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Pomoc dla uchodźców
płynie z rożnych stron
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Woj na na Ukra inie wciąż trwa. Ro syj -
ska agre sja z każ dym dniem przy -
bie ra na si le. Woj ska Pu ti na nie
oszczę dza ją na wet cy wi lów. Nic za -
tem dziw ne go, że co raz wię cej
uchodź ców z Ukra iny przy by wa
do na sze go kra ju. Z ko lei Po la cy
zjed no czy li się w nie sie niu po mo cy
lu dziom ucie ka ją cym przed kosz ma -
rem woj ny. W na szym po wie cie we
wszel kie dzia ła nia na rzecz oby wa te -
li Ukra iny an ga żu je się mnó stwo
osób, in sty tu cji, or ga ni za cji. 

W mi nio nym ty go dniu od po nie -
dział ku do piąt ku w gmi nie Mi licz
trwa ła zbiór ka ar ty ku łów ko sme tycz -
nych, pie lę gna cyj nych dla dzie ci i do -
ro słych, che mii go spo dar czej, a tak że
środ ków me dycz nych dla Ukra iny.

Do ak cji włą czy ły się ap te ka
przy ul. Ko ściusz ki 15 oraz Dro ge ria
Vi ca przy ul. Woj ska Pol skie go 4.
Zbiór ki na miej scu wspie ra li se nio rzy
z Mi lic kie go Klu bu Se nio ra „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 oraz wo lon ta riu sze Sto wa rzy -
sze nia „Myśl my”. Dzia ła nia gmi ny Mi -
licz w or ga ni za cji po mo cy dla Ukra iny
wspie ra ją licz ne in sty tu cje, przed się -
bior stwa i oso by pry wat ne. Ich za an ga -
żo wa nie po zwa la do po sa żać lub
cał ko wi cie urzą dzać miej sca za kwa te -
ro wa nia uchodź ców na te re nie gmi ny.
Wspar cia udzie lił m. in. Bank Spół -
dziel czy w Mi li czu w po sta ci pral ki, lo -
dów ki, 40-ca lo we go te le wi zo ra, lap to pa
i trzech czaj ni ków elek trycz nych. 

dokoń� czenie na stronie 3



Gmi na Ciesz ków zło ży ła ko lej ne
wnio ski o do fi nan so wa nie waż nych
in we sty cji w ra mach dru gie go i trze -
cie go na bo ru do pro gra mu Pol ski
Ład. Łącz na pu la moż li wych do zdo -
by cia środ ków to oko ło 20 mi lio nów
zło tych.

Pierw szy wnio sek do ty czy re mon -
tu i prze bu do wy dróg gmin nych łą czą -
cych się z po wia to wy mi w Ciesz ko wie,
Gó rach, Trze bic ku, Jan ko wie, Pa ko -
sław sku i Wę żo wi cach. Za kres in we -
sty cji obej mu je wy ko na nie
utwar dzo nej na wierzch ni, bu do wę ka -
na li za cji desz czo wej, po bo czy i chod -
ni ków. – Obec nie na wierzch nie tych
dróg są bar dzo zde gra do wa ne i nie od -
po wia da ją wa run kom tech nicz nym.
Brak od po wied nie go na wod nie nia po -
wo du je za le wa nie po se sji przy le głych
do pa sa dro gi – czy ta my w uza sad nie -
niu wnio sku. Wła dze Ciesz ko wa prze -
wi du ją, że re ali za cja in we sty cji
po chło nie 5,25 mln zł (265 tys.
zł – wkład wła sny, 4,985 mln – do fi -
nan so wa nie). 

Ko lej na in we sty cja to bu do wa
oczysz czal ni ście ków w Ciesz ko wie
wraz z prze bu do wą i roz bu do wą ka -
na li za cji sa ni tar nej. Obec nie ist nie ją ca
sieć od bie ra ście ki z Ciesz ko wa i Ba -
dasz ki, któ re na stęp nie są od pro wa -
dza ne do oczysz czal ni w Zdu nach
(woj. wiel ko pol skie). Zre ali zo wa nie tej
in we sty cji ma skut ko wać zwięk sze -
niem do stęp no ści usług od bio ru dla
miesz kań ców gmi ny. Ście ki zo sta ną
skie ro wa ne do no wej oczysz czal ni
w Ciesz ko wie z ist nie ją cej ka na li za cji
oraz pla no wa nej jej roz bu do wy. Koszt
te go za da nia ma wy nieść 9,9 mln zł,
przy wkła dzie wła snym gmi ny w kwo -
cie 495 tys. zł.

Trze cia apli ka cja o środ ki z Pol skie -
go Ła du do ty czy bu do wy i re mon tu
z ge ne ro wa niem ni sko emi syj nych i ze -
ro emi syj nych źró deł cie pła w obiek -
tach uży tecz no ści pu blicz nej. Wiej ski
Dom Kul tu ry w Pa ko sław sku ma

przejść ter mo mo der ni za cję po przez
wy ko na nie ze ro emi syj ne go sys te mu
ogrze wa nia, wy mia nę in sta la cji, prze -
bu do wę wę zła sa ni tar ne go, li kwi da cję
ba rier ar chi tek to nicz nych wraz z za -
ku pem nie zbęd ne go wy po sa że nia.
W Bia dasz ce ma zo stać zre ali zo wa ny
ko lej ny etap bu do wy wiej skie go do mu
kul tu ry. W pla nach są za kup nie zbęd -
ne go wy po sa że nia i wy ko na nie ścian
osło no wych z mon ta żem sto lar ki
okien nej – ter mo izo la cja stro po da chu
z po kry ciem da chu da chów ką, in sta la -
cja po sa dzek, okła dzin ce ra micz nych
i ro bo ty ma lar skie. W do mu wiej skim
w miej sco wo ści Gó ry zo sta nie wy ko -
na na in sta la cja elek trycz na i ogrze wa -
nia, za si la na z ener gii od na wial nej.
Do te go doj dą ter mo izo la cja stro po da -
chu, za mon to wa nie po sa dzek, okła -
dzin ce ra micz nych i pra ce ma lar skie.

W Przed szko lu w Ciesz ko wie pla -
no wa na jest grun to wa na ter mo mo der -
ni za cja, czy li izo la cja ter micz na ścian,
stro po da chu i wy mia na źró deł cie pła
na ni sko emi syj ne. 

Ko lej ne za da nie to roz bu do wa
i prze bu do wa bu dyn ku za ple cza so cjal -
ne go dla kon ser wa to rów wo do cią gów.
Zre ali zo wa nie in we sty cji ma skut ko -
wać po pra wą wa run ków pra cy, zwięk -
sze niem dys po zy cyj no ści służb
i wzmoc nie niem za opa trze nia miesz -
kań ców w wo dę. – Obiek ty pla no wa -
ne go za da nia in we sty cyj ne go po ło żo ne
są w miej sco wo ściach, w któ rych funk -
cjo no wa ły PGR -y. Spo wo du je to po pra -
wie nie do stęp no ści do dzia łal no ści

kul tu ral nej i edu ka cyj nej dla miesz kań -
ców wsi – in for mu je gmi na Ciesz ków.
Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy nie -
sie 2,9 mln zł, z wkła dem wła snym
gmi ny w wy so ko ści 60 tys. zł.

