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1 mar ca w Mi li czu z oka zji Na ro do we -
go Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych
od by ła się uro czy stość upa mięt nia ją -
ca bo ha te rów pol skie go pod zie mia
nie pod le gło ścio we go. Wią zan ki
kwia tów zło żo no przy skwe rze
na ul. 11 Li sto pa da. Nie za bra kło od -
nie sień do bie żą cej sy tu acji w związ -
ku z woj ną na Ukra inie.

W uro czy sto ści uczest ni czy li
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych, szkół, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji
kom ba tanc kich, służb mun du ro -
wych, a tak że pocz ty sztan da ro we
oraz gru py re kon struk cyj ne.
Przy Skwe rze Żoł nie rzy Wy klę tych
sta nę ła war ta ho no ro wa.

Naj pierw od śpie wa no hymn pań -
stwo wy oraz wcią gnię to na maszt bia -
ło -czer wo ną fla gę. Opra wę mu zycz ną
za pew ni ła Mi lic ka Or kie stra Dę ta,
a uczen ni ce miej sco wej szko ły mu -
zycz nej wy ko na ły pieśń „Hej, so ko ły”,
na wią zu jąc do trud nej sy tu acji na ro -
du ukra iń skie go. – Je ste śmy tu dziś,
aby od dać hołd żoł nie rzom wy klę -
tym. Obec ne wy da rze nia za na szą
wschod nią gra ni cą nie po zwa la ją

przejść nad tym obo jęt nie. Od da je my
hołd hi sto rii, ale wstrzą sa ją ce wy da -
rze nia dzie ją się na na szych oczach.
Wie rzę, że od wa ga na ro du ukra iń skie -
go jest in spi ra cją dla nas wszyst kich.
Ko ali cja an ty pu ti now ska to szan sa dla
ca łe go wol ne go świa ta. Mi licz wy ra ża
so li dar ność z Ukra iną – oznaj mi ła Syl -
wia Szy dłow ska -Ma łec ka, dy rek tor
Ośrod ka Kul tu ry w Mi li czu. 

– Żoł nierz wy klę ty to sy no nim
bra ku stra chu i od wa gi. To po sta wa
nie cho dzą ca na ukła dy, nie zgi na ją ca
kar ku i od wra ca ją ca się ple ca mi
do uciecz ki. Po za koń czo nych dzia ła -
niach wo jen nych nie zło żył bro ni, ale
po sta no wił prze ciw sta wić się złu, któ -
re przy szło ze wscho du. By ło to zło
krwio żer cze, za chłan ne, pa zer ne, dzi -
kie i pro stac kie. Nie pod da jąc się te -

mu, czę sto gi nął. Nie spo sób nie od -
nieść się do te go, co się dzie je dzi siaj.
Wi dzi my, że nic się nie zmie ni ło i zło
wró ci ło. Ce lu jąc w szko ły, osie dla
miesz kal ne, pla ce za baw, za bi ja ne są
dzie ci. To jest to sa mo zło, tyl ko tro chę
wy pu dro wa ne i wy pa cy ko wa ne. Ko -
stro pa te go Sta li na za stą pił tro chę bar -
dziej bo tok sem na pom po wa ny, in ny
ban dy ta. Wy gra ża nam, ca łej Eu ro pie
i świa tu. Dzi siaj po na szych do świad -
cze niach hi sto rycz nych je ste śmy mą -
drzej si i sil niej si. Nie mo że my
po zwo lić, że by śmy zo sta li sa mi ze
złem, któ re ma kon kret ną twarz
i miej sce. Tak sa mo nie mo że zo stać
sa mot na Ukra ina. Oni wal czą nie tyl -
ko o sie bie, ale rów nież o nas. Dzię ku -
ję wszyst kim za zna ki po par cia i wa szą
po moc. Ukra iń cy nie mu szą się bać,
że są sa mi. Niech ży je wol na Pol ska
i Ukra ina! – po wie dział Piotr Lech,
bur mistrz Mi li cza.

Na za koń cze nie uro czy sto ści po -
dzię ko wa no Mi lic kiej Gru pie Re kon -
struk cyj nej za pa trio tycz ną po sta wę
i wkład w propagowanie hi sto rii oraz
wrę czo no na gro dę pie nięż ną w wy so -
ko ści 1500 zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W ca łym kra ju or ga ni zo wa ne są ak cje
po mo cy dla wal czą cej Ukra iny
i uchodź ców z te go kra ju. Nie ina czej
jest w po wie cie mi lic kim, gdzie
wszyst kie gmi ny za an ga żo wa ły się
w nie sie nie po mo cy oby wa te lom na -
sze go wschod nie go są sia da. Wszel -
kie in sty tu cje, pla ców ki oświa to we,
or ga ni za cje, fir my, jak rów nież pry wat -
ne oso by włą cza ją się w roz ma ite
przed się wzię cia, któ rych ce lem jest
wspar cie Ukra iń ców. 

RE JE STRA CJA UCHODŹ CÓW
Z UKRA INY! Wła dze gmi ny Mi licz
pro szą wszyst kie oso by oby wa tel stwa
ukra iń skie go, ucie ka ją ce przed woj ną,
a prze by wa ją ce na te re nie gmi ny, o zgła -
sza nie się do re je stra cji w ba zie uchodź -
ców z Ukra iny (oso bi ście w Chat ce
Pu chat ka Świe tli ca – Śro do wi sko wym

Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu
lub te le fo nicz nie – 883 770 112; e -ma -
il: ukra ina@mi licz.pl).

Doba zy wpro wa dza ne bę dą pod sta -
wo we da ne oso bo we, któ re zapo śred nic -
twem po wia tu mi lic kie go zo sta ną
prze ka za ne wo je wo dzie dol no ślą skie mu.

