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Z po wo du agre sji mi li tar nej na Ukra -
inę do na sze go kra ju przy je cha ło już
po nad dwa mi lio ny uchodź ców z te go
kra ju. W ce lu wzmoc nie nia i sko or dy -
no wa nia dzia łań po mo cy dla oby wa -
te li Ukra iny na na szym te re nie po wo -
ła ne zo sta ło Sto wa rzy sze nie „Spo -
łecz ny Ko mi tet Po mo cy Ukra inie”.

Or ga ni za cja za wią za ła się po to, aby
sfor ma li zo wać i wzmoc nić po moc skie ro -
wa ną do uchodź ców już prze by wa ją cych
na te re nie gmi ny Mi licz, ale rów nież ad re -
so wa ną do oby wa te li ukra iń skich, któ rzy
po zo sta li w swo im kra ju, wal cząc o je go su -
we ren ność oraz wol ność i bez pie czeń stwo
wła sne go na ro du. Głów nym ce lem sto wa -
rzy sze nia jest sze ro ko ro zu mia ne pro wa -
dze nie i or ga ni za cja dzia łal no ści

cha ry ta tyw nej w za kre sie po mo cy uchodź -
com wo jen nym z Ukra iny. 

Na obec ną chwi lę (stan na 20 mar -
ca – przyp. red.) fi nan so we środ ki po da ro -

wa ne na or ga ni za cję dzia łań po mo co wych
na rzecz uchodź ców wo jen nych wy no -

szą 8280 zł i 500 eu ro. – Za ich prze ka za -
nie dzię ku je my so łec twom Wro cła wi ce,
Pię ko cin i Mi ło sła wi ce, rad nym Klu bu Zie -
mia Mi lic ka, rad nym Ma rzan nie Ła ba -
czuk, Pio tro wi Bo liń skie mu, Ma riu szo wi
Owczar ko wi, mia stu Würzen, Con ny
Han spach oraz Ma rii Lech. Wszyst kie
prze ka za ne fun du sze zo sta ną za an ga żo wa -
ne w dzia ła nia na rzecz po mo cy Ukra inie,
za rów no uchodź ców wo jen nych w na szej
gmi nie, jak i kie ro wa ne do na szych przy ja -
ciół z Ob wo du Lwow skie go. Wy dat ki
z tym zwią za ne bę dą na bie żą co roz li cza -
ne i ra por to wa ne Pań stwu. W naj bliż szy
wto rek udo stęp ni my rów nież nu mer kon -
ta Sto wa rzy sze nia, na któ ry bę dzie moż na
prze ka zy wać da ro wi zny na rzecz po mo cy
Ukra inie – czy ta my w ko mu ni ka cie gmi -
ny Mi licz. (FE NIX)

MILICZ

Powołano Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie!

Kil ka dniu te mu w Przed szko lu Sa -
mo rzą do wym w Mi li czu od by ło się
pierw sze spo tka nie ada pta cyj ne dla
dzie ci z Ukra iny, któ re roz po czę ły
edu ka cję w tej pla ców ce. 

By ły wspól ne za ba wy i tań ce, by ło mnó -
stwo śmie chu i ra do ści. Na tę chwi lę (stan
na 18 mar ca – przyp. red.) w Przed szko lu
Sa mo rzą do wym w Mi li czu jest 22 ma łych
oby wa te li Ukra iny. To im z pew no ścią wie le
da je, al bo wiem w trak cie za jęć od naj du ją
spo kój, bez pie czeń stwo i zro zu mie nie ze
stro ny pol skich przed szko la ków i opie ku -
nów, któ rzy z peł nym za an ga żo wa niem za -
opie ko wa li się dzieć mi z Ukra iny. (AN KA)

MILICZ

Ukraińskie dzieci adaptują się w przedszkolu
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Już bli sko czte ry ty go dnie trwa
zbrod ni cza in wa zja Ro sji na su we -
ren ną Ukra inę. Do na sze go kra ju do -
tar ło po nad dwa mi lio ny uchodź ców
z te re nów ogar nię tych woj ną. W każ -
dej gmi nie w Pol sce mnó stwo osób
an ga żu je się w nie sie nie po mo cy
Ukra iń com. Nie ina czej jest w na -
szym po wie cie. 

Od po nie dział ku do so bo ty w skle -
pach mi lic kich trwa ła ko lej na zbiór ka
żyw no ści dla Ukra iny i uchodź ców
wo jen nych. Ak cja pro wa dzo na by ła
w In ter mar che (ul. Ma ko wa), De li ka -
te sach Cen trum (ul. Trzeb nic ka)
i dwóch mar ke tach Di no (ul. Ko per ni -
ka i Trzeb nic ka). W zbiór ce gmi nę Mi -
licz wspie ra li se nio rzy z Mi lic kie go
Klu bu Se nio ra „Ju bi lat”, wo lon ta riu -
sze ze Sto wa rzy sze nia „Myśl my”, 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. 