Ostat ni wnio sek do Pol skie go Ła -
du do ty czy uli cy Chro bre go w Ciesz -
ko wie i za go spo da ro wa nia przy le głych
do niej te re nów. Na od cin ku 220 me -
trów pla no wa na jest wy mia na na -
wierzch ni dro gi wraz z prze bu do wą
chod ni ka i pla cu przy re mi zie OSP.
Do te go do cho dzi bu do wa oświe tle nia
i ka na li za cji desz czo wej. 

– Stan na wierzch ni dro gi jest zde -
gra do wa ny i wy ma ga pil nej na pra wy.
Brak wła ści we go od wod nie nia pa sa
dro go we go do dat ko wo wpły wa na po -
trze bę wy ko na nia in we sty cji. Ob szar
po ło żo ny jest w ob sza rze ochro ny kon -
ser wa tor skiej, któ ry obej mu je oko li ce
ryn ku. Pla no wa ne za da nie do zre ali zo -
wa nia jest przy sie dzi bie Pań stwo we go
Go spo dar stwa Rol ne go i bez po śred nio
wpły wa na przy wró ce nie tej czę ści
miej sco wo ści do peł nie nia funk cji
zgod nych z ocze ki wa nia mi miej sco wej
lud no ści. Miesz kań cy ul. Chro bre go
to by li pra cow ni cy PGR -u – czy ta my
we wnio sku. Re ali za cja te go za da nia
ma zna czą co po pra wić bez pie czeń -
stwo na dro dze, za pew nić od pływ
wód opa do wych do od bior ni ka i pod -
nieść wa run ki ży cia miesz kań com.
Prze wi dy wa ny koszt in we sty cji
to 2,04 mln zł, przy wkła dzie wła -
snym gmi ny w wy so ko ści 45 tys. zł.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Le szek Pół rol ni czak, ko men -
dant III Ciesz kow skie go Śro do wi sko -
we go Szcze pu Dru żyn Har cer skich
„So kół”, zo stał lau re atem Dol no ślą -
skie go Ple bi scy tu In struk tor skie go
„Nie stru dze ni 2021”.

Ple bi scyt ma na ce lu do ce nie nie naj -
lep szych dol no ślą skich in struk to rów
Związ ku Har cer stwa Pol skie go za ich osią -
gnię cia, ini cja ty wy, przed się wzię cia, pro -
jek ty.

Za mi nio ny rok no mi na cje otrzy ma -
ło 49 osób w dzie wię ciu ka te go -
riach – dru ży no wy zu cho wy, dru ży no wy
har cer ski, dru ży no wy star szo har cer ski,
dru ży no wy wę drow ni czy, dru ży no wy nie -
prze tar te go szla ku, ko men dant szcze pu /
związ ku dru żyn, wspar cie me to dycz ne
i pro gra mo we, pra ca z ka drą i kształ ce nie
oraz har cer ski spe cja li sta. Zwy cięz ców
w po szcze gól nych ka te go riach wy ło ni ło
gło so wa nie. 

Uro czy ste ogło sze nie wy ni ków od by -

ło się pod ko niec lu te go w Gmin nym Cen -
trum Kul tu ry i Sztu ki w Trzeb ni cy. W ka -
te go rii ‘har cer ski spe cja li sta” trium fo wał
Le szek Pół rol ni czak, któ re go do ce nio no
za wiel kie za an ga żo wa nie w roz wój śro do -
wi ska wspi nacz ko we go. 

– Jest har cer skim spe cja li stą, za chę ca -
ją cym do re ali za cji pa sji i spor tu, ja kim jest
wspi nacz ka. Je go wie dza i do świad cze nie
jest wpar ciem dla har ce rzy, zu chów, ale
tak że dla in nych śro do wisk w na szej cho -
rą gwi. Dzię ki dru ho wi Lesz ko wi w Ciesz -
ko wie po wsta ła ścian ka wspi nacz ko wa,
a wraz nią Har cer ski Klub Wspi nacz ko wy
Di ret tis si ma. Klub od wie lu lat szko li har -
cer skich wspi na czy, or ga ni zu je wie le
przed się wzięć, re ali zo wa nych na po zio mie
huf ca, a tak że po za nim. Klub od wie lu lat
współ pra cu je w gmi ną, szko ła mi, or ga ni -
za cja mi dla nie peł no spraw nych, or ga ni zu -
jąc pod okiem dru ha Lesz ka za ję cia
na ścian ce – czy ta my w opi sie kan dy da tu -
ry lau re ata.

(FE NIX)

Dol no ślą ska po li cja otrzy ma ła 38
no wych eko lo gicz nych ra dio wo zów.
Są to po jaz dy ozna ko wa ne i nie ozna -
ko wa ne z na pę dem hy bry do wym,
któ re wy ko rzy sty wać bę dą też funk -
cjo na riu sze peł nią cy służ bę na te re -
nie miast i po wia tów. War tość in we -
sty cji opie wa na kwo tę 4,5 mln zło -
tych, z cze go po nad 2,2 mln prze ka -
zał Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we
Wro cła wiu. Dwa po jaz dy tra fią
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

7 mar ca na pla cu przy Wy dzia le
Trans por tu Ko men dy Wo je wódz kiej Po li -
cji we Wro cła wiu mia ło miej sce uro czy ste
prze ka za nie 38 no wych po jaz dów służ bo -
wych dla dol no ślą skich po li cjan tów.
W spo tka niu wzię li udział m. in. nad insp.
Da riusz We so łow ski – ko men dant wo je -
wódz ki po li cji we Wro cła wiu – wraz ze
swo im za stęp cą, mł. insp. Ro ber tem Frąc -
ko wia kiem, wo je wo da Ja ro sław Ob rem ski
oraz Łu kasz Kasz te lo wicz – pre zes za rzą -
du WFO ŚiGW.

Hy bry do we ra dio wo zy mar ki To yo ta
Co rol la zo sta ły za ku pio ne dzię ki wspól ne -

mu pro jek to wi, któ re go part ne ra mi są
WFO ŚiGW we Wro cła wiu i Ko men da
Wo je wódz ka Po li cji we Wro cła wiu. Umo -
wę o do fi nan so wa nie za da nia pod na zwą
„Za kup po jaz dów elek trycz nych dla gar ni -
zo nu dol no ślą skie go” pod pi sa no w lu -
tym 2021 ro ku, a na stęp nie wdro żo no
nie zbęd ne pro ce du ry do re ali za cji te go
przed się wzię cia, 

No we sa mo cho dy zna czą co róż nią się
od wy ko rzy sty wa nych do tych czas przez
po li cję, szcze gól nie w aspek cie emi sji spa -
lin do at mos fe ry. Wszyst ko za spra wą wy -
po sa że nia w na pęd hy bry do wy

o mo cy 152 KM. Po jaz dy po sia da ją naj no -
wo cze śniej sze sys te my bez pie czeń stwa,
por ty USB, do dat ko we świa tła i szpe racz
uła twia ją cy pra cę w no cy, a tak że czuj ni ki
i ka me rę co fa nia oraz au to ma tycz ną kli ma -

ty za cję. Skon fi gu ro wa no je za rów no
w wer sji ozna ko wa nej, jak i nie ozna ko wa -
nej, więc bę dą wy ko rzy sty wa ne przez po -
li cjan tów z pio nu pre wen cji i służ by
kry mi nal nej. OPRAC. (FE NIX)

HARCERSTWO

Wyróżniony za rozwój
środowiska
wspinaczkowego

Z REGIONU

Nowe samochody dla policji
F

O
T.