Od po nie dział ku, 7 mar ca, Punkt
In for ma cyj ny / Punkt Zbiór ki gmi ny
Mi licz, zlo ka li zo wa ny wChat ce Pu chat -
ka Świe tli cy Śro do wi sko wej Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej, we wzglę dów or ga -
ni za cyj nych i lo gi stycz nych, funk cjo nu -
je w na stę pu ją cy spo sób:

– wy da wa nie rze czy po trze bu ją -
cym uchodź com w go dzi na ch11.00-
14.00 od po nie dział ku do piąt ku

– przy ję cia rze czy na zbiór kę w go -
dzi nach od 15.00 do 18.00 od po nie -
dział ku do piąt ku. 

dokoń� czenie na str. 2-3
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dokoń� czenie ze strony 1
Gmi na Mi licz zor ga ni zo wa ła zbiór ki
żyw no ści w lo kal nych skle pach, któ re
przy łą czy ły się do ak cji po mo cy dla
Ukra iny. Zbiór ki pro wa dzo ne są w PSS
Spo łem (ul. Mic kie wi cza 2, ul. Ry nek 7
oraz ul. Trzeb nic ka 33) i w De li ka te -
sach Cen trum (ul. Trzeb nic ka 8).

W ak cję włą czy li się se nio rzy
z Klu bu Ju bi lat, har ce rze z II Szcze pu
Dru żyn im. Ja nu sza Kor cza ka Hu fiec
Po wia tu Trzeb nic kie go, wo lon ta riu -
sze ze Sto wa rzy sze nia „Myśl my”. To
oni czu wa ją nad zbiór ka mi w skle -
pach, sto jąc w okre ślo nych go dzi nach
w wy żej wy mie nio nych skle pach i za -
chę ca jąc do włą cze nia się w po moc.
Ko szy ki do zbiór ki udo stęp nio ne są
przez ca ły czas.

*
Na se sji Ra dy Gmi ny Kro śni ce jed -

no gło śnie prze gło so wa no re zo lu cję od -
no szą cą się do wy da rzeń na Ukra inie.
Wszy scy zgod nie wy ra zi li so li dar ność
z na szym wschod nim są sia dem i po tę -
pi li agre sję mi li tar ną Ro sji. – Ra da
Gmi ny Kro śni ce, w imie niu spo łecz no -
ści Gmi ny Kro śni ce, z ca łą mo cą po tę -
pia agre sję Fe de ra cji Ro syj skiej
na su we ren ność i in te gral ność Ukra iny.
Sprze ci wia my się ła ma niu pra wa mię -
dzy na ro do we go i na ru sza niu pod sta -
wo wych war to ści po ko jo we go
współ ist nie nia państw i na ro dów. So li -
da ry zu je my się z Na ro dem Ukra iń skim
wob li czu za gro że nia, przed któ rym sta -
nął. Szcze gól ne wy ra zy wspar cia prze -
ka zu je my oby wa te lom Ukra iny
za miesz ka łym na te re nie Gmi ny Kro -
śni ce. Wzy wa my pań stwa i or ga ni za cje
mię dzy na ro do we do pod ję cia wszel -
kich wy sił ków, któ re za pew nią po kój
na te re nie Ukra iny. Re zo lu cja jest zwią -
za na z agre sją Fe de ra cji Ro syj skiej
na Ukra inę. Ja ko Ra da Gmi ny Kro śni -
ce chce my oka zać so li dar ność z Na ro -

dem Ukra iń skim, któ ry zo stał za ata ko -
wa ny 24 lu te go 2022 ro ku. Jest to gest
wspar cia wo bec wszyst kich tych, któ rzy
chcą wal czyć o de mo kra tycz ne i nie za -
leż ne, sa mo sta no wią ce o so bie pań -
stwo – czy ta my w do ku men cie
skie ro wa nym do kon su la ho no ro we go
Ukra iny we Wro cła wiu.

Od po cząt ku ro syj skiej agre sji
na Ukra inę i zwią za nej z nią sy tu acją
hu ma ni tar ną wójt gmi ny Kro śni ce An -
drzej Bia ły jest w sta łym kon tak cie ze
szta bem za rzą dza nia kry zy so we go Dol -
no ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go.
Oso by dys po nu ją ce miej sca mi do przy -
ję cia miesz kań ców Ukra iny, pro szo ne są
o zgła sza nie tej in for ma cji do Szkol ne -
go Schro ni ska Mło dzie żo we go w Kro -
śni cach (nr tel. 71 38 46 180). Na le ży
pa mię tać, iż przyj mu jąc oby wa te li
Ukra iny, po win ni śmy zgło sić ten fakt
do Urzę du Gmi ny Kro śni ce w ce lu uję -
cia ich w pro wa dzo nej ewi den cji. 

Na te re nie gmi ny or ga ni zo wa ne są
oczy wi ście spon ta nicz ne zbiór ki da rów
dla uchodź ców z Ukra iny. Wła dze Kro -
śnic pro szą ich or ga ni za to rów o kon takt
z Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -
Spor to wym, że by sko or dy no wać zbie -
ra nie da rów. Są one przyj mo wa ne
w CETS -Kro śni ce (ul. Sa na to ryj na 19,
tel. 71 384 60 40) w go dzi nach 8.00-
16.00, w ha li spor to wej (ul. Par ko -
wa 14, tel. 71 319 50 29)
w godz. 12.00-20.00, w Do mu Kul tu -
ry w Bu ko wi cach (ul. To po lo wa 12,
tel. 71 38 45 070) w godz. 8.00-16.00. 

Nie ina czej jest w gmi nie Ciesz ków.
Tam tej szy urząd w dni ro bo cze, w go -
dzi nach 7.30-15-30, pro wa dzi zbiór kę
da rów dla oby wa te li Ukra iny.

Naj bar dziej po trzeb ne są ko ce zwy -
kłe i ter micz ne, śpi wo ry, ma te ra ce, pod -
kład ki pod ma te ra ce do spa nia
z wo do od por nej fo lii alu mi nio wej,
kurt ki cie płe, płasz cze prze ciw desz czo -

we, środ ki hi gie ny i czy sto ści, wor ki
na śmie ci, środ ki de zyn fe ku ją ce, ma ski
fil tru ją ce lub jed no ra zo we, żyw ność
do szyb kie go przy go to wa nia (in stant),
ba to ny ener ge tycz ne, ba ka lie, orze chy,
kon ser wy, środ ki me dycz ne – wi ta mi -
ny, środ ki prze ciw bó lo we i prze ciw go -
rącz ko we, le ki na ka szel i prze zię bie nie,
ze sta wy pierw szej po mo cy, la tar ki, ba -
te rie, po wer ban ki, za pał ki, świe ce. Li sta
ta w każ dej chwi li mo że ulec zmia nie.