*
Po wia to wy Urząd Pra cy w Mi li -

czu po in for mo wał, że na wor ta lu pu -
blicz nych służb za trud nie nia
uru cho mio no no wą za kład kę ad re so -
wa ną do uchodź ców z Ukra iny o na -
zwie Ry nek pra cy – po moc dla
Ukra iny (https://psz. pra ca. gov. pl/po -
moc dlau kra iny), któ ra za wie ra trzy
blo ki in for ma cyj ne – ry nek pra cy
w Pol sce, po moc w in nych ob sza rach,
ry nek pra cy w Unii Eu ro pej skiej. Za -
kład ka bę dzie na bie żą co ak tu ali zo wa -
na i jest do stęp na w ukra iń skiej wer sji
ję zy ko wej.

*
Po lo nia ame ry kań ska, Ewa oraz

Ma riusz Ku śmier ko wie, wraz ze swo -

imi bli ski mi ze bra li oraz nada li dro gą
mor ską do Pol ski da ry na rzecz ukra -
iń skich uchodź ców, wspie ra jąc tym sa -
mym Fun da cję na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej oraz po wiat mi lic ki w or ga -
ni za cji po by tu na szych wschod nich są -
sia dów. – Ko lej ny pięk ny od zew
wspa nia łych lu dzi. Dzię ku je my za za -
ufa nie oraz do bro, któ rym chce cie się
dzie lić. Woj na trwa i nie uzna je gra nic
czło wie czeń stwa czy bó lu – na pi sa no
na pro fi lu fa ce bo oko wym fun da cji.

*
Bank Spół dziel czy w Mi li czu prze -

ka zał dy rek to rom I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo wej

i Ze spo łu Szkół im. T. Ko ściusz ki wy -
praw ki dla no wych ukra iń skich
uczniów tych pla có wek. Do LO tra fi -
ły dwie wy praw ki, a do ZS sie dem. Dla
dzie się ciu mło dych Ukra iń ców bank
za ku pił tak że pod ręcz ni ki do na uki ję -
zy ka pol skie go.

Po nad to mi lic ki BS prze ka zał wy -
praw ki dla 18 ukra iń skich dzie ci
z Przed szko la Sa mo rzą do we go. – Wy -
praw ki za ku pi li śmy przy du żym
wspar ciu fi nan so wym na szych pra -
cow ni ków, któ rzy hoj nie za peł ni li ban -
ko wą pusz kę. Dzię ku je my dy rek cji
przed szko la za moż li wość wrę cze nia
po da run ków – to by ło nie zwy kłe spo -
tka nie. Twa rzy tych dzie ci dłu go nie
za po mni my. Nie któ re są już ra do sne,
dzię ki ko le gom i wspa nia łym opie kun -
kom szyb ko za adap to wa ły się do no -

wej rze czy wi sto ści. In ne są jesz cze wy -
lęk nio ne, bo ma ją przed so bą wie le ba -
rier do po ko na nia – nie tyl ko tych
ję zy ko wych. Ale we wszyst kich oczach
uda ło nam się wznie cić iskier ki ra do -
ści, że te ple cacz ki są tyl ko ich, że mo -
gą je wziąć do do mu jak resz ta
ko le gów, że są już peł no praw ny mi
przed szko la ka mi. Trzy ma my za te ma -
lu chy kciu ki wy jąt ko wo moc no…
– czy ta my w ko mu ni ka cie Ban ku

Spół dziel cze go.
*

W sa lach gim na stycz nych SP nr 1
i SP nr 2 w Mi li czu przy go to wa no
miej sca na przy ję cie uchodź ców.
W pra cę za an ga żo wa li się na uczy cie le,
ucznio wie i pra cow ni cy tych pla có -
wek. Dzię ki te mu po wsta ła ba za 80
noc le gów (po 40 łó żek w każ dej sa li)

dla uchodź ców z Ukra iny.
*

Na pol sko -ukra iń skim przej ściu
gra nicz nym po ma ga pię cio ro wo lon ta -
riu szy z Mi li cza. Ka ro li na Po cho dy ła,
Agniesz ka Ku śnierz, Re na ta Za jąc, Ja -
kub We ncek i Ja cek Bier nat udzie la ją
nie zbęd nej po mo cy zmę czo nym i za -
gu bio nym lu dziom, ucie ka ją cym
przed woj ną. Wy da ją zu py, roz da ją ka -
nap ki, pącz ki, sło dy cze, jabł ka, ka wę
i her ba tę. Udzie la ją po rad ukra iń skim
ucie ki nie rom, wska zu ją, gdzie je chać
czy po dejść, jak się za cho wać itp. 

