie cze niu miej sca zda rze -
nia i prze pro wa dze niu roz po zna nia
do bu dyn ku wpro wa dzo no dwie ro ty ra -
tow ni ków, wy po sa żo nych w sprzęt ochro -
ny ukła du od de cho we go, któ rzy

przy stą pi li do dzia łań ga śni czych. Po da no
dwa prą dy wo dy w na tar ciu na pa lą ce się
ele men ty. Z dra bi ny me cha nicz nej oświe -
tlo no miej sce ak cji i po da no trze ci prąd wo -
dy w na tar ciu na pa lą cą się drew nia ną
kon struk cję da chu.

– Po uga sze niu po ża ru przy stą pio no
do prze wie trze nia bu dyn ku oraz po mia ru
ka me rą ter mo wi zyj ną w ce lu zna le zie nia
ukry tych za rze wi ognia. Po mia ry nie wska -
za ły za gro że nia. Pod czas ak cji nie stwier dzo -
no tak że osób po szko do wa nych– 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 wMi li czu.

(FE NIX)

SUŁÓW

Pożar w budynku mieszkalnym
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Wydarzenia 7

23 stycz nia w ki nie Ca pi tol otwar to
trzy wy sta wy mi lic kiej gru py Fo to -
Ama tor. Dzia ła ona od 2016 ro ku
przy miej sco wym Ośrod ku Kul tu ry,
a za ło ży ciel ką i men tor ką jest An na
So bo lew ska. 

Eks po zy cja „Na tu ra w mie ście, mia -
sto w na tu rze” jest po kło siem we wnętrz -

ne go kon kur su fo to gra ficz ne go, re ali zo -
wa ne go od ma ja do wrze śnia 2022 ro ku.
Au to ra mi prac są Te re sa Klu ba, An na Pie -
trzyk, Ho no ra ta Łasz czew ska, Mi chał
Du be ra i Iwo na Ciu pak. W swo im pro jek -
cie sku pi li się na re la cji mia sto -na tu ra,
na tym, jak miesz ka niec mia sta pró bu je
za adap to wać nie sprzy ja ją cą mu, be to no -
wą prze strzeń, tak by po czuć się bli żej na -

tu ry. W kon kur sie na gro dzo no Te re sę
Klu bę za naj lep szy ze staw zdjęć i An nę
Pie trzyk za naj lep szą po je dyn czą fo to gra -
fię. Wy róż nio no rów nież ze sta wy prac
Ho no ra ty Łasz czew skiej i Mi cha ła Du be -
ra. Fo to gra fo wie otrzy ma li gra tu la cje, dy -
plo my i na gro dy. 

Wy sta wa „Dro gi” to dzie ło Ka ta rzy ny
Ta la gi, któ ra pre zen tu je le śne dro gi o róż -
nych po rach dnia i ro ku, znaj du ją ce się
w dwóch wo je wódz twach – dol no ślą skim
i wiel ko pol skim. An na So bo lew ska pod -
czas uro czy ste go otwar cia wrę czy ła Ka ta -
rzy nie Ta la dze dy plom z gra tu la cja mi
za re ali za cję pierw szej in dy wi du al nej wy -
sta wy fo to gra ficz nej. 

Au tor ką cy klu fo to gra fii „Pod sto pa -
mi” jest na to miast Mo ni ka Tom czyk, któ -
ra kie ru je wzrok od bior cy na zie mię
i sku pia go na za mar z nię tych 40 ka łu żach.
Ma ją róż ne kształ ty i wzo ry stwo rzo ne
przez na tu rę. 

Wszyst kie zdję cia moż na obej rzeć
w no wym łącz ni ku mię dzy ki nem Ca pi tol
a Ośrod kiem Kul tu ry w Mi li czu. 

OPRAC. (FE NIX)

Bli sko 300 osób wzię ło udział
w VI Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek,
zor ga ni zo wa nym przez Szko łę Pod -
sta wo wą nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni -
ka w Mi li czu. Im pre za od by ła się
w miej sco wym ki nie Ca pi tol.