Je śli ktoś przyj mu je bądź chce przy -
jąć uchodź ców z Ukra iny, pro szo ny jest
o prze ka za nie ta kiej in for ma cji do Urzę -
du Gmi ny Ciesz ków lub Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej. Uspraw -
ni to or ga ni zo wa nie po mo cy dla ta kich
osób, choć by w ta kich kwe stiach jak
oświa ta czy służ ba zdro wia, oraz po kry -
cie kosz tów po by tu. 

*
Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej w Mi li czu oraz jed -
nost ki OSP z te re nu po wia tu prze ka -
za ły stra ża kom z Ukra iny uży wa ny, ale
peł no war to ścio wy sprzęt oraz wy po -
sa że nie oso bi ste. W su mie ze bra no
pięć ton wy po sa że nia – mo to pom py,
agre ga ty prą do twór cze, umun du ro -
wa nie bo jo we, ko mi niar ki, rę ka wi ce
bo jo we, obu wie bo jo we, wę że tłocz ne,
heł my. Trans port ze sprzę tem, ozna -
czo ny bar wa mi na ro do wy mi Ukra iny,
wy ru szył 1 mar ca do na sze go wschod -
nie go są sia da.

*
Ko men da Głów na Po li cji uru cho -

mi ła te le fo ny dy żur ne oraz kon tak ty
dro gą ma ilo wą dla osób, któ re chcą prze -
ka zać in for ma cje oprzy pad kach han dlu
ludź mi, prze stęp stwach na tle sek su al -
nym oraz za gi nię ciach uchodź ców i ich
ro dzin, prze by wa ją cych na te re nie RP
w związ ku z pro wa dzo ny mi dzia ła nia -
mi zbroj ny mi na te re nie Ukra iny.

>>>

POWIAT
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Temat tygodnia 3
Cen trum Po szu ki wań Osób Za gi -

nio nych Ko men dy Głów nej Po li cji uru -
cho mi ło spe cjal ny nu mer
te le fo nu 47 72 123 07 (dla osób dzwo -
nią cych zza gra ni cy +48 47 72 123 07)
oraz skrzyn kę e -ma il: cpozkgp@po li -
cja.gov.pl, pod któ ry mi moż na prze ka zy -
wać, jak rów nież uzy ski wać in for ma cje
oraz po moc w sy tu acjach zwią za nych
z za gi nię ciem osób, któ re prze kro czy ły
gra ni cę RP w związ ku, ucie ka jąc
przed woj ną na Ukra inie.

CPOZ KGP, nabie żą co mo ni to ru jąc
dzia ła nia pro wa dzo ne przez jed nost ki
po li cji na te re nie kra ju w za kre sie po szu -
ki wa nia osób za gi nio nych, sta le współ -
pra co wać bę dzie w tym za kre sie
z jed nost ka mi ad mi ni stra cji rzą do wej,
pu blicz nej ior ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi, któ re zaj mu ją się wspie ra niem po li -
cji w po szu ki wa niu osób za gi nio nych.

Wy dział doWal ki zHan dlem Ludź -
mi Biu ra Kry mi nal ne go KGP pro wa dzi
dwa ka na ły ko mu ni ka cji. Naad res e -ma il:
han del ludz mibsk@po li cja.gov.pl moż -
na prze słać in for ma cje o wszel kich prze -
ja wach han dlu ludź mi. Do dat ko wo
ob słu gi wa najest spe cjal nain fo li nia onu -
me rze:664974934 (dla osób dzwo nią -
cych zza gra ni cy +48 664 974 934).
Dzwo niąc pod ten nu mer, prze ka zać
moż na in for ma cje do ty czą ce za rów no
han dlu ludź mi, jak iprze stępstw sek su al -
nych, pe do fi lii czy por no gra fii dzie cię cej.

In fo li nia ta jest rów nież wy ko rzy -
sty wa na do kon tak tów z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi w za kre sie nie sie nia
po mo cy ofia rom tych prze stępstw.

*
2 mar ca do Mi li cza do tarł du ży

trans port rze czy w ra mach or ga ni zo wa -
nej zbiór ki dla Ukra iny. Da ry zo sta ły do -
star czo ne przez Wu rzen – nie miec kie
mia sto part ner skie. – Na si przy ja cie le
nie za wie dli poraz ko lej ny. Po nad to Wu -
rzen za de kla ro wa ło przy ję cie20 ukra iń -
skich uchodź ców zMi li cza. Dzię ku je my
Wam zako lej ne świa dec two praw dzi we -

go i moc ne go part ner stwa mię dzy na -
szy mi mia sta mi – czy ta my na fa ce bo -
oko wym pro fi lu gmi ny Mi licz.

*
– Na dzień dzi siej szy (4 mar -

ca – przyp. red.) ma my za ewi den cjo no -
wa ne czte ry ro dzi ny ukra iń skie. Dwie
są już w dro dze i przy bę dą w so bo tę.
Ma my bank in for ma cji na te mat moż -
li wo ści ich za kwa te ro wa nia. Miesz kań -
cy zgła sza ją się z ofer tą ich przy ję cia
pod swój dach. Awa ryj nie ma my
do dys po zy cji lo ka le so cjal ne, że by
moż na by ło po cze kać 1-2 dni na przy -
dzie le nie miej sca za kwa te ro wa nia.
Gdy by przy by ła do nas ma so wa fa la
uchodź ców, ma my przy go to wa ne
obiek ty gmin ne, aby za pew nić noc leg,
wa run ki sa ni tar ne i wy ży wie nie, m. in
świe tli ca, ha la spor to wa, szko ły. Ca ły
czas trwa zbiór ka rze czy pierw szej po -
trze by. Wszyst ko jest sor to wa ne i se gre -
go wa ne. Już kil ku ro dzi nom rze czy
zo sta ły do star czo ne, aby mo gły prze -
trwać pierw sze dni. Gdy po ja wia się sy -
gnał, że coś jest po trzeb ne,
nie zwłocz nie jest to wy sy ła ne. Sta ra my
się tak że o do dat ko we lo ka le miesz kal -
ne i przy go to wu je my je do przy ję cia
ukra iń skich ro dzin. Je ste śmy w sta łym
kon tak cie z wo je wo dą i sta ro stą w ra -
mach szta bu za rzą dza nia kry zy so we -
go. Wza jem nie się wspie ra my
i in for mu je my na bie żą co. Na ra zie
trwa ją dys ku sje z wo je wo dą na te mat
udzie le nia wspar cia dla osób pry wat -
nych. Ja ko gmi na, we współ pra cy
z ośrod kiem po mo cy spo łecz nej, gwa -
ran tu je my po moc uchodź com, trak tu -
jąc ich jak na szych miesz kań ców. Ma my
do bry kon takt z pa ro ma pry wat ny mi
fir ma mi, któ re po kry wa ją kosz ty wy ży -
wie nia i po by tu. Pod su mo wu jąc, w gmi -
nie Ciesz ków jest spo re za an ga żo wa nie
miesz kań ców, in sty tu cji i pod mio tów
go spo dar czych – po in for mo wał nas
w pią tek Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
gmi ny Ciesz ków.