– Przy tym wszyst kim wi dzą
ogrom ludz kich tra ge dii, zła ma ne ży -
cia ukra iń skie go na ro du, cię żar woj ny,
któ ry na swo ich bar kach w więk szo ści
nio są wą tłe ko bie ty, z jed nym dziec -
kiem na rę kach, a dru gim przy bo ku.
Ten cię żar to okrut ne do świad cze nie
woj ny i wszyst kich jej kon se kwen cji,
któ ry nie zo sta je po ukra iń skiej stro -
nie, a jest wno szo ny do na sze go kra ju
wraz z ty mi ludź mi. Do kra ju, w któ -
rym już na gra ni cy zwy kli lu dzie, Po -
la cy, wo lon ta riu sze, mi li cza nie sta ra ją
się zdjąć cho ciaż je go nie wiel ką
część – na pi sa no na pro fi lu fa ce bo oko -
wym gmi ny Mi licz. 

Mi lic cy wo lon ta riu sze ape lu ją
z pol sko -ukra iń skiej gra ni cy o wy ro zu -
mia łość dla sy tu acji, z któ rą się mie rzy -
my, o trwa nie w nie sie niu po mo cy
i wspar cia tym, któ rzy te go te raz naj -
bar dziej po trze bu ją.

*
Jak po in for mo wa ła gmi na Mi -

licz, 24 mar ca o go dzi nie 17.30 w Sta -
rej Rzeź ni (uli ca Szew ska 1b)
roz pocz ną się pierw sze za ję cia z ję zy -
ka pol skie go dla do ro słych oby wa te li
Ukra iny. Po pro wa dzi je Piotr Lech,
bur mistrz Mi li cza. Pod czas za jęć dzie -
ci bę dą mia ły za pew nio ną opie kę. 

>>>
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POWIAT

Ogień pomocy płonie jasnym blaskiem!
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W sklepach milickich zorganizowano kolejną zbiórkę żywności 
dla Ukrainy i uchodźców wojennych.
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Dary dla ukraińskich uchodźców od Polonii amerykańskiej. 
Bank Spółdzielczy w Miliczu przekazał dyrektorom dwóch milickich szkół średnich

wyprawki dla nowych ukraińskich uczniów tych placówek.
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Temat tygodnia 3

*
Jak nas w pią tek po in for mo wał

Igna cy Miecz ni kow ski, wójt Ciesz ko -
wa, do gmi ny nie do tar ła jesz cze du ża
gru pa uchodź ców z Ukra iny. – Cze ka -
my cią gle na de cy zję. Od so bo ty je ste -
śmy w go to wo ści i cią gle zbie ra my
nie zbęd ne da ry. Otrzy ma li śmy sprzęt
od sta ro sty mi lic kie go – 30 kom ple -
tów łó żek i ko ców. Ma my ta kie re alia,
że uchodź cy pra gną zo stać za kwa te ro -
wa ni w du żych mia stach. To zro zu -

mia łe, po nie waż są więk sze moż li wo -
ści np. w zna le zie niu pra cy i lep sze wa -
run ki za kwa te ro wa nia. Ci, co
prze by wa ją na te re nie gmi ny Ciesz -
ków, ma ją wszyst ko za pew nio ne. Ru -
szy ła pro ce du ra wy ra bia nia nu me ru
PE SEL i prze bie ga to cał kiem spraw -
nie. Ma my umo wę z fo to gra fem, aby
wy ro bić zdję cia do nie zbęd nych do ku -
men tów. Jest rów nież pew ne udo god -
nie nie, je śli cho dzi o usłu gi me dycz ne,
bo ma my do dys po zy cji le ka rza zna ją -

ce go ję zyk ukra iń ski. Dwa ra zy mo że
przyj mo wać pa cjen tów lub po je chać
do nich oso bi ście. Dzia ła rów nież
MOPS w ce lu udzie le nia po mo cy fi -
nan so wych – po wie dział I. Miecz ni -
kow ski. 

*
W pią tek Sta ro stwo Po wia to we

w Mi li czu otrzy ma ło po moc z Rzą do -
wej Agen cji Re zerw Stra te gicz nych
w po sta ci łó żek, ko ców, po ście li dla
uchodź ców z Ukra iny. Sta ro sta Sła -

wo mir Strze lec ki po dzię ko wał
za współ dzia ła nie za an ga żo wa nych
grup w pra cę przy roz ła dun ku da rów
z Agen cji. - Sko or dy no wa ne dzia ła nia
lo gi stycz ne Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej w oso bie pre zes Mar ty Ko -
wal -Kacz ma rek oraz Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Mi li -