Wy da rze nie przy cią gnę ło 289 uczest -
ni ków. Na sce nie za pre zen to wa ły się 23
gru py i 63 so li stów. Prze gląd trwał 8,5 go -
dzi ny. W ju ry zna leź li się dr Ma ria Za wart -
ko – pre zes Dol no ślą skie go To wa rzy stwa
Mu zycz ne go we Wro cła wiu, Ja dwi ga Te re -
sa Stę pień – śpie wacz ka ope ro wa, po cho -
dzą ca z Mi li cza, To masz Dęb ski – dy rek tor
Spo łecz ne go Ogni ska Ar ty stycz ne go Mez -
zo for te w Mi li czu. 

Do lau re atów po szcze gól nych ka te go -
rii po wę dro wa ły pu cha ry, sta tu et ki i na gro -
dy rze czo we w po sta ci smar twa chów,
mi kro fo nów ka ra oke, gło śni ków blu eto oth
czy słu cha wek. Wrę cza li je Da nu ta Ka pu -
ściń ska – dy rek tor SP nr 1 w Mi li czu, Kry -
sty na Pio sik – ini cja tor ka Fe sti wa lu Ko lęd
i Pa sto ra łek i by ła dy rek tor mi lic kiej Je dyn -
ki, Piotr Lech – bur mistrz Mi li cza. Lau re -
at ką na gro dy Grand Prix zo sta ła Wik to ria
Bur szow ska z I Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu.

(FE NIX)

FOTOGRAFIA

Trzy interesujące ekspozycje

FESTIWAL

Śpiewali kolędy i pastorałki
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LAU RE ACI
Przed szko la cy
1. Li lia na Mar ci niak (Przed szko le Pa ra fial ne) 
2. Zo fia Kur cza kow ska (Przed szko le Sa mo rzą do we) 
3. He le na Pi sko zub (Przed szko le Pa ra fial ne)
Ucznio wie klas I -III szkół pod sta wo wych – so li ści 
1. Mak sy mi lian Ko wal ski (Ze spół Szkół w Kro śni cach)
2. Le na Sia ma (SP nr 1 w Mi li czu) 
3. Jo an na Kar piń ska (SP Pa ko sław sko) / Emi lia Mar kow ska (SP nr 2 w Mi li czu)
Ze spo ły wo kal no -in stru men tal ne – przed szko la cy i ucznio wie klas I -III SP 
1. Je dy necz ka (SP nr 1 w Mi li czu)
2. Roz śpie wa ni Pa stusz ko wie (SP nr 1 w Mi li czu) 
3. Kan gur ki (Przed szko le Sa mo rzą do we w Mi li czu) 
Ucznio wie klas IV -VI SP – so li ści 
1. Ame lia Kos smann (SP nr 1 w Mi li czu)
2. Blan ka Bur szow ska (SP we Wzią cho wie Wiel kim)
3. Ar tem Hu zar (SP w Su ło wie) / Alek san dra Kar piń ska (SP Pa ko sław sko) 
Ucznio wie klas VII -VIII SP 
1. Do rian Bar to sik (Gmin na Szko ła Mu zycz na I stop nia w Trzeb ni cy)
2. Ju lia Pasz nic ka (SP Wzią cho wo Wiel kie)
Ucznio wie szkół po nad pod sta wo wych 
1. Emi lia Kar bow ska 
Ze spo ły wo kal no -in stru men tal ne – ucznio wie klas IV -VIII
oraz szkół po nad pod sta wo wych 
1. FLA ŻO LE TY
2. SP we Wró bliń cu
3. Uczen ni ce kl. IV SP w Czat ko wi cach 
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III Grand Prix Dol ne go Ślą ska Ża ków
w Gie rał tow cu na dłu go po zo sta nie
w pa mię ci przed sta wi cie li UKS Li der
Mi licz. Nasz klub bo wiem zo stał na -
gro dzo ny przez Pol ski Zwią zek Te ni -
sa Sto ło we go, a po nad to mi lic kie te -
ni sist ki przy wio zły z te go tur nie ju trzy
me da le. Jak by te go by ło, dwie z nich
ma ją szan se na udział w zgru po wa -
niu ka dry wo je wódz kiej mło dzi czek!