*
4 mar ca sta ro sta mi lic ki po in for mo -

wał, że w no cy w Szkol nym Schro ni sku
Mło dzie żo wym w Mi li czu umiesz czo -
no 25 osób, w tym sied mio ro dzie ci
w wie ku od 3 do 17 lat. Zgod nie z na -
ka zem wo je wo dy dol no ślą skie go, do ty -
czą cym or ga ni za cji do raź ne go miej sca
za kwa te ro wa nia dla osób przy by łych
z te ry to rium Ukra iny, w za so bach lo ka -
lo wych do za dys po no wa nia po zo sta je
jesz cze schro ni sko w Kro śni cach.

*
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne tak że

włą czy ło się w ak cję nie sie nia po mo cy
Ukra inie. Z proś bą o wspar cie zwró cił
się szpi tal po wia to wy w Mach nie wi -
czach (ob wód wo łyń ski). – Nie mo że -
my przejść obo jęt nie wo bec kon flik tu
zbroj ne go na Ukra inie i cier pie nia wie -
lu oby wa te li Ukra iny, dla te go też za chę -
ca my Pań stwa do włą cze nia się
w zbiór kę naj po trzeb niej szych rze czy:
pły ny do de zyn fek cji, ma te ria ły opa -
trun ko we, ter mo me try, ci śnie nio mie -
rze, rę ka wicz ki nie ja ło we M, rę ka wicz ki
ja ło we 7,0-8,0, strzy kaw ki 2-20 ml, wo -
da utle nio na, sól fi zjo lo gicz na10 ml i sól
fi zjo lo gicz na 500 ml – po in for mo wa -
ło MCM. Rze czy moż na przy no sić
do por tier ni szpi ta la (od stro ny pod jaz -
du dla ka re tek). Pierw sza część da rów
zo sta ła prze ka za na 3 mar ca. Za po śred -
nic twem za trud nio nej w MCM lek.
An ny Hry sen ko zo sta ły one prze trans -
por to wa ne do szpi ta la w Ma nie wi -
czach.

4 mar ca MCM za ko mu ni ko wa ło,
że w dro dze do szpi ta la w Ma nie wi -
czach jest już spe cja li stycz ny sprzęt me -
dycz ny, któ ry na ich proś bę zo stał
prze ka za ny przez Krzysz to fa Gó ra -
la – wła ści cie la Przed się bior stwa In no -
wa cyj no -Wdro że nio we go. Szpi tal
na Ukra inie wkrót ce otrzy ma rów nież
m. in. kar dio mo ni to ry, kon cen tra to ry
tle nu, ci śnie nio mie rze i re su scy ta to ry.

(AN KA / FE NIX)
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W ostat nią so bo tę lu te go mi lic cy po -
li cjan ci za trzy ma li trzech męż czyzn,
któ rzy kie ro wa li po jaz da mi pod wpły -
wem al ko ho lu. Je den je chał cią gni -
kiem rol ni czym z dwo ma przy cze pa -
mi, dru gi sa mo cho dem oso bo wym,
a ko lej ny ro we rem.

W miej sco wo ści Piotr ko si ce (gmi -
na Mi licz) za trzy ma no do kon tro li dro go -
wej męż czy znę kie ru ją ce go cią gni kiem
rol ni czym mar ki Ur sus z dwo ma przy cze -
pa mi. Po jaz dem je chał 41-let ni miesz ka -
niec jed nej z wio sek są sied nie go
wo je wódz twa. Ba da nie wy ka za ło 1,4 pro -
mi la al ko ho lu w krwi męż czy zny.
W związ ku z tym funk cjo na riu sze za trzy -
ma li kie row cy pra wo jaz dy i unie moż li wi -
li mu dal szą jaz dę, prze ka zu jąc cią gnik
oso bie przez nie go wska za nej. – Co cie ka -
we w tym sa mym miej scu w Piotr ko si -
cach, kil ka mi nut wcze śniej, po li cjan ci
za trzy ma li tak że nie trzeź we go ro we rzy -

stę – 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.

Nie co póź niej na uli cy Woj ska Pol skie -
go w Mi li czu do kon tro li za trzy ma no kie -
row cę ja dą ce go sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Mer ce des, któ ry o 24 km/h prze kro -
czył do zwo lo ną pręd kość. Jak się oka za -
ło, 59-let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz
miał 1,6 pro mi la al ko ho lu we krwi. Za -

trzy ma no mu pra wo jaz dy i unie moż li -
wio no dal szą jaz dę. 

– Wszyst kie po stę po wa nia są w to ku.
Spra wy znaj dą swój fi nał w mi lic kim są -
dzie. Męż czyź ni po nio są kon se kwen cje
praw ne, zwią za ne z ujaw nio ny mi prze -
stęp stwa mi dro go wy mi – do da je ofi cer
pra so wy KPP Mi licz.

(FE NIX)

NA DRODZE

Odpowiedzą za jazdę „pod wpływem”

25 lu te go w Ko men dzie Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li -
czu od by ło się uro czy ste po świę ce -
nie no we go sa mo cho du ra tow ni cze -
go oraz prze ka za nie dru gie go po jaz -
du dla jed nost ki Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Su ło wie.