 D
o
ln

o
śl

ą
sk

a
 p

o
lic

ja



Temat tygodnia 3
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Wszyst ko to prze ka za no do Schro ni ska
Mło dzie żo we go przyPo wia to wym Cen -
trum Edu ka cyj no -Psy cho lo gicz nym w
Mi li czu, gdzie obec nie (stan na 8 mar -
ca – przyp. red.) prze by wa 46 uchodź -
ców z Ukra iny. Bank Spół dziel czy
za de kla ro wał, iż na tym nie po prze sta -
nie i na dal bę dzie re ago wał na po trze by
sa mo rzą dów po wia tu mi lic kie go. Z ko -
lei fir ma MHM Sp. z o. o. z Mi li cza
prze ka za ła no wy sprzęt AGD, ma te ra -
ce i koł dry dla dzie ci. Te rze czy tra fią
do miejsc za kwa te ro wa nia uchodź ców
z Ukra iny, któ re gmi na przy go to wu je
od pod staw, a tak że do tych już za -
miesz ka łych, gdzie bra ku je pew nych
ele men tów wy po sa że nia. Kil ka dni te -
mu jed no z miesz kań, w któ rym prze -
by wa ją dwie mat ki z dzieć mi,
gmi na Mi licz wy po sa ży ła w pral kę i su -
szar kę na pra nie.

*
W śro dę Urząd Gmi ny w Kro śni -

cach ogło sił, że po szu ku je od po wie -
dzial nych, wraż li wych na los in nych
i peł nych em pa tii oraz pa sji osób, któ -
re wspo mo gą ak cje po mo co we dla
uchodź ców z ogar nię tej woj ną Ukra -
iny. Naj bar dziej po trzeb ni są kie row cy
z wła sny mi sa mo cho da mi, któ rzy
w ra zie ko niecz no ści prze trans por tu -
ją oso by z Wro cła wia do Kro śnic,
z Kro śnic do Wro cła wia, a tak że po -
mo gą w trans por cie na te re nie po wia -
tu mi lic kie go. Wszyst kim chęt nym
urząd gwa ran tu je zwrot kosz tów pa li -
wa. Nu mer kon tak to -
wy: 71 38 46 012.

*
– 30 osób, któ re przy je cha ły

do nas, za kwa te ro wa nych jest w pry -
wat nych lo ka lach – mó wił w mi nio ny
pią tek Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
Ciesz ko wa. – Dzie ci są przyj mo wa ne
do na szych szkół, a kil ka osób już zna -
la zło za trud nie nie. Dzi siaj przy wo zi -

my ostat ni trans port wy po sa że nia i ju -
tro za bez pie czy my 60 miejsc dla
uchodź ców. Bę dą tam za pew nio ne nie -
zbęd ne rze czy, jak pral ki, lo dów ki, łóż -
ka czy sprzęt do go to wa nia. Je dze nie
bę dzie do star cza ne ze sto łów ki szkol -
nej. Za tem lo gi stycz nie je ste śmy przy -
go to wa ni. Ma my za pas nie zbęd nych
środ ków hi gie nicz nych, żyw no ści itp.
Je śli cze goś bra ku je, jest to zgła sza ne
i nie zwłocz nie do star cza ne. Bę dzie my
cze kać na de cy zję wo je wo dy i pierw szą
gru pę uchodź ców, któ rzy zo sta ną wy -
sła ni z Wro cła wia. Ma my za an ga żo wa -
ną licz ną gru pę wo lon ta riu szy. Są to m.
in. har ce rze i stra ża cy. Wszyst ko dzia -
ła spraw nie i wy daj nie. Szko ła w Ciesz -
ko wie rów nież moc no się włą czy ła
w ak cję nie sie nia po mo cy. Cią gle pro -
wa dzi my na bór chęt nych osób, któ re
by mo gły wes przeć ca łe przed się wzię -
cie. Da lej pro wa dzi my zbiór kę nie -
zbęd nych rze czy, mi mo że ma my
zgro ma dzo ny już spo ry za pas. Sku pia -
my się te raz na za bez pie cze niu kon -
kret nych po trzeb, któ re nam się
zgła sza. Nie wie my na ra zie, jak du ża
gru pa osób do nas przy je dzie. O tym
zde cy du je osta tecz nie wo je wo da. Ja ko
urząd gmi ny wszyst ko ko or dy nu je my,
ewi den cjo nu je my i je ste śmy przy go to -
wa ni – oznaj mił wójt.

Ciesz kow ski urząd ogło sił, iż po -
szu ku je osób, któ re chcia ły by po ma gać
uchodź com przyj mo wa nym do miej -
sco wej ha li spor to wej. Za in te re so wa ni
pro sze ni są o zgła sza nie się do Urzę du
Gmi ny Ciesz ków – do Ka ta rzy ny Nie -
dba ły (w godz. 7.30 -15.30 w dni ro -
bo cze, tel. 71 38 48 102, wewn. 39).

*
W dzia ła nia wspie ra ją ce uchodź -

ców z Ukra iny włą czy ło się wie lu
miesz kań ców gmi ny Kro śni ce i oko -
lic. – Nie spo sób bo wiem przejść obo -
jęt nie obok ludz kie go nie szczę ścia,
za co ogrom nie już dziś chce my po -

dzię ko wać. Nie ste ty nie wie my, kie dy
sy tu acja się zmie ni, a li sta osób, któ -
rym mu si my po móc, jest ogrom na.
Oso by, któ re do nas do tar ły, zo sta ły za -
opa trzo ne w środ ki hi gie ny oso bi stej,
środ ki pierw szej po mo cy, odzież, bie -
li znę, pie lu chy i chu s tecz ki na wil ża ne,
a tak że ko sme ty ki i środ ki czy sto ści.
Ak tu al nie dzię ku je my wszyst kim
za przy nie sio ne ar ty ku ły spo żyw cze,
któ re w ostat nich dniach do nas do tar -
ły – po in for mo wa ły w mi nio ny pią tek
wła dze gmi ny Kro śni ce. Ale pil nie po -
trzeb ne są łóż ka po lo we, koł dry, po -
dusz ki i ko ce, obu wie spor to we, dre sy
oraz T -shir ty. Miej scem zbiór ki jest
Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -
-Spor to we w Kro śni cach, ul. Sa na to -
ryj na 19.

*
Waż ny ko mu ni kat tuż

przed week en dem wy da ła tak że gmi -
na Mi licz. – Dzię ku je my za wszyst kie
da ry, każ dą rzecz prze ka za ną do tych -
czas na zbiór kę. Po trze by ro sną i są
zróż ni co wa ne. Nie któ rych rze czy ma -
my do sta tecz ną ilość, któ ra po zwa la
nam nie mar twić się o bra ki, ale są też
ta kie, któ rych jest bar dzo ma ło lub

po pro stu bra ku je. Je śli ma cie w naj -
bliż szych pla nach wspar cie na szej
zbiór ki, to pro si my o za po zna nie się
z li stą te go, co jest nam w tej chwi li naj -
bar dziej po trzeb ne – czy ta my w ko -
mu ni ka cie. 