czu na rzecz Po wia tu Mi lic kie go
w tym trud nym cza sie wspar ła gru pa
wo lon ta riu szy z OSP Ła zy. Kie ru ję
ukłon w stro nę spo łecz ni ka i stra ża -
ka, p. Jac ka Skrzyp czy ka z Łaz,
za udo stęp nie nie wła sne go sa mo cho -
du do staw cze go oraz po świę co ne
dwa dni, jak rów nież p. An drze ja
Woj tycz ki za ob słu gę roz ła dun ku,
sprzęt i kie row cę. Wy ra zy wdzięcz no -
ści dla dru hów z OSP Ła zy, w szcze -
gól no ści dla Hu ber ta Ku le ja,
Mi ro sła wa Po chwa ta, Da nie la Sob -
czy ka, Sta ni sła wa Jam ro zi ka oraz Ma -
cie ja Ka sprzy ka za owoc ną
współ pra cę. Dzię ku ję za wspar cie ko -
or dy na tor ce Cen trum Wo lon ta ria tu
nad Za le wem, Mar cie Jam ro zik. Ko -
or dy na cja dzia łań oraz współ pra ca to

nie odzow ny ele ment wła ści wej dro gi
po mo co wej – na pi sał sta ro sta mi lic ki
na swo im pro fi lu fa ce bo oko wym. 

Na oko licz ność za kwa te ro wa nia
uchodź ców w gmi nie Ciesz ków część
tran szy po mo co wej prze ka za no
do roz dy spo no wa nia wój to wi Igna ce -
mu Miecz ni kow skie mu.

*
W so bo tę Fun da cja Mo bil ni Po la -

cy zor ga ni zo wa ła ogni sko in te gra cyj ne
dla uchodź ców wo jen nych z Ukra iny,
prze by wa ją cych na te re nie gmi ny Mi -
licz. – Po nad trzy go dzi ny względ nej
nor mal no ści. So bot nie po po łu dnie
w Pol sce. Py ta ją, czy moż na to po wtó -
rzyć. My ślę, że na wet trze ba. Ogień
mu si pło nąć. Jed no czyć, da wać cie pło,
wia rę i na dzie ję w lep szą przy szłość.
Gdy mi nie czas po żo gi na wscho dzie.
A na za cho dzie, wbrew ty tu ło wi książ -
ki Eri cha Ma rii Re ma rque’a, bę dzie
du żo zmian. Na lep sze. Bez Pu ti na.
Chwa ła wol nej Ukra inie! – na pi sał
Zbi gniew Drze wiec ki na pro fi lu fa ce -
bo oko wym fun da cji.

(AN KA / FE NIX)

W salach gimnastycznych dwóch szkół podstawowych w Miliczu
przygotowano miejsca na przyjęcie uchodźców.
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Miliccy wolontariusze na przejściu granicznym w Korczowej.
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Starostwo Powiatowe w Miliczu otrzymało pomoc 
z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w postaci łóżek, 

koców i pościeli dla uchodźców z Ukrainy.
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16 mar ca oko ło go dzi ny 17.30 mi -
lic cy dziel ni co wi w trak cie służ by ob -
cho do wej za trzy ma li na te re nie mia -
sta 30-let nie go męż czy znę, któ ry był
po szu ki wa ny przez miej sco wy Sąd
Re jo no wy ce lem do pro wa dze nia go
do naj bliż sze go aresz tu śled cze go.

Funk cjo na riu sze nie zwłocz nie po spo -
rzą dze niu nie zbęd nej do ku men ta cji służ -
bo wej, zgod nie z są do wym na ka zem,
prze wieź li za trzy ma ne go 30-lat ka do wro -
cław skie go aresz tu, gdzie od bę dzie za są -
dzo ną ka rę po zba wie nia wol no ści.

(AN KA)

Z POLICJI

Zatrzymali kolejnego poszukiwanego

W so bo tę, 12 mar ca, na dro dze po -
wia to wej po mię dzy miej sco wo ścia -
mi Po tasz nia a Gąd ko wi ce do szło

do wy pad ku. 24-let ni kie row ca tra fił
do szpi ta la po tym, jak ude rzył sa -
mo cho dem w przy droż ne drze wo. 

Po li cja usta li ła, że 24-let ni miesz ka -
niec gmi ny Mi licz, ja dąc sa mo cho dem
oso bo wym mar ki Se at Le on, nie za cho wał
na le ży tej ostroż no ści i zje chał na le we po -
bo cze, gdzie po jazd ude rzył w drze wo. Sa -
mo chód zo stał po waż nie uszko dzo ny i nie
nada wał się do dal szej jaz dy. Po szko do wa -
ne go kie row cę prze wie zio no ka ret ką po go -
to wia do szpi ta la w ce lu prze pro wa dze nia
ba dań le kar skich.