Na uro czy stość za pro sze ni zo sta li m.
in. przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
po wia tu mi lic kie go, służb mun du ro wych,
jed no stek OSP. Ko men dant po wia to wy
mł. bryg To masz Ko peć po dzię ko wał
wszyst kim za pro szo nym go ściom za za an -
ga żo wa nie i współ pra cę w ce lu za pew nia -
nia bez pie czeń stwa miesz kań com
po wia tu. 

Cał ko wi ty koszt za ku pu wo zu stra -
żac kie go GBA3/29 MAN z ca łym wy po -
sa że niem wy niósł 1 014 750 zł. Zo stał
sfi nan so wa ny wspól nie przez Sta ro stwo
Po wia to we w Mi li czu, gmi ny Mi licz, Kro -
śni ce i Ciesz ków, fir mę Tar czyń ski S.A.,
Ko men dę Głów ną PSP, Ko men dę Wo je -
wódz ką PSP, Na ro do wy Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie. 

Klu czy ki do po jaz du st. kpt. Ar tu ro -
wi Rut kow skie mu – do wód cy Jed nost ki
Ra tow ni czo -Ga śni czej w Mi li czu wrę czył
ko men dant To ma sza Ko peć w asy ście wi -
ce sta ro sty Ha li ny Gó ry, Pio tra Le -
cha – bur mi strza Mi li cza, An drze ja
Bia łe go – wój ta Kro śnic, Igna ce go Miecz -
ni kow skie go – wój ta Ciesz ko wa. Sa mo -
chód po świę ci li ks. Grze gorz Mi chal ski
i ks. An drzej Bu ry ła. Pod czas uro czy sto ści
mł. asp. Sła wo mi ro wi Ko ło dzie jo wi wrę -
czo no akt mia no wa nia do wy dzia łu ope ra -
cyj no -szko le nio we go.

Z po wo du zwięk sze nia swo jej flo ty
po jaz dów kie row nic two PSP zde cy do wa -

ło, aby prze ka zać je den wóz stra żac ki
GBA2/17 STAR - MAN wraz z wy po sa że -
niem jed no st ce Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Su ło wie. Klu czy ki prze ka za no
dru ho wi Mar ci no wi Gorcz lin go wi, pre ze -
so wi su łow skiej OSP. 

Na stęp ne go dnia w Su ło wie zor ga ni -
zo wa no uro czy sty wjazd no we go wo zu
do re mi zy. Z tej oka zji od pa lo no sym bo -

licz ne fla ry. Miesz kań cy, któ rzy licz nie
przy by li na to wy da rze nie, mo gli z bli ska
obej rzeć no wo po zy ska ny po jazd. – Dzię -
ku je my sa mo rzą dom i Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Mi li czu za prze ka za nie wo zu. Bę dzie
nam wie le lat słu żył. Bę dzie my go w peł ni
wy ko rzy sty wać – mó wi li dru ho wie z OSP
Su łów. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ / SUŁÓW

Nowe pojazdy dla jednostek straży pożarnej
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Na se sji Ra dy Miej skiej w Mi li czu
prze gło so wa no zmia ny w opła tach
abo na men to wych Stre fy Płat ne go
Par ko wa nia. To efekt pe ty cji miesz -
kań ców nie zga dza ją cych się z wy so -
ko ścią wcze śniej usta lo nych sta wek.

Przy po mnij my, że de cy zja o po -
wsta niu Stre fy Płat ne go Par ko wa nia
zo sta ła pod ję ta w sierp niu ubie głe go
ro ku. Za kła da ła ona opła ty abo na men -
to we dla miesz kań ców ze sta łym lub
cza so wym za mel do wa niem przy uli cy
ob ję tej stre fą w wy so ko ści: 80 zł
(na mie siąc) i 900 zł (rocz nie). Dla po -
zo sta łych użyt kow ni ków par kin gu
przy ję to staw ki 160 zł (na mie siąc)
i 1920 zł (rocz nie). Oka za ło się, że
miesz kań cy ulic przy le ga ją cych w oko -
li cach ryn ku zo sta li za li cze ni do tej
dru giej ka te go rii. 

– Zmia na uchwa ły po dyk to wa na
jest uzna niem pe ty cji i wnio sków
miesz kań ców ści słej za bu do wy ryn -
ku, gdzie ogra ni czo ne są moż li wo ści
par ko wa nia po jaz dów przy ul. Gan -
car skiej, Lwow skiej, Pol skiej i Szew -
skiej. Miesz kań cy tych ulic bę dą
mo gli ko rzy stać z abo na men tu na za -
sa dach ta kich sa mych jak miesz kań -
cy ryn ku, czy li 80 zł. Jed no cze śnie
uchwa ła zmniej sza abo na ment dla
po zo sta łych użyt kow ni ków stre fy
o 40 zł, do kwo ty 120 zł mie sięcz -
nie – czy ta my w uza sad nie niu
uchwa ły. 

Opła ta abo na men to wa w wy so ko -
ści 80 zł mie sięcz nie obej mie uli ce
Gan car ską, Lwow ską, Pol ską, Szew ską,
Zam ko wą, Ko ściel ną i Rzecz ną. Ure -
gu lo wa no tak że kwe stię awa rii par ko -
ma tów, w związ ku z bra kiem
moż li wo ści po bie ra nia opłat przez
biu ro ob słu gi i kon tro le rów. W przy -
pad ku awa rii bi let na le ży po brać
w naj bliż szym moż li wym par ko ma cie
lub sko rzy stać z apli ka cji mo bil nej.

– Stre fa Płat ne go Par ko wa nie dzia -
ła już od mie sią ca i jej ce lem by ło
udroż nie nie ru chu. Chcie li śmy wpro -
wa dzić więk szą ro ta cję. Jest to ma te ria
ży wa i cią gle uczy my się tym za rzą -
dzać. Tra fi ło do nas kil ka ar gu men tów,
np. Sta re go Mia sta ja ko ob sza ru ob ję -
te go lo kal ną stra te gią re wi ta li za cyj ną.
Po sta no wi li śmy zmie nić de fi ni cję ca -
łe go ob sza ru. Opła ty abo na men to we
do ty czą ce mi lic kie go ryn ku zo sta ną
roz sze rzo ne o ob szar Sta re go Mia sta.
Uzna li śmy ra cje lu dzi, aby sys tem był
bar dziej ra cjo nal ny i lo gicz ny – tłu ma -
czył Piotr Lech, bur mistrz Mi li cza,
na po sie dze niu ko mi sji. 