Obec ne po trze by Chat ki Pu chat -
ka – Świe tli cy Śro do wi sko wej Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu,
w ra mach zbiór ki na rzecz uchodź ców
wo jen nych z Ukra iny, za re je stro wa -
nych na te re nie gmi ny, to: prosz ki
do pra nia, pły ny do płu ka nia tka nin,
dez odo ran ty, kre my, bal sa my do cia ła
(dla dzie ci i do ro słych), pły ny do hi gie -
ny in tym nej, ma szyn ki i pian ki do go -
le nia, pły ny i gąb ki do na czyń,
ak ce so ria do wło sów (szczot ki, grze -
bie nie, spin ki, itp.), środ ki opa trun ko -
we, le ki, la tar ki, ba te rie, przy bo ry
szkol ne. Punkt zbiór ki jest czyn ny
od po nie dział ku do piąt ku oraz w so -
bo tę – od 8.00 do 18.00.

*
Po moc dla uchodź ców z Ukra iny

pły nie z roż nych stron. Z gmi ny Rie th -
nor dhau sen w Tu ryn gii oraz z miej sco -
wo ści Has sle ben i Wal schle ben

do Mi li cza do tarł trans port pe łen ko -
ców, po du szek, koł der, środ ków hi gie -
nicz nych, za ba wek oraz ubrań dla
ko biet i dzie ci. Da ry z Nie miec tra fi ły
do gmi ny Mi licz za po śred nic twem Ma -
cie ja Kwiet nia i An drze ja Woj tycz ki.

*
W so bo tę har ce rze i in struk to rzy

z III Ciesz kow skie go Śro do wi sko we go
Szcze pu Dru żyn Har cer skich „So kół”,
stra ża cy z OSP Ciesz ków i pa nie
z miej sco we go urzę du, pod kie row nic -
twem wój ta gmi ny, przy go to wa li w ha -
li spor to wej punkt przy ję cia dla
ucie ka ją cych z ogar nię tej woj ną Ukra -
iny. Uszy ko wa no w peł ni wy po sa żo ne
miej sca noc le go we dla 60 osób. 

– Je ste śmy go to wi do dal szej służ -
by. Gdy do trą do Ciesz ko wa ukra iń -
skie dzie ci, za opie ku je my się ni mi
po har cer sku. Chcie li śmy rów nież bar -
dzo po dzię ko wać ro dzi com na szych
zu chów i har ce rzy za przy nie sie nie
ogrom nej ilo ści bie li zny po ście lo wej,
koł der i po du szek, a tak że ubra nek
i za ba wek dla dzie ci – czy ta my w ko -
mu ni ka cie szcze pu „So kół”.

(AN KA / FE NIX)
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9 mar ca w Po wia to wym Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Mi li czu zor ga ni -
zo wa no spo tka nie z mi lic ką po li -
cjant ką i pra cow ni kiem miej sco we -
go sa ne pi du. Ce lem by ło omó wie nie
szko dli wo ści i za po bie ga nia za ży wa -
nia środ ków odu rza ją cych wśród
mło dzie ży.

W spo tka niu udział wzię li człon ko wie
ro dzin za stęp czych z te re nu po wia tu mi lic -
kie go, asy sten ci ro dzin oraz ku ra to rzy za wo -
do wi, któ rzy na co dzień spra wu ją nad zór
nad ro dzi na mi ob ję ty mi ku ra te lą są do wą.
Sierż. sztab. Alek san dra Pi ła sze wicz omó -
wi ła skut ki za ży wa nia nar ko ty ków i tak
zwa nych do pa la czy oraz wska za ła, ja kie są
kon se kwen cje praw ne, zwią za ne z po peł -
nie niem prze stępstw nar ko ty ko wych.

Po li cjant ka wy ja śni ła ze bra nym, jak
roz po znać u dzie ci i mło dzie ży symp to my
uza leż nie nia od nar ko ty ków – w tym ce -
lu ko rzy sta ła ze spe cjal nej wa liz ki pro fi lak -
tycz nej, w któ rej są umiesz czo ne imi ta cje

naj czę ściej spo ty ka nych środ ków odu rza -
ją cych i psy cho tro po wych oraz in ne przed -
mio ty wy ko rzy sty wa ne przez oso by
za ży wa ją ce nar ko ty ki, na przy kład szkla ne
luf ki, wa gi, młyn ki itp. Każ dy uczest nik
spo tka nia mógł obej rzeć za war tość wa liz ki

i zo ba czyć, jak w rze czy wi sto ści mo gą wy -
glą dać po dob ne przed mio ty, naj czę ściej
znaj do wa ne u osób za ży wa ją cych nar ko ty -
ki – a wszyst ko po to, by sku tecz niej zwal -
czać nar ko ma nię.

OPRAC. (FE NIX)

PROFILAKTYKA

Jak walczyć z narkomanią?

10 mar ca w Mi li czu do szło do tra -
gicz ne go wy pad ku dro go we go. 69-
let nia ko bie ta zgi nę ła po trą co na
przez sa mo chód cię ża ro wy. Po li cja
pod nad zo rem pro ku ra tu ra ba da
oko licz no ści te go zda rze nia.

We dług wstęp nych usta leń po li cji
w ob rę bie przej ścia dla pie szych i prze jaz -
du dla ro we rzy stów, w nie usta lo nych do -
tych czas oko licz no ściach, po jazd mar ki
DAF, któ rym je chał 51-let ni miesz ka niec
Kro śnic, po trą cił 69-let nią mi li czan kę.

Naj praw do po dob niej po ru sza ła się
od stro ny cen trum mia sta wzdłuż uli cy
Trzeb nic kiej. W wy ni ku do zna nych ob ra -
żeń ko bie ta zgi nę ła na miej scu. 

– De cy zją pro ku ra to ra cia ło zmar łej zo -
sta ło prze wie zio ne do Za kła du Me dy cy ny
Są do wej w ce lu prze pro wa dze nia sek cji
zwłok. Po li cjan ci usta li li, że kie row ca cię ża -
rów ki był trzeź wy i miał wy ma ga ne upraw -
nie nia do pro wa dze nia te go ty pu po jaz dów
me cha nicz nych. Stan trzeź wo ści zmar łej ko -
bie ty bę dzie przed mio tem ba dań pod czas
sek cji zwłok. W trak cie oglę dzin miej sca wy -
pad ku dro ga kra jo wa nu mer 15 by ła za blo -
ko wa na, ob jaz dy wy zna czo no bocz ny mi
uli ca mi. Trwa po stę po wa nie ma ją ce na ce lu
wy ja śnie nie przy czyn ioko licz no ści te go tra -
gicz ne go wy pad ku. Mi lic cy po li cjan ci zwra -
ca ją się do wszyst kich świad ków zda rze nia
o prze ka zy wa nie wszel kich in for ma cji, któ -
re mo gą przy czy nić się dousta le nia je go prze -
bie gu. Świad ko wie pro sze ni są o przy by cie
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu
lub o kon takt te le fo nicz -
ny – 47 87 212 00 – mó wi 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

Śmiertelne potrącenie

W miej sco wo ści Ko rusz ka (gmi na
Mi licz) do szło do ko li zji dro go wej.
Spraw ca nie miał wy ma ga nych
upraw nień. Spra wą zaj mie się mi -
lic ki sąd.