W Gie rał tow cu mi lic ki klub zo stał
wy róż nio ny przez PZTS oraz Mar tę
Adam czak, ko or dy nu ją cą pro gram „Ping -
pon go we Ma rze nia z Eneą”. Jak pod kre ślił
Ka mil Skrzyp czak, pre zes Dol no ślą skie go
Okrę go we go Związ ku Te ni sa Sto ło we go,
na gro da ta sta no wi wy róż nie nie dla Mi li -
cza i klu bu, któ ry przez dwa la ta pra cu je
z dzieć mi z te re nu po wia tu mi lic kie go,
zdo by wa jąc me da le na im pre zach wo je -
wódz kich i uczest ni cząc w za wo dach ogól -
no pol skich, a po nad to sku tecz nie
wy wią zu je się z za pi sów umo wy do ty czą -
cej re kla my pro gra mu „Ping pon go we Ma -
rze nia z Eneą”.

– Dzię ku ję pa ni Mar cie, pre ze so wi
PZTS, Da riu szo wi Szu ma che ro wi, za do -
ce nie nie na szych sta rań. A ma szy na, pił ki
i siat ka, któ re otrzy ma li śmy, bez wąt pie nia
po słu żą do roz wo ju ko lej nych mło dych ta -
len tów z Do li ny Ba ry czy. Dzię ku ję w imie -
niu dzie ci, za rzą du klu bu oraz
wła snym – po wie dział Ra fał Gen de ra, in -
struk tor w mi lic kim klu bie.

Na Grand Prix Dol ne go Ślą ska Ża czek
w Gie rał tow cu zna ko mi cie spi sa ły się
dziew czę ta z Li de ra Mi licz. Po dra ma tycz -
nym pię cio se to wym bo ju awans wy wal czy -
ła Zo sia Paw łow ska, któ ra po je dzie
na Grand Prix Pol ski do Ostró dy. Sre bro
wy wal czy ła Ana sta zja Ka lat, a brą zo wy

krą żek zdo by ła Ewa Kie roń ska. Bli sko po -
dium był tak że Fi lip Szym czak, ale osta -
tecz nie upla so wał się na czwar tej po zy cji.
W tur nie ju wy star to wał też kro śni cza nin
Da wid Cia stek.

Wy śmie ni ty wy stęp Z. Paw łow skiej
i A. Ka lat nie po zo stał bez echa. Na stęp ne -
go dnia bo wiem tre ner ka dry wo je wódz -

kiej mło dzi czek zwró cił się z za py ta łem
o udział na szych te ni si stek w zgru po wa -
niu. By ło by to ol brzy mie wy róż nie nie dla
mi lic kich za wod ni czek i w dru gim ty go -
dniu fe rii zi mo wych mia ły by szan sę po tre -
no wać z czo ło wy mi mło dzicz ka mi
z Dol ne go Ślą ska.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Niezapomniane Grand Prix w Gierałtowcu!

TENIS STOŁOWY

Reprezentanci Lidera
rywalizowali w Kobylinie

TENIS STOŁOWY

Nasi juniorzy na Grand Prix

LKS Ba rycz Su łów do piął pierw szy
trans fer zi mo we go okien ka. Do ze -
spo łu se nio rów na za sa dzie trans fe ru
de fi ni tyw ne go do łą czył do świad czo -
ny i zna ny w śro do wi sku pił kar skim
bram karz – Do mi nik Bu dzyń ski. 

30-let ni gol ki per w ostat nim cza sie
wy stę po wał w szwedz kim klu bie IFK Lu -
leå, ry wa li zu ją cym na po zio mie IV li gi.
W se zo nie 2021/2022 D. Bu dzyń ski był
za wod ni kiem Sto mi lu Olsz tyn. Wcze śniej
na to miast re pre zen to wał bar wy m. in. Po -
lo nii War sza wa, Ra do mia ka Ra dom, Mie -
dzi Le gni ca, Ślą ska Wro cław, ŁKS -u Łódź
czy San de cji No wy Sącz, a po nad to grał
w re zer wach nor we skie go Vi borg FF. No -
wy bram karz Ba ry czy ma na kon cie czte ry
me cze na po zio mie Eks tra kla sy oraz sie -
dem na jej za ple czu.

– Po roz mo wach z tre ne rem Ja nu -
szem Ku dy bą, z któ rym mia łem oka zję
pra co wać nie gdyś w Mie dzi Le gni ca, i pre -

ze sem Do mi ni kiem Trze cia kiem zde cy -
do wa łem, że to bę dzie dla mnie do bre
miej sce. Mam rów nież bar dzo mi łe wspo -
mnie nia z te go re gio nu, gdyż tro chę cza -
su spę dzi łem w Mie dzi oraz w Ślą sku
Wro cław. Funk cjo no wa nie su łow skie go
klu bu jest na bar dzo wy so kim po zio mie.