Pod czas se sji Piotr Czaj kow ski
spy tał, dla cze go uli ca Wa ło wa nie zo -
sta ła ob ję ta w pro jek cie uchwa ły. Se -
kre tarz gmi ny wy ja śnił, że nie ma
tu taj bez po śred nie go kon tak tu z mi -
lic kim ryn kiem. – Nie bie rze my
pod uwa gę ulic, któ re są rów no le gły -
mi do ryn ku, jak Wa ło wa czy Dłu ga.
Do ty czy to tyl ko dróg wy lo to wych

w sto sun ku do ryn ku – stwier dził Da -
riusz Mo czul ski. 

Je śli cho dzi o uli ce Dłu gą i Łą ko -
wą, w imie niu miesz kań ców głos za -
bra ła Do ro ta Fol mer. Jej zda niem
moż na po trak to wać te dro gi ja ko wy -
lo to we z ryn ku, więc na le ża ło by je
rów nież uwzględ nić w uchwa -
le. – Dru gą spra wą jest czas po sto ju.
Miesz kań cy i wła ści cie le oko licz nych
skle pów się skar żą. Wi dzi my, jak ry nek
wy glą da. Ob ro ty han dlo we zma la ły.
Mo że po win ni śmy wpro wa dzić za pis,
że pierw sze 15 mi nut par ko wa nia jest
za dar mo – prze ko ny wa ła rad na.

Bur mistrz od po wie dział, że uchwa ła
zo sta ła skon stru owa na wta ki spo sób, aby
nie na ru szać pod pi sa nej umo wy iusta wy
oza mó wie niach pu blicz nych. –Nie mo -
że my te go zro bić. Mo im zda niem mi lic -
ki ry nek wy glą da nie źle i moż na
wspo ko ju za par ko wać. Wcze śniej by ło to
pra wie nie moż li we. To był cel utwo rze nia
Stre fy Płat ne go Par ko wa nia. Uli ca Dłu ga
to są do my z po dwór ka mi, więc nie ma
po wo du do two rze nia do dat ko wych
miejsc do „ga ra żo wa nia”. Opła ty abo na -
men to we do ty czą ulic gdzie są za bu do wa -
nia w po sta ci ka mie nic i jest pro blem
z za par ko wa niem. Trak tu je my ry nek ja -
ko część Sta re go Mia sta, któ re ma pew ne
swo je nie do god no ści. Tam, gdzie są do my
jed no ro dzin ne, jest moż li wość par ko wa -
nia – od rzekł wło darz Mi li cza. Osta tecz -
nie uchwa ła zo sta ła przy ję ta jed no gło śnie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

3 mar ca za trzy ma no 28-let nie go
miesz kań ca gmi ny Kro śni ce
w związ ku z kra dzie żą elek tro na rzę -
dzi w mi lic kim mar ke cie. Gro zi mu
ka ra do pię ciu lat po zba wie nia wol -
no ści.

1 mar ca zgło szo no przy pa dek kra -
dzie ży w jed nym z mi lic kich mar ke tów
bu dow la nych. Spraw ca za brał z re ga łu
wier tar kę o war to ści 279 zło tych i bez
uisz cze nia opła ty wy szedł ze skle pu. Sy tu -
acja po wtó rzy ła się na stęp ne go dnia, gdy
ten sam męż czy zna ukradł po dob ne urzą -
dze nie o war to ści 259 zło tych. Spra wą za -
ję li się mi lic cy po li cjan ci, któ rzy szyb ko
usta li li toż sa mość zło dzie ja. 3 mar ca zo -
stał za trzy ma ny we wła snym miesz ka niu.

Od zy ska no tak że jed ną ze skra dzio nych
wier ta rek, któ ra znaj do wa ła się w miej sco -
wym lom bar dzie. Dru gie urzą dze nie
spraw ca zdą żył już sprze dać przy god ne -
mu na byw cy na jed nym z ba za rów po -
za Mi li czem. 

– Za trzy ma ne mu 28-lat ko wi po sta -
wio no za rzut po peł nie nia dwóch kra dzie -
ży do ko na nych w krót kich od stę pach
cza su przy wy ko rzy sta niu tej sa mej spo -
sob no ści, za co gro zi ka ra do pię ciu lat po -
zba wie nia wol no ści. Męż czy zna
po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny – po -
stę po wa nie prze ciw ko po dej rza ne mu
trwa – 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

Kradł sprzęt z marketu
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MILICZ

Zmniejszono opłaty abonamentowe
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3 mar ca na ul. Par ko wej w Kro śni -
cach do szło do zde rze nia dwóch po -
jaz dów. Dwie oso by do zna ły nie groź -
nych ob ra żeń cia ła. Spraw ca ko li zji
zo stał uka ra ny man da tem kar nym.

Jak usta li li po li cjan ci, w stro nę Mi li cza
po jaz dem ty pu bus mar ki Fiat Du ca to je -
chał 53-let ni miesz ka niec Kro śnic. Wraz
z nim po dró żo wa ło dwóch pa sa że rów.
W tym sa mym cza sie z par kin gu po bli skie -
go mar ke tu na dro gę głów ną wy je chał sa -
mo chód oso bo wy mar ki To yo ta Yaris,
któ rym kie ro wał 70-let ni miesz ka niec
Kro śnic. 70-la tek nie ustą pił pierw szeń -
stwa prze jaz du, w wy ni ku cze go je go po -
jazd ude rzył w bu sa.

Kie row ca to yo ty i je den z pa sa że rów
fia ta zo sta li ran ni, dla te go tra fi li na ba da -
nia do mi lic kie go szpi ta la. Na szczę ście
ob ra że nia oka za ły się nie groź ne dla ży cia
i zdro wia męż czyzn. Uszko dzo ne po jaz -
dy po wy ko na niu przez po li cjan tów nie -

zbęd nych czyn no ści zo sta ły wy da ne wła -
ści cie lom. 