– Nikt in ny nie ucier piał, a po jazd
prze ka za no oso bie upraw nio nej. Kie -
row ca był trzeź wy. Za wy kro cze nie dro -
go we, po le ga ją ce na kie ro wa niu
sa mo cho dem z pręd ko ścią, któ ra nie by -
ła do sto so wa na do wa run ków dro go -
wych, męż czy zna zo stał uka ra ny
man da tem – 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

Uderzył w drzewo

W dru gim ty go dniu mar ca stra ża cy
z po wia tu mi lic kie go in ter we nio wa -
li pięć ra zy. W tych dniach do szło m.
in. do po ża ru ko tłow ni i sa dzy w ko -
mi nie oraz za tru cia tlen kiem wę -
gla. Straż po żar na ape lu je o za cho -
wa nie nie zbęd nych za sad bez pie -
czeń stwa, zwią za nych z sys te mem
grzew czym.

8 mar ca trzy za stę py z Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej PSP in ter we nio wa ły
na uli cy Mic kie wi cza w Mi li czu, gdzie
w jed nym z miesz kań za sła bła ko bie ta.
Stra ża cy za bez pie czy li miej sce zda rze nia
i do ko na li po mia ru tlen ku wę gla. Ja ko że
urzą dze nie wy ka za ło obec ność cza du,
zde cy do wa no o ewa ku acji miesz kań ców
i prze wie trze niu po miesz czeń. Ra tow ni -
cy udzie li li kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy po szko do wa nej ko bie cie w for mie
tle no te ra pii i wspar cia psy chicz ne go. Na -
stęp nie spraw dzo no in ne miesz ka nia, wy -
kry wa jąc jesz cze jed no źró dło tlen ku
wę gla. W związ ku z tym ewa ku owa no ko -
lej ną oso bę. Po przy by ciu ka ret ki po go to -
wia po szko do wa ny mi za jął się Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go.

11 mar ca dwa za stę py z PSP i je den
z mi lic kiej OSP uda li się na ul. Gen. Ste -
fa na Gro ta -Ro wec kie go, gdzie za pa li ła się
sa dza w ko mi nie. Stra ża cy z ko sza dra bi -
ny me cha nicz nej strą ci li sa dzę za po mo -
cą wy cio ru ko mi no we go. Ca ły bu dy nek
spraw dzo no ka me rą ter mo wi zyj ną i prze -
wie trzo no po miesz cze nia.

Na stęp ne go dnia do szło do ko lej ne go
po ża ru sa dzy w prze wo dzie ko mi no wym.
Do bu dyn ku na ul. Mlecz nej w miej sco -
wo ści Bu ko wi ce wy sła no dwa za stę py stra -
ży po żar nej. Uży to jed ne go prą du prosz ku
ga śni cze go na pa lą cą się sa dzę, któ rą na -
stęp nie strą co no wy cio rem ko mi no wym.

Wszyst kie po miesz cze nia spraw dzo no
pod ką tem wy stę po wa nia tlen ku wę gla.
Za gro że nia nie stwier dzo no.

13 mar ca na ul. 1 Ma ja w Mi li czu
w ko tłow ni jed ne go z lo ka li miesz kal -
nych wy buchł po żar. Stra ża cy po da li je -
den prąd wo dy na pa lą ce się drew no
i in ny opał. Na stęp nie spraw dzo no strop,
w któ rym rów nież po ja wił się ogień. Zde -
cy do wa no o wy cię ciu pod ło gi drew nia -
nej w stro pie i po żar uga szo no.
Po miesz cze nia spraw dzo no przy uży ciu
ka me ry ter mo wi zyj nej, a na ko niec dzia -
łań prze wie trzo no.

(FE NIX)

STRAŻ POŻARNA

Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa
14 mar ca po mię dzy miej sco wo ścia -
mi Staw czyk a God no wa do szło
do groź ne go zda rze nia dro go we go.
Na szczę ście skoń czy ło się tyl ko
na drob nych si nia kach i uka ra niu
kie row cy man da tem.

Po li cja usta li ła, że kie ru ją ca sa mo -
cho dem mar ki Volks wa gen Pas sat 31-let -
nia miesz kan ka gmi ny Mi li cza
na pro stym od cin ku dro gi wy prze dza ła
ja dą ce przed nią au to Opel Cor sa, któ -
rym po dró żo wał 19-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz. W tym sa mym cza sie kie -
row ca opla roz po czął ma newr wy prze -
dza nia in ne go po jaz du i do pro wa dził

do bocz ne go zde rze nia z volks wa ge nem.
W re zul ta cie 19-la tek stra cił pa no wa nie
nad sa mo cho dem, któ ry wy lą do wał
w przy droż nym ro wie.