Przy by li na miej sce po li cjan ci usta li li,
że przez wio skę je chał cią gnik rol ni czy
mar ki Ur sus z przy cze pą i – omi ja jąc za -
par ko wa ne przy jed nej z po se sji dwa sa mo -
cho dy oso bo we mar ki Au di i BMW – nie

za cho wał na le ży tej ostroż no ści, w wy ni ku
cze go uszko dził te po jaz dy.

– Usta lo no, że kie row ca, 41-let ni
miesz ka niec gmi ny Mi licz, nie po sia dał
upraw nień do pro wa dze nia te go ty pu
po jaz dów me cha nicz nych. Po nad to oka -
za ło się, że cią gnik nie ma ak tu al nych ba -
dań tech nicz nych i nie po wi nien
po ru szać się po dro gach pu blicz nych.
Spra wa znaj dzie swój fi nał w miej sco -
wym są dzie, gdzie męż czy zna od po wie
za po peł nio ne wy kro cze nie dro go -
we – 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

Uszkodził dwa samochody

9 mar ca w Nie su ło wi cach (gmi na
Mi licz) po li cja za trzy ma ła do kon tro li
po jazd, któ ry w ob sza rze za bu do wa -
nym prze kro czył do zwo lo ną pręd -
kość o 52 km/h. Kie row cę uka ra no
wy so kim man da tem i ode bra niem
pra wa jaz dy.

20-let ni miesz ka niec jed nej z oko licz -
nych wio sek je chał sa mo cho dem mar ki
Mer ce des Vi to z szyb ko ścią 92 km/h dro -
gą, na któ rej obo wią zu je ogra ni cze nie pręd -
ko ści jaz dy do 40 km/h. W związ ku z tym
po li cjan ci uka ra li go man da tem w wy so ko -

ści 1500 zło tych oraz na ło ży li 10 punk tów
kar nych. Po nad to ode bra no mu pra wo jaz -
dy, po nie waż w te re nie za bu do wa nym
prze kro czył do zwo lo ną pręd kość o po -
nad 50 km/h. Zde cy do wa no o za trzy ma -
niu „praw ka” na trzy mie sią ce. 

– Po li cjan ci wy da li męż czyź nie po kwi -
to wa nie z po twier dze niem, że pra wo jaz dy
po sia dał, ale zo sta ło ono za trzy ma ne. Ta ki
do ku ment upraw nia do jaz dy przez ko lej -
ne 24 go dzi ny, co ma umoż li wić kie row cy
do tar cie do ce lu – mó wi 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

Stracił prawo jazdy na trzy miesiące

8 mar ca mi lic cy po li cjan ci za trzy ma -
li 21-lat ka, któ ry miał przy so bie ma -
ri hu anę. Gro zi mu ka ra do trzech lat
po zba wie nia wol no ści.

Pod czas ru ty no we go pa tro lu woko li cach
mi lic kie go kom plek su spor to wo -re kre acyj ne -
go przy uli cy Po przecz nej funk cjo na riu sze
wy le gi ty mo wa li męż czy znę, któ ry – we dług
wcze śniej szych usta leń – mógł po sia dać nar -
ko ty ki. Przy 21-let nim miesz kań cu jed nej
z oko licz nych wsi zna le zio no susz ro ślin ny.
Uży ty przez po li cjan tów te ster nar ko ty ko wy
po twier dził, że jest to ma ri hu ana w ilo ści kil -
ku por cji. 

– 21-la tek zo stał za trzy ma ny i prze -
wie zio ny do mi lic kiej ko men dy, gdzie
wy ko na no dal sze czyn no ści służ bo we
z je go udzia łem. Za bez pie czo na ma ri -
hu ana tra fi ła 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,
męż czyź nie zgod nie z prze pi sa mi usta -
wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii gro -
zi ka ra na wet do trzech lat po zba wie nia
wol no ści. Po stę po wa nie jest w to -
ku – po in for mo wał pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymany za marihuanę
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Na bieżąco 5

11 mar ca na mi lic kiej sce nie wy stą -
pił Sła wek Unia tow ski. W kon cer cie
„The best of” ar ty sta za śpie wał au -
tor skie utwo ry oraz prze bo je Zbi gnie -
wa Wo dec kie go, An drze ja Za uchy
i Fran ka Si na try. Wy da rze nie przy cią -
gnę ło tłu my mi ło śni ków do brej mu -
zy ki. Or ga ni za to rem kon cer tu był
Ośro dek Kul tu ry w Mi li czu.

Nie za bra kło ta kich utwo rów jak „Ho -
no lu lu” czy „5 ra no”. Sła wek Unia tow ski
cza ro wał pu blicz ność pięk nym ba ry to no -
wym gło sem, a Ja cek Szwa ja grą na for te -
pia nie. Wi dzo wie na gro dzi li ar ty stów
grom ki mi bra wa mi. Przy oka zji te go wy -
da rze nia Ośro dek Kul tu ry w Mi li czu po -
in for mo wał o roz po czę ciu zbiór ki
cha ry ta tyw nej na rzecz Ukra iny w trak cie
każ dej im pre zy kul tu ral nej. Pod czas kon -
cer tu Sław ka Unia tow skie go uda ło się ze -
brać kwo tę 1011,52 zł. Ko lej na zbiór ka
cha ry ta tyw na na naj bliż szym kon cer cie
Oby wa tel JAZZ, któ ry od bę dzie się 25
mar ca. 

S. Unia tow ski jest obec nie jed nym z naj -
bar dziej po pu lar nych ar ty stów w Pol sce.
W wie ku pię ciu lat za czął uczyć się gry na in -

stru men tach kla wi szo wych. Je go pierw szy
wy stęp na sce nie miał miej sce, gdy miał trzy -
na ście lat. Wkrót ce do stał an gaż wo ka li sty
i pia ni sty w stu denc kim blu eso wym ze spo -
le. Z cza sem mu zy ka za fa scy no wa ła go do te -
go stop nia, że za czął kom po no wać i pi sać
tek sty pio se nek oraz wy gry wać lo kal ne kon -
kur sy. W wie ku szes na stu lat zo stał za uwa -
żo ny przez wpły wo wych lu dzi, któ rzy
umoż li wi li mu gra nie w kil ku cie ka wych
i do brze opła ca nych miej scach. Zo stał do -
strze żo ny przez Sła wo mi ra Cie siel skie go,
per ku si stę le gen dar ne go ze spo łu Re pu bli ka

i li de ra in stru men tal nej gru py Ki je, w któ -
rym współ kom po no wał oraz grał na syn te -
za to rach. 