– Funk cjo na riu sze usta li li, że obaj
kie row cy by li trzeź wi i po sia da li wy ma ga -
ne upraw nie nia do pro wa dze nia po jaz -
dów me cha nicz nych. Za spo wo do wa nie
za gro że nia w ru chu dro go wym 70-la tek
zo stał uka ra ny man da tem. Ape lu je my

do wszyst kich kie row ców o za cho wa nie
ostroż no ści i roz wa gi na dro dze, szcze gól -
nie w trak cie włą cza nia się do ru chu
po wy jeź dzie z par kin gów, dróg pod po -
rząd ko wa nych czy po se sji – 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

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
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Gmi na Ciesz ków otrzy ma do ta cję
na za kup sprzę tu kom pu te ro we go
dla dzie ci z ro dzin by łych pra cow ni -
ków Pań stwo wych Go spo darstw Rol -
nych. Pro jekt sfi nan so wa no z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go w ra mach pro gra mu Cy fro -
wa Gmi na „Gran ty PGR”. 

Do fi nan so wa nie na za kup sprzę tu tra -
fi do 1604 gmin z ca łej Pol ski, a łącz na
kwo ta prze zna czo na na ten cel
to 586 222 805 zł. W kra ju zło żo no wnio -
ski na po nad 215 tys. kom pu te rów i lap to -
pów oraz prze szło 3 tys. ta ble tów o łącz nej

war to ści 541 575 237 zł.  Je śli cho dzi
o Ciesz ków to zło żo no 286 po zy tyw nie

zwe ry fi ko wa nych wnio sków na kwo tę 1,1
mln zł. – 284 wnio ski do ty czy ły za ku pu
lap to pa, dwa za ku pu ta ble ta, co po ob ni -
że niu do fi nan so wa nia na sprzęt da ło kwo -
tę 712 tys. zł. Oko ło 20 wnio sków
od rzu co no – in for mu ją wła dze gmi ny.

Jak wy ni ka z opi nii Kra jo we go Ośrod -
ka Wspar cia Rol nic twa, na te re nie gmi ny
Ciesz ków by łe PGR -y obej mu ją na stę pu ją -
ce miej sco wo ści: Bia dasz ka, Brze zi na,
Ciesz ków, Dziad ko wo, Gu zo wi ce, Gó ry,
Jan ko wa, No wy Fol wark, Pa ko sław sko, Sła -
bo cin, Trze bic ko, Trze bic ko Dol ne, Ujazd
i Wę żo wi ce.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci
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Od 25 lu te go Szko ła Pod sta wo wa
we Wzią cho wie Wiel kim (gmi na Mi -
licz) ma no we go pa tro na – Wan dę
Rut kie wicz. Na se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu jed no gło śnie przy ję to sto -
sow ną uchwa łę w tej spra wie.

– Nada nie szko le imie nia Wan dy Rut -
kie wicz po zwo li ukie run ko wać dal sze jej
dzia ła nia dy dak tycz no -wy cho waw cze, słu -
żą ce wszech stron ne mu roz wo jo wi, nada jej
cha rak ter i uczy ni ją roz po zna wal ną w śro -
do wi sku lo kal nym. Pa tron ka uro dzi ła się
w 1943 r. w Płun gia nach (obec nie Li twa).
Przez znacz ną część ży cia by ła jed nak zwią -
za na z Wro cła wiem. Tu uzy ska ła dy plom
in ży nie ra elek tro ni ki na Po li tech ni ce Wro -
cław skiej. By ła ko bie tą nie zwy kle od waż ną,
nie ustra szo ną, go to wą na ry zy ko i naj trud -
niej sze wy zwa nia. W swo im ży ciu kie ro wa -
ła się za wsze dą że niem do ce lu oraz
speł nie nia swo ich pra gnień. W tym ro ku
przy pa da 30 rocz ni ca śmier ci wy bit nej hi -

ma la ist ki, w związ ku z czym Sejm Rzecz -
po spo li tej Pol skiej w dniu 14.10.2021 r.
usta no wił rok 2022 Ro kiem Wan dy Rut -
kie wicz, od da jąc hołd jed nej z naj wy bit niej -
szych Po lek. Pa tron ka to ko bie ta sil na,
in spi ru ją ca, za pra sza ją ca, aby zro bić jesz cze
jed ne krok wy żej, a jed no cze śnie bli ska
i nor mal na. Ta ka by ła Wan da Rut kie wicz,
twar do stą pa ją ca po zie mi, zna ją ca trud
pra cy nad so bą, a jed no cze śnie bę dą ca za -
wsze w trak cie swo jej wę drów ki na szczyt,
w gó rę, w stro nę ma rzeń. Te go wła śnie mo -

że uczyć uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców.
Za przy kła dem Pa tron ki Szko ła Pod sta wo -
wa we Wzią cho wie Wiel kim bę dzie szu kać
i zdo by wać swo je ma łe -wiel kie Eve re sty,
am bit nie dą żąc do wy zna czo nych ce lów.
Nada nie imie nia bę dzie tak że po mo cą
w kształ to wa niu u uczniów przy wią za nia
do swo jej szko ły oraz pro mo wa nia jej po zy -
tyw ne go wi ze run ku – czy ta my w uza sad -
nie niu uchwa ły, któ rą po par li wszy scy
rad ni.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Radni zaakceptowali wybór patronki szkoły
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Kro śnic cy rad ni jed no gło śnie przy ję li
uchwa łę w spra wie usta le nia ekwi -
wa len tu pie nięż ne go dla stra ża ków
ra tow ni ków OSP z te re nu gmi ny.

Przy ję cie uchwa ły ko niecz ne by ło ze
wzglę du na usta wę o OSP, któ ra zmie ni ła
pod sta wę praw ną do usta le nia wy so ko ści
ekwi wa len tu pie nięż ne go dla człon ków
tych że jed no stek. Za udział w dzia ła niach
ra tow ni czych lub ak cji ra tow ni czej stra żak
w gmi nie Kro śni ce bę dzie otrzy my wał 16 zł
za każ dą roz po czę tą go dzi nę, a za ćwi cze nia
i szko le nia – 8 zł. (FE NIX)

KROŚNICE

Ustalono ekwiwalent dla strażaków

Ja kiś czas te mu roz po czął się pierw -
szy etap re mon tu dwu ki lo me tro we -
go od cin ka dro gi po wia to wej Ciesz -
ków -Ujazd. Jak po in for mo wa ła gmi -
na Ciesz ków, po zo sta ła część bę dzie
ro bio na jesz cze w tym ro ku. Koszt in -
we sty cji wy nie sie oko ło 650 ty się cy
zło tych.