– Na szczę ście męż czyź nie nic po waż -
ne go się nie sta ło. Ze spół Ra tow nic twa Me -
dycz ne go udzie lił mu nie zbęd nej
po mo cy. 31-let niej ko bie cie rów nież nic się
nie sta ło, jej po jazd zo stał tyl ko lek ko
uszko dzo ny. Uczest ni cy zda rze nia by li
trzeź wi. Za spo wo do wa nie za gro że nia
w ru chu dro go wym kie row ca opla zo stał
uka ra ny man da tem – po in for mo wał pod -
in spek tor 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

Dachowanie skutkiem nieostrożności

W po nie dzia łek ra no na dro gach po -
wia tu mi lic kie go po li cjan ci pro wa -
dzi li ak cję „Trzeź wy po ra nek”.
W trak cie kil ku go dzin nych dzia łań
spraw dzo no stan trzeź wo ści aż 141
kie row ców. Je den był nie trzeź wy. 

Po li cyj na ak cja mia ła na ce lu eli mi no -
wa nie z ru chu dro go we go kie row ców znaj -
du ją cych się pod wpły wem al ko ho lu.
Pod czas wzmo żo nych kon tro li funk cjo na -
riu sze spraw dza li rów nież, czy kie ru ją cy
i pa sa że ro wie ma ją za pię te pa sy bez pie -
czeń stwa oraz czy prze wo żą dzie ci w sie -
dzi skach do te go prze zna czo nych.
Przy oka zji kon tro lo wa no stan tech nicz ny
po jaz dów. 

W trak cie czte ro go dzin nych dzia łań
skon tro lo wa no 141 kie row ców sa mo cho -

dów oso bo wych i cię ża ro wych. Przed go -
dzi ną 6.00 w miej sco wo ści Ostro wą sy
(gmi na Mi licz) do kon tro li za trzy ma -
no 39-let nie go miesz kań ca Odo la no wa
(woj. wiel ko pol skie). Oka za ło się, że męż -
czy zna ja dą cy sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Mer ce des miał w or ga ni zmie po -
nad 0,8 pro mi la al ko ho lu. Unie moż li wio -
no mu dal szą jaz dę i ode bra no pra wo jaz dy.
Po jazd za bez pie czo no i prze ka za no
na strze żo ny par king. 

– Te raz męż czy znę cze ka ją kon se -
kwen cje praw ne. Przy po mi na my, że za kie -
ro wa nie po jaz dem me cha nicz nym
w sta nie nie trzeź wo ści gro zi ka ra na wet
do dwóch lat po zba wie nia wol no ści – in -
for mu je pod insp. Sła wo mir Wa leń ski
z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

(nie)Trzeźwy poranek
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Na bieżąco 5

Pod czas nad zwy czaj nej se sji Ra da
Po wia tu Mi lic kie go jed no gło śnie wy -
ra zi ła zgo dę na za cią gnię cie dłu go ter -
mi no we go kre dy tu na re ali za cję za -
dań in we sty cyj nych w bie żą cym ro ku.

Sta ro sta mi lic ki oświad czył, że
w tym ro ku prio ry te tem dla po wia tu
bę dą re mon ty i mo der ni za cje dróg po -
wia to wych. Pu la środ ków na te za da nia
ma wy nieść oko ło 16 mln zł. – Przez
trzy la ta ra da po wia tu wy da ła na dro gi
pra wie 9,5 mln zł. Nasz wkład wła sny
wy niósł 23 pro cent, czy li po nad 2 mln
zł. W tym ro ku pla nu je my wy dać
na re mon ty dróg po nad 16 mln zł.
Prze wi du je my jesz cze mniej szy wkład
wła sny, tj. 2,3 mln zł, co sta no wi 14
pro cent ca ło ści. Po wiat po sia da wol ne
środ ki, ale mu si my się za bez pie czyć
na re ali za cję in nych za dań. Przy po -
mnę, że ogło si li śmy re mont dro gi
na ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich. Je -

śli pań stwo wy ra żą zgo dę, to nie dłu go
po wia do mi my o tra sie Słącz no -Po ra -
dów. Z Pol skie go Ła du otrzy ma li śmy
pie nią dze na od ci nek Ciesz ków -Ujazd.
Na li ście re zer wo wej jest dro ga Bo ży no -
wo -Sta ra Hu ta – mó wił Sła wo mir
Strze lec ki. Po nad to po in for mo wał rad -
nych o zło że niu pię ciu ko lej nych wnio -
sków do Pol skie go Ła du. Wkład wła sny
na te in we sty cje wy nie sie za le d wie 2
lub 5 pro cent.