W 2005 ro ku Unia tow ski wziął udział
w czwar tym se zo nie pro gra mu mu zycz ne -
go „Idol”. Do tarł do fi na łu i za jął dru gie
miej sce. W tym sa mym ro ku ra zem z Ma -
ry lą Ro do wicz na grał utwór „Bę dzie to, co
mu si być”, wy da ny na jej pły cie „Ko chać”.
W 2006 na grał pio sen kę „Ko cham cię”,
któ ra tra fi ła na ścież kę dźwię ko wą fil mu
„Ja wam po ka żę” w re ży se rii De ni sa De li -
ca. W tym sa mym ro ku wy stą pił ra zem ze
Zbi gnie wem Wo dec kim oraz Ja nem Kan -
tym Paw luś kie wi czem na Fe sti wa lu Pio -
sen ki Pol skiej w Opo lu. Pod ko niec 2008
ro ku ar ty sta za ło żył ze spół Unia tow ski Pro -
ject. W 2016 uświet nił kon cert z oka -
zji 100. rocz ni cy uro dzin Fran ka Si na try
w ra dio wej Trój ce. Za śpie wał tam wraz
z Ku bą Ba da chem, Ja nu szem Szro mem
oraz Woj cie chem Myrcz kiem przy akom -
pa nia men cie Cho pin Uni ver si ty Big Band
pod kie row nic twem Pio tra Ko strze wy.
Kon cert wy da no na al bu mie pt. „Kon cer -
ty w Trój ce, vol. 20 – Frank Si na tra, 100-
le cie uro dzin”. (FE NIX)

10 mar ca od by ło się uro czy ste ślu bo -
wa nie po ste run ko we go Łu ka sza Sro -
ki, wstę pu ją ce go do służ by w Ko men -
dzie Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. Akt
ślu bo wa nia wrę czył no wo przy ję te mu
funk cjo na riu szo wi p. o. ko men dan ta
KPP mł. insp. Ma riusz Tań ski.

Ko men da Po wia to wa Po li cji w Mi li -
czu przy ję ła w swo je sze re gi w ubie głym
ro ku pię cio ro no wych funk cjo na riu szy.
Po za koń cze niu szko le nia pod sta wo we go
no wy na ry bek roz po czy na służ bę pa tro lo -
wo -in ter wen cyj ną na uli cach po wia tu mi -
lic kie go. W 2022 ro ku ko lej ne przy ję cia
do służ by od bę dą się w dniach 14 czerw -
ca, 2 sierp nia, 19 wrze śnia i 29 grud nia.

Oso by za in te re so wa ne peł nie niem
służ by w po li cji mo gą z za cho wa niem ob -
ostrzeń sa ni tar nych zło żyć oso bi ście kom -
plet do ku men tów w Wy dzia le Do bo ru
i Szko le nia Ko men dy Wo je wódz kiej Po li -

cji we Wro cła wiu przy uli cy Po łbi na 1,
w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu przy uli cy Ko ściusz ki 4 oraz w każ dej
jed no st ce po li cji na te re nie kra ju. Bliż sze
in for ma cje moż na uzy skać, dzwo niąc
do in spek to ra do spraw kadr i szko le nia
w Mi li czu – tel. 47 87 212 09. 

Służ bę w po li cji mo że peł nić oby wa tel
Pol ski o nie po szla ko wa nej opi nii, któ ry nie
był ska za ny pra wo moc nym wy ro kiem są -
du za prze stęp stwo lub prze stęp stwo skar -
bo we, ko rzy sta ją cy z peł ni praw
pu blicz nych, po sia da ją cy co naj mniej śred -
nie wy kształ ce nie, zdol ność fi zycz ną i psy -
chicz ną do służ by w for ma cjach
uzbro jo nych, pod le głych szcze gól nej dys -
cy pli nie służ bo wej, któ rej go tów jest się
pod po rząd ko wać i da ją cy rę koj mię za cho -
wa nia ta jem ni cy, sto sow nie do wy mo gów
okre ślo nych w prze pi sach o ochro nie in -
for ma cji nie jaw nych.

OPRAC. (FE NIX)

Z POLICJI

Ślubowanie nowego funkcjonariusza

Bu do wa ska te par ku na Za le wie Re -
kre acyj nym w Mi li czu zbli ża się
do koń ca. Obec nie fir ma re ali zu ją ca
in we sty cję jest w trak cie krę ce nia
zbro jeń i przy go to wy wa nia kon struk -
cji pod wy lew kę spe cjal ne go be to nu,
któ ry na stęp nie bę dzie za cie ra ny
i szli fo wa ny. Jak in for mu ją wła dze
gmi ny, ofi cjal ne otwar cie obiek tu za -
pla no wa no na ma jów kę.

Bu do wa ska te par ku jest re ali zo wa na
w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go z 2021

ro ku. Na to przed się wzię cie za gło so wa -
ło 654 miesz kań ców. W związ ku z wy so ki -
mi kosz ta mi in we sty cja zo sta ła po dzie lo na
na dwa eta py. Pierw szy to bu do wa pły ty
o po wierzch ni ok. 450 m2 (15x30 m), wy -
po sa żo nej w ta kie urzą dze nia jak qu ater,
bank, fun -box z pi ra mi dą, rin de -box, po -
ręcz, scho dy jump -box, roll -in. 

W ra mach dru gie go eta pu prze wi -
dzia no ufor mo wa nie be to no we go za głę -
bie nia przy po mi na ją ce go mi sę (tzw. bowl)
i mon taż oświe tle nia.

(FE NIX)

MILICZ

Otwarcie skateparku już wkrótce
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Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet
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5 mar ca na te re nie „Ostoi ko ni ka
pol skie go” od był się zlot huf ca har -
cer skie go z oka zji Dnia My śli Bra ter -
skiej. Or ga ni za to rem wy da rze nia był
Zwią zek Dru żyn Po wia tu Mi lic kie go.
Z III Ciesz kow skie go Śro do wi sko we -
go Szcze pu Dru żyn Har cer skich ,,So -
kół” w zlo cie wzię ło udział 60 osób.

Na im pre zę przy by ło po nad 320
uczest ni ków z 14 dru żyn har cer skich
i sied miu gro mad zu cho wych. Na po czą -
tek zor ga ni zo wa no grę fa bu lar ną, na wią zu -
ją cą do hi sto rii pol skie go har cer stwa oraz
idei skau tin gu. Zu chy otrzy ma ły ta jem ni -
czy list, w któ rym zo sta ły po pro szo ne
o zna le zie niu in for ma cji o za ło ży cie lu
skau tin gu. By wy ko nać mi sję, mu sia ły wła -
ści wie udzie lić pierw szej po mo cy, po ko nać
li no wy tor prze szkód, uło żyć jen gę z za gad -
ka mi, po ma lo wać znacz ki – sym bo le
pierw szych pol skich zu chów (wilcz ki i sło -
necz ka), uzu peł nić ka len darz wy jąt ko -
wych świąt z lu te go. 

Z ko lei har ce rze uczest ni czy li w grze
te re no wej, pod czas któ rej mo gli spraw dzić

swo ją za rad ność, wie dzę oraz po my sło -
wość. Or ga ni za to rzy przy go to wa li 14
punk tów roz rzu co nych po oko licz nym le -
sie. Za da nia, ja kie cze ka ły na har ce rzy, to m.
in. skrę ca nie la tar ki, wi sząc na li nie, ko pio -
wa nie ob raz ka przy po mo cy ko mu ni ka tów
przez krót ko fa lów kę, po ko na nie mo stu li -
no we go, roz pa la nie ogni ska na czas, ła ta nie
prze bi tej dęt ki w ro we rze, wy ko na nie li lij -
ki przy po mo cy wkrę tar ki i nit ki, bu do wa -
nie no szy, go to wa nie jaj ka, roz po zna wa nie
dziw nych przed mio tów, strze la nie z łu ku
spor to we go i wie le in nych. 