W pierw szym eta pie re ali zo wa ne są
pra ce od skrzy żo wa nia w kie run ku Zwie -
rzyń ca do skrzy żo wa nia Zdu ny -Ostro wą -
sy. Mo der ni za cja po le ga na po ło że niu
no wej na kład ki. 

Na ten rok za pla no wa no dal sze pra ce
na od cin ku, któ re go dłu gość wy no si
ok. 8 km. Jest to in we sty cja, w któ rej kosz -
tach par ty cy pu ją gmi na Ciesz ków oraz po -
wiat mi lic ki. 

– Gmi na na ten cel prze zna czy 300
tys. zł, a resz tę do ło ży po wiat. Po ło żo ne zo -
sta ną dwie war stwy as fal to we i li nio we po -
bo cza. Ta in we sty cja zo sta ła prze su nię ta
jesz cze z ze szłe go ro ku. Po wiat po zy skał
środ ki z Pol skie go Ła du na zre ali zo wa nie
te go za da nia. Jesz cze w tym ro ku wy re -
mon to wa ny bę dzie dal szy od ci nek, któ ry
koń czy się na gra ni cy gmi ny. W tej chwi li

wła dze po wia tu są na eta pie przy go to wy -
wa nia prze tar gu – mó wi Igna cy Miecz ni -
kow ski, wójt gmi ny Ciesz ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Wspólna inwestycja drogowa

W Ciesz ko wie ru szy ła mo der ni za cja
uli cy Agre sto wej. Koszt in we sty cji
wy nie sie 308 167,20 zł. 

W ra mach te go za da nia prze wi dzia -
no zmia nę ist nie ją cej na wierzch ni grun -
to wo -tłucz nio wej na na wierzch nię
z be to nu as fal to we go oraz utwar dze nie
po bo czy, od kra wę dzi pro jek to wej jezd ni
do gra ni cy po se sji, kost ką bru ko wą be to -
no wą. 

– Uli ca Agre sto wa by ła już pla no wa -
na w ubie głym ro ku. Jed nak z nie za leż -
nych od nas przy czyn – pan de micz nych

i at mos fe rycz nych – pod miot wy ko naw -
czy się nie wy ro bił. Dla te go re ali zu je my
to te raz. Zgod nie z umo wą pra ce ma ją
za koń czyć się jesz cze w mar cu, choć mo -
im zda niem na stą pi to wcze śniej. To no -
wo bu do wa na dro ga, łącz nie
z pod bu do wą i ka na li za cją desz czo wą.
Jest to bar dzo trud ny te ren ze wzglę du
na spad ki i róż ne po zio my bu dyn ków,
któ re po wsta ły 30-40 lat te mu. Wszyst -
ko mu si być do pa so wa ne – in for mu je
Igna cy Miecz ni kow ski, wójt gmi ny
Ciesz ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Trwają prace na ul. Agrestowej
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W nie dzie lę bli sko 120 osób wzię ło
udział w X Bie gu Żoł nie rzy Wy klę -
tych „Tro pem Wil czym”. Nie za bra kło
od nie sień do dra ma tycz nej sy tu acji
na Ukra inie. Wszyst kie opła ty star to -
we zo sta ną prze zna czo ne na po moc
dla na sze go wschod nie go są sia da.
Or ga ni za to rem wy da rze nia był Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji w Mi li czu.

Uczest ni cy mie li do wy bo ru dwie tra -
sy – ta o dłu go ści 1963 me trów na wią zy -
wa ła do da ty poj ma nia ostat nie go
przed sta wi cie la an ty ko mu ni stycz ne go
pod zie mia nie pod le gło ścio we go w Pol sce,
a tra sa o dłu go ści 5000 m po świę co na by -
ła ppor. An to nie mu Pta ko wi, mi lic kie mu
żoł nie rzo wi wy klę te mu. 

– Dzi siaj od da je my cześć isza cu nek żoł -
nie rzom wy klę tym. Nikt z nas nie są dził, że
tam ta po nu ra rze czy wi stość mo że się od two -
rzyć. Nie ste ty, obec nie to się dzie je. Dzi siej -
szy bieg ma szcze gól ną war tość. Trak tu je my
go ja ko mi lic kie wspar cie dla ofiar woj ny
na Ukra inie. Cór ce An to nie go Pta ka skła da -
my wy ra zy sza cun ku za wiel ką chwa leb ną
hi sto rię jej oj ca – po wie dział naotwar ciu bie -
gu Piotr Lech, bur mistrz Mi li cza.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li pa miąt -
ko we me da le, któ re na li nii me ty wrę cza li
Ja cek Bier nat (pre zes mi lic kie go OSiR -u)
oraz Ali cja Rak z cór ką – krew ni ppor. An -
to nie go Pta ka. 

W bie gu na 1963 me try wśród ko biet
wy gra ła Alek san dra Pio trow ska, wy prze -
dza jąc Oli wię Chy trow ską i Na ta lię Skrzy -
pek. W gro nie pa nów czo ło we po zy cje za ję li
Szy mon Wi niar ski, Kac per Wi niar ski i Ja -
kub Owcza rek. Na dłuż szym od cin ku w ry -

wa li za cji pań na po dium zna la zły się Han -
na Fran kie wicz, Mar ta Chy trow ska i Syl wia
Owsia nik. Spo śród męż czyzn naj lep szy był
To masz Owcza rek, a za nim upla so wa li się
Krzysz tof Rasz ka i Ro man No wac ki. 

Po nad to de cy zją pre ze sa mi lic kie go
OSiR -u przy zna no na gro dy spe cjal ne i wy -
róż nie nia, m. in. Ali cji Rak – cór ce ppor.
An to nie go Pta ka, a tak że naj młod sze mu
i naj star sze mu uczest ni ko wi im pre zy.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Pobiegli wilczym tropem