Za cią gnie cie kre dy tu dłu go ter mi -
no we go w wy so ko ści 1 745 344 zł ma

sta no wić za bez pie cze nie po wia tu
na naj bliż sze mie sią ce w związ ku z nie -
pew ną obec nie sy tu acją fi nan so -
wą. – Środ ki z po życz ki ma ją zo stać
prze zna czo ne na pla no wa ny de fi cyt bu -
dże to wy w związ ku z re ali za cją za dań
in we sty cyj nych. Okres spła ty wy no si
dzie sięć lat i przy pad nie na la ta 2023-
32 – wy ja śni ła Ma rze na Lis -Dłu gosz,
skarb nik po wia tu. Rad ni jed no gło śnie
wy ra zi li zgo dę na za cią gnie cie te go zo -
bo wią za nia fi nan so we go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Od po cząt ku ro ku Mi lic kie Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych re ali zu je pro jekt
„Opie ka wy tchnie nio wa dla człon -
ków ro dzin lub opie ku nów osób
z nie peł no spraw no ścia mi”. Jest to
kon ty nu acja ubie gło rocz nych dzia -
łań w ra mach pro gra mu, któ ry po -
zwa la na za pew nia nie be ne fi cjen -
tom wspar cia za rów no w po sta ci
usług dzien nych, ca ło do bo wych, jak
i w swo ich do mach.

Pod czas po by tu w pla ców kach MSP -
DiON, czy li Śro do wi sko wym Do mu Sa -

mo po mo cy, Dzien nym Ośrod ku Re ha bi li -
ta cyj no -Wy cho waw czym oraz w Miesz ka -
niu Tre nin go wym w Kro śni cach,
uczest ni kom za pew nio no roz ma ite za ję -
cia. Oso by z nie peł no spraw no ścia mi otrzy -
mu ją pro fe sjo nal ną opie kę oraz cie ka we
za go spo da ro wa nie wol ne go cza su. Dzię ki
te mu ro dzi ce i opie ku no wie praw ni ma ją
moż li wość od po czyn ku i za ła twie nia co -
dzien nych spraw.

Pro jekt do fi nan so wa ny jest ze środ -
ków Fun du szu So li dar no ścio we go, któ -
rych dys po nen tem jest Mi ni ster stwo
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

OPRAC. (AN KA)

MILICZ

Stowarzyszenie zapewnia
opiekę wytchnieniową

17 mar ca po li cjan ci za trzy ma li 34-
let nią miesz kan kę Mi li cza za po sia -
da nie kil ku por cji nar ko ty ków. Gro zi
jej ka ra do trzech lat po zba wie nia
wol no ści.

W go dzi nach po po łu dnio wych funk -
cjo na riu sze po je cha li do miej sca za miesz -
ka nia jed nej z mi li cza nek, któ ra – we dług
wcze śniej szych usta leń – w swo im do mu
mia ła prze cho wy wać nar ko ty ki. Trop oka -
zał się traf ny, po nie waż w miesz ka niu 34-
let niej ko bie ty zna le zio no wo re czek
z bia łym prosz kiem. Te ster do wy kry wa -
nia nar ko ty ków po twier dził, że by ła to am -
fe ta mi na w ilo ści kil ku por cji. 

– Nar ko tyk po do kład nym zwa że niu
tra fił do po li cyj ne go de po zy tu. Jesz cze te -
go sa me go dnia 34-let nia wła ści ciel ka za -
bez pie czo nej am fe ta mi ny usły sza ła za rzut
po peł nie nia prze stęp stwa nar ko ty ko we go.
Po dej rza na po prze słu cha niu zo sta ła zwol -
nio na. Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści
spra wy, w tym po cho dze nie za bez pie czo -
nej am fe ta mi ny. Za jej po sia da nie zgod nie
z usta wą o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii
gro zi ka ra po zba wie nia wol no ści do lat
trzech. Po stę po wa nie jest w to ku – in for -
mu je pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie amfetaminy
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16 milionów na drogi powiatowe

17 mar ca miał miej sce od biór pla cu
za baw oraz si łow ni ze wnętrz nej, któ -
re po wsta ły na te re nie mi lic kie go
szpi ta la w ra mach pro jek tu „In we sty -
cje w ob sza rze Od dzia łu Psy chia trycz -
ne go dla Dzie ci i Mło dzie ży w związ ku
z CO VID -19”, fi nan so wa ne go ze środ -
ków Mi ni ster stwa Zdro wia. 

Jest to tyl ko część re ali zo wa nych in we -
sty cji. Nie ba wem bo wiem od dział psy chia -
trii dzie cię cej i mło dzie żo wej cze ka ją pra ce
mo der ni za cyj ne oraz ada pta cyj ne, w ra -
mach któ rych pla no wa ne jest m. in. utwo -
rze nie sal te ra peu tycz nych (sen so rycz nej,
au dio wi zu al nej i wy ci szeń), a tak że za kup
sprzę tu spor to we go i urzą dzeń si łow ni we -
wnętrz nej. 