Po grach wszy scy uda li się do ostoi,
gdzie ko men dant huf ca czę sto wał pysz ną
po mi do rów ką oraz go rą cą her ba tą z cy try -
ną. Rów no le gle zor ga ni zo wa no tur niej
w „man zo” dla zgło szo nych dru żyn oraz
kier masz ciast. Z ko lei w trak cie ape lu pod -
su mo wa no gry i za wo dy. 

Szcze gól nym wy da rze niem by ło
uho no ro wa nie przez ko men dan ta huf ca
dwóch ciesz kow skich in struk to rek – Oli -
wii Soł tys, dru ży no wej 2. DH „So ko ły”,
a tak że Oli wii To karz, dru ży no wej 7. GZ
„Or ły” od zna ką „Za słu żo ny dla Huf ca Po -

wia tu Trzeb nic kie go”. Ko men dant po -
dzię ko wał rów nież pwd Ali cji Mar koc -
kiej za do tych czas peł nio ną funk cję
ko men dant ki 26. Szcze pu Har cer skie go
AGRI CO LA. No mi na cję na to sta no wi -
sko otrzy mał dh pwd Ma te usz Garn ca -
rek, dh hm Gil bert To mal zo stał
no mi no wa ny na ko men dan ta Prób ne go
Związ ku Dru żyn Po wia tu Wo łow skie go,
a dh pwd Ja go da Jar czew ska na sze fo wą
po wsta ją ce go Har cer skie go Klu bu Ra -
tow ni cze go „eR Ka”.

– Po ape lu dru ży ny za sia dły do nie ty -
po we go ogni ska, któ re od by wa ło się rów -
no cze śnie w czte rech miej scach.
Przy każ dym z ognisk har ce rze uczest ni -
czy li w in nym wy da rze niu. Zu chy na to -
miast ba wi ły się w wiel kiej wia cie – plą sy
zu cho we nio sły się po roz le głych sta wach
bar dzo da le ko. Na ko niec zlo tu za wią za li -
śmy krąg po że gnal ny i wszy scy roz je cha li
się do do mów, tro chę zmar z nię ci, ale za do -
wo le ni – po in for mo wał Hu fiec Związ ku
Har cer stwa Pol skie go Po wia tu Trzeb nic -
kie go.

OPRAC. (FE NIX)

HARCERSTWO

Na zlot przybyło kilkaset osób

W I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Ar mii Kra jo wej w Mi li czu go ścił Ja -
kub Gre gor czyk, ab sol went pla ców -
ki, a obec nie stu dent trze cie go ro ku
pe da go gi ki na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. W ra mach wie dzy o spo -
łe czeń stwie prze pro wa dził cie ka wą
lek cję z ucznia mi.

J. Gre gor czyk opo wie dział mło dzie ży
o swo ich stu diach oraz o pra cy ku ra to ra są -
do we go, któ rym za mie rza zo stać w przy -

szło ści. Jak przy znał, nie jest to pra ca ła twa.
Wy ma ga bo wiem wie lu umie jęt no ści w re -
la cjach z ludź mi – du żej em pa tii w do strze -
ga niu i wczu wa niu się w ich pro ble my.
Pra ca ku ra to ra są do we go ma cha rak ter

głów nie wy cho waw czy, czę sto rów nież
opie kuń czy, np. wspie ra ro dzi ny osób,
nad któ ry mi peł ni nad zór. Czę sto są to lu -
dzie ze śro do wisk, w któ rych wy stę pu je
prze moc czy in ne pa to lo gie. OPRAC. (FE NIX)
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Mi lic ka po li cja wy da ła ko mu ni kat
w związ ku z na si le niem się w prze -
strze ni in ter ne to wej fał szy wych in for -
ma cji, zwa nych po wszech nie fa ke
new sa mi. Do ty czą one m. in. uchodź -
ców, któ rzy ma ją rze ko mo plą dro wać
miesz ka nia oraz na pa dać na ko bie ty
i dzie ci. Ta kie wia do mo ści po ja wia ją
się na róż nych por ta lach oraz w me -
diach spo łecz no ścio wych. 

– Ka te go rycz nie stwier dza my, że
jest to nie praw da. Nie wierz my im, bo
one są wy ko rzy sty wa ne w obec nej sy -
tu acji do sia nia stra chu i wy wo ła nia
nie po ko ju spo łecz ne go. Pa mię taj my,
że dez in for ma cja to współ cze sna broń,
któ ra wy ko rzy sty wa na jest do wal ki
z prze ciw ni kiem. Ape lu je my tak że
o da le ko idą cą ostroż ność w kon tak -
tach z oso ba mi ofe ru ją cy mi świad cze -
nie usług trans por to wych, bo zda rza ją
się w kra ju sy tu acje, kie dy oszu ści pró -
bu ją wy łu dzić pie nią dze od osób bę dą -
cych w po trze bie – in for mu je po li cja. 

Zda niem or ga nów ści ga nia fał szy -
wa in for ma cja ze zdję cia mi, któ ra nie
od zwier cie dla opi sy wa nych zda rzeń,
ma za wsze kon kret ny cel – wy wo łać
strach i nie po kój spo łecz ny, spo wo do -
wać zmia nę po sta wy i wzbu dzić ne ga -
tyw ne po strze ga nie kon kret nych osób,
grup spo łecz nych czy też na ro dów.

Ape lu je się o ostroż ność i we ry fi ko wa -
nie prze sy ła nych tre ści. 

Co raz czę ściej funk cjo na riu sze po -
li cji otrzy mu ją tak że za wia do mie nia
o oszu stwach w ogło sze niach do ty czą -
cych osób, któ re ma ją świad czyć usłu -
gi trans por to we w za kre sie
prze wo że nia uchodź ców z Ukra -
iny. – Nie ste ty, na ludz kiej krzyw dzie
oraz obec nej sy tu acji, zwią za nej z woj -
ną za na szą wschod nią gra ni cą, pró bu -
ją wzbo ga cić się prze stęp cy. Oszu ści
za miesz cza ją na róż nych por ta lach in -
ter ne to wych płat ne usłu gi trans por to -
we i ocze ku ją na klien tów. Gdy tyl ko

się ta ki po ja wi, pro po nu ją wpła ce nie
kon kret nej su my za trans port. Bar dzo
czę sto po wy ko na niu prze le wu kon -
takt z ta kim pod mio tem czy też oso bą
ury wa się bez pow rot nie, a pie nią dze
tra fia ją do kie sze ni prze stęp ców – czy -
ta my w ko mu ni ka cie.

Dla te go przy te go ty pu ogło sze -
niach na le ży spraw dzić, czy da ny pod -
miot świad czą cy ta kie usłu gi jest
przede wszyst kim zna ny na ryn ku
trans por to wym. Trze ba rów nież zwe -
ry fi ko wać da ne ad re so we, okres dzia -
łal no ści, re cen zje oraz to, czy po sia da
nie zbęd ne po zwo le nia. OPRAC. (FE NIX)

INTERNET

Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami
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Zna ko mi cie spi sa li się za wod ni cy
z po wia tu mi lic kie go w za wo dach
Pu cha ru Pol ski Ka de tów w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym, któ re od by ły
się w dniach 4-6 mar ca w Chę ci -
nach. Na si za pa śni cy pięć ra zy sta -
wa li na po dium. 