Je śli cho dzi o ze spół, to – jak każ dy – ma
moc ne i sła be stro ny. Mu si my jak naj szyb -
ciej wy eli mi no wać te słab sze, że by run dę
roz po cząć bar dzo do brze i punk to wać
w każ dym me czu, by jak naj szyb ciej zna -
leźć się w bez piecz nej stre fie – po wie -
dział D. Bu dzyń ski. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Doświadczony bramkarz wzmocnił Barycz

O
T
. 
U

K
S

 D
w

ó
jk

a
 M

ili
c
z

F
O

T
. 
U

K
S

 L
id

e
r 

M
ili

c
z

W Ko by li nie od by ły się X Otwar te Mi -
strzo stwa Gmi ny w Te ni sie Sto ło wym
im. An drze ja Le siń skie go. W za wo -
dach z po wo dze niem star to wa li
przed sta wi cie le UKS Li der Mi licz.

Or ga ni za to ra mi za wo dów by ły Urząd
Miej ski w Ko by li nie i LKS Spół dziel ca Ko -
by lin. W szran ki sta nę ło po nad 120 za -
wod ni czek i za wod ni ków, któ rzy
po dzie le ni by li na sześć ka te go rii. W tym
gro nie zna leź li się tak że re pre zen tan ci mi -
lic kie go klu bu. 

Świet nie spi sał się Fran ci szek Ku char -
ski, któ ry za jął dru gie miej sce w gru pie
chłop ców 2005-2009. W naj licz niej ob sa -
dzo nej ka te go rii open z li cen cją nasz zdol -
ny te ni si sta upla so wał się na pią tej po zy cji!
F. Ku char ski ograł trzech ry wa li, a w po je -
dyn ku o awans do fi na łu pro wa dził już 2: 1
w se tach, by osta tecz nie prze grać 2: 3.

W ka te go rii dziew cząt z rocz ni -
ka 2010 i młod szych trze cie miej sce za ję ła
Ewa Kie roń ska, czwar ta by ła Ana sta zja
Ko łat, a pią ta Zo fia Paw łow ska. 

(AN KA)

SIATKÓWKA

Awans do czołowej czwórki
był na wyciągnięcie ręki

41 naj lep szych ze spo łów z Dol ne go
Ślą ska ry wa li zo wa ło 28 stycz nia
w Obor ni kach Ślą skich w tur nie ju Kin -
der + Sport w ka te go rii trój ek. Dziel nie
wal czy ły dziew czę ta z UKS Trój ka Mi -
licz, któ re by ły bar dzo bli skie awan su
do czo ło wej czwór ki roz gry wek.

Mi lic kim siat kar kom awans uciekł

w ostat niej chwi li. Pro wa dzi ły bo -
wiem 14: 12, lecz nie ste ty nie wy ko rzy -
sta ły pił ki me czo wej i prze gra ły
mecz 14: 16. W efek cie tzw. ma ły mi
punk ta mi nie za kwa li fi ko wa ły się do ści -
słe go fi na łu. Osta tecz nie ze spo ły Dwój ki
skla sy fi ko wa ne zo sta ły na 8. oraz 17.
miej scu w gru pie 41 dru żyn.

(AN KA)
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Re pre zen tan ci UKS Li der Mi licz ry wa -
li zo wa li w III Grand Prix Dol ne go Ślą -
ska Ju nio rów. Naj lep szy start od no to -
wał Fra nek Ku char ski, któ ry upla so -
wał się na 14. po zy cji.

Za wo dy, któ re od by wa ły się w ha li
spor to wej Uni wer sy te tu Eko no micz ne go,
przy cią gnę ły 68 mło dych spor tow ców. Mi -

licz, prócz wspo mnia ne go wy żej F. Ku char -
skie go, re pre zen to wa li Klau dia Kaj da, któ -
ra za ję ła 23. miej sce, oraz Fi lip Szym czak,
któ ry zo stał skla sy fi ko wa ny na 31. lo ka cie,
a war to do dać, iż ten te ni si sta na le ży do ka -
te go rii ża ków. Po nad to w tur nie ju wy stą pi -
ła Oty lia Ło chow ska z gmi ny Kro śni ce,
któ ra za koń czy ła zma ga nia na 25. miej scu. 

(AN KA)