Jak co ro ku by ła to pierw sza kwa li fi -
ka cja do mi strzostw Pol ski w tej gru pie
wie ko wej. Im pre za zgro ma dzi ła 230 za -
wod ni ków z ca łe go kra ju. Spo śród re pre -
zen tan tów mi lic kie go Bi zo na w ka te go rii
do 48 kg trium fo wał Woj ciech Skra bu -
cha. Ubie gło rocz ny mistrz fi na ło we go
ry wa la po ko nał przez prze wa gę tech -
nicz ną 10: 0. 

W ka te go rii do 60 kg ry wa li zo wa ło
dwóch de biu tan tów. Szy mon Dre spa od -
padł w wal kach eli mi na cyj nych i zo stał
skla sy fi ko wa ny na 32. lo ka cie. Z ko lei Fran -
ci szek Be re znic ki po zna ko mi tych po je -
dyn kach mu siał uznać wyż szość srebr ne go
i brą zo we go me da li sty i osta tecz nie za jął
dzie wią te miej sce. 

W ka te go rii do 80 kg do pół fi na łu do -
tarł Ma ciej Cze re mys, lecz bo błę dzie tech -
nicz nym nie wszedł do fi na łu. W wal ce
o brą zo wy me dal po ko nał re pre zen tan ta
kro to szyń skie go Ce ra mi ka. 

W ka te go rii do 92 kg Ja kub Ko zan
miał szan sę wal czyć o brą zo wy krą żek, ale
osta tecz nie za jął ósmą po zy cję. De biu tu ją -
cy Szy mon Kra wiec, wra ca ją cy po cięż kiej
kon tu zji, od padł w eli mi na cjach i upla so -
wał się na 17. lo ka cie. W kla sy fi ka cji klu -
bo wej Bi zon zna lazł się na czwar tej po zy cji

Trzy ra zy na po dium sta wa li przed -
sta wi cie le Ślą ska Mi licz, a wy cho wan ko -
wie Olim pii Ciesz ków. W ka te go rii 51 kg
bez kon ku ren cyj ny oka zał się Ja kub Kę sy,

na to miast Mak sy mi lian Tom czak zdo był
brąz. W kat. 60 kg trze cią lo ka tę za jął Mi -
ko łaj Ży to. W ran kin gu klu bo wym Śląsk
zo stał skla sy fi ko wa ny na trze cim miej -
scu. – Dzię ku je my za wod ni kom, ale i tre -
ne ro wi Lesz ko wi Woś ko wi za zna ko mi te

przy go to wa nie. Wy jazd i uczest nic two
w tur nie ju za wdzię cza my wspar ciu fi nan -
so we mu gmi ny Mi licz – czy ta my w ko -
mu ni ka cie na pro fi lu fa ce bo oko wym
mi lic kie go klu bu. 

(AN KA)

ZAPASY

Pięć medali na Pucharze Polski
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5 mar ca w Mi li czu od był się XXIV
Ogól no pol ski Tur niej Mi ni pił ki Siat -
ko wej Dziew cząt o Pu char Mał go rza -
ty Glin ki. Pa tro nat nad tym wy da rze -
niem ob jął bur mistrz Piotr Lech.
Do na sze go mia sta przy je cha ło prze -
szło 300 za wod ni czek z po nad 20
klu bów.

Otwar cie tur nie ju uświet nił wspa nia -
ły wy stęp che er le ade rek z Aka de mii Tań -
ca Ja skier po prze wod nic twem Mo ni ki
Gro bel nej, na co dzień uczen nic Szko ły
Pod sta wo wej nr 2. Wszyst kich przy by łych
po wi tał dy rek tor Dwój ki, a ofi cjal ne go
otwar cia za wo dów do ko nał bur mistrz Mi -
li cza. Co waż ne, śro do wi sko siat kar skie nie
za po mnia ło o wal czą cej Ukra inie, mi nu tą
braw oka zu jąc peł ne wspar cie oby wa te lom
ob lę żo ne go kra ju. 

W ry wa li za cji dwó jek na dwóch czo -
ło wych lo ka tach upla so wa ły się te amy re -
pre zen tu ją ce MKS MOS Wie licz ka.
Dzie sią te miej sce za jął pierw szy ze spół

Dwój ki Mi licz, a po zo sta łe zo sta ły skla sy -
fi ko wa ne po za czo ło wą pięt nast ką.

W ka te go rii trój ek trium fo wa ły dziew -
czę ta z AMS Mi ni Vol ley Ka mien na Gó ra,
wy prze dza jąc UKS Ko ral Wro cław II oraz
UKS Je dyn ka Mi licz. Pierw szą dzie siąt kę

za mknę ła dru ga dru ży na UKS Dwój ka
Mi licz. W roz gryw kach czwó rek naj lep szy
był Vol ley Wro cław. Na po dium zna la zły
się tak że MKS MOS Wie licz ka I oraz
UKS 17 Ka lisz. Szó stą po zy cję za jął pierw -
szy te am mi lic kiej Dwój ki. (AN KA)

SIATKÓWKA

Dziewczęta rywalizowały o Puchar Małgorzaty Glinki

F
O

T.
 U

K
S

 D
w

ó
jk

a
 M

ili
cz

Tro je re pre zen tan tów Bi zo na Mi licz
otrzy ma ło sty pen dia spor to we Urzę -
du Mar szał kow skie go. In sty tu cja ta
co ro ku na gra dza naj lep szych spor -
tow ców za miesz ka łych na te re nie
na sze go wo je wódz twa. 

W eli tar nym gro nie me da li stów mi -
strzostw świa ta i Eu ro py czy zło tej me da -

list ki olim pij skiej – Na ta lii Kacz ma -
rek – zna la zła się trój ka za pa śni ków mi lic -
kie go klu bu. Sty pen dium otrzy ma li
Zu zan na Hor bik – mi strzy ni Pol ski 2021,
Woj ciech Skra bu cha – mistrz Pol ski 2021
i uczest nik mi strzostw świa ta ka de tów,
Piotr So bo lew ski – brą zo wy me da li sta mi -
strzostw kra ju i uczest nik mi strzostw świa -
ta ju nio rów. (AN KA)

Re pre zen tan ci sek cji Black Aqua
UKS Kro śnic ka Przy stań 5 mar ca
star to wa li w Ogól no pol skich Za wo -
dach Pły wac kich Fe sti wal Sprin tu
na Ter mach w Po zna niu. Na si pły wa -
cy przy wieź li ze sto li cy Wiel ko pol ski
dzie więć me da li.

Po trzy ra zy na po dium sta wa ły Pa try -
cja Gie wia da i Ewa Suj ka. Pierw sza z nich
oka za ła się bez kon ku ren cyj na w kon ku -

ren cji 100 m sty lem do wol nym, a na 50 m
sty lem do wol nym by ła dru ga. Do te go do -
ło ży ła brąz na 50 m sty lem mo tyl ko wym.
E. Suj ka trzy krot nie by ła dru ga – na 50 m
sty lem do wol nym oraz na 50 m i 100 m
sty lem grzbie to wym 

Ma te usz Twa róg zdo był sre bro w kon -
ku ren cji 100 m sty lem do wol nym,
a na 100 m sty lem mo tyl ko wym był trze -
ci. Mar cin Ma ry jow ski za jął trze cią lo ka tę
na 100 m sty lem do wol nym. (AN KA)

PŁYWANIE

Dziewięć krążków
krośniczan w Poznaniu
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ZAPASY

Stypendia sportowe 
dla naszych zawodników