Obiek ty przy bu dyn ku szpi ta la są już
otwar te dla dzie ci i mło dzie ży. Mo gą oni
ko rzy stać z urzą dzeń spraw no ścio wych,
wie lu sprzę tów si łow ni ze wnętrz nej oraz

cał ko wi cie od no wio ne go bo iska do ko szy -
ków ki, pił ki noż nej czy siat ków ki. – Ma my
na dzie ję, że każ dy z na szych pa cjen tów
znaj dzie tam coś dla sie bie. Nie wąt pli wie
te ren wo kół szpi ta la ofe ru je te raz du żo
wię cej niż spa ce ry i od po czy nek na ław -
kach, z cze go bar dzo się cie szy my. Z nie -

cier pli wo ścią cze ka my na na dej ście wio sny.
Czas spę dzo ny na ak tyw nym wy po czyn ku
bę dzie jesz cze przy jem niej szy, gdy ro ślin -
ność się za zie le ni, a w ga zo nach na sa dzo ne
zo sta ną barw ne kwia ty – po in for mo wa ło
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Atrakcje dla młodych pacjentów

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li na dro -
gach po wia tu ko lej nych dwóch nie -
trzeź wych kie row ców. Je den z nich,
ja ko ob co kra jo wiec, w try bie przy -
spie szo nym zo stał do pro wa dzo ny
do miej sco we go są du, któ ry wy dał
już wy rok ska zu ją cy.

19 mar ca, oko ło godz. 12.00, na uli cy
Ko ściusz ki w Mi li czu funk cjo na riu sze za -
trzy ma li do kon tro li dro go wej męż czy znę
kie ru ją ce go sa mo cho dem oso bo wym mar -
ki Au di. Za kie row ni cą sie dział 39-let ni ob -

co kra jo wiec, cza so wo prze by wa ją cy na te -
re nie Mi li cza. Ba da nie wy ka za ło w je go or -
ga ni zmie po nad 2 pro mi le al ko ho lu. 

– W ra mach try bu przy spie szo ne go,
prze wi dzia ne go przez prze pi sy pro ce du ry
kar nej w przy pad ku prze stępstw po peł nia -
nych przez ob co kra jow ców, po li cjan ci za -
trzy ma li męż czy znę w aresz cie.
Na stęp ne go dnia do pro wa dzo no go do Są -
du Re jo no we go w Mi li czu, któ ry ska zał
męż czy znę za kie ro wa nie sa mo cho dem
w sta nie nie trzeź wo ści – mó wi pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

Te go sa me go dnia, o go dzi nie 19.20,
na dro dze w po bli żu miej sco wo ści Sta ra
Hu ta w gmi nie Kro śni ce po li cjan ci za trzy -
ma li do kon tro li 42-let nie go miesz kań ca
po wia tu ostrow skie go, któ ry je chał bu sem
mar ki Volks wa gen Trans por ter. Jak się
oka za ło, miał po nad 3 pro mi le al ko ho lu
w or ga ni zmie. W związ ku z tym za trzy -
ma no mu pra wo jaz dy i unie moż li wio no
dal szą jaz dę, prze ka zu jąc po jazd pod opie -
kę oso by przez nie go wska za nej. Za swój
czyn męż czy zna od po wie przed są dem.

(AN KA)

Z POLICJI

Kolejni nietrzeźwi kierowcy
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Mi lic kie Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli -
żej” zor ga ni zo wa ło dla swo ich pod -
opiecz nych za ję cia w ra mach pro jek -
tu „Zie lo na stro na in te gra cji”, fi nan -
so wa ne go ze środ ków Na ro do we go
Fun du szu Wol no ści – Cen trum Roz -
wo ju Spo łe czeń stwa Oby wa tel skie go.

Naj pierw zor ga ni zo wa no spa cer
po Sta wach Mi lic kich. Prze cha dza jąc
się ścież ką edu ka cyj ną po mię dzy Sta -
wa mi Wil czy mi i Sło necz ny mi,
uczest ni cy mo gli za uwa żyć pierw sze
ob ja wy nad cho dzą cej wio sny. Za po -
mo cą lu ne ty ob ser wo wa li ze spo rej od -
le gło ści pta sią wy spę, za sie dlo ną m. in.
przez dzie siąt ki kor mo ra nów, gniaz -
du ją ce cza ple si we, ucztu ją ce ła bę dzie
nie me i ca łą rze szę mniej szych pta ków. 

– Pta ków na sta wach już du żo, tu -
ry stów jesz cze nie. Po spa ce rze uda li -
śmy do sa li edu ka cyj no -eko lo gicz nej,
gdzie obej rze li śmy film „Ryt my na tu -
ry w Do li nie Ba ry czy” Ar tu ra Ho ma -
na, krę co ny głów nie na na szych
sta wach – in for mu je sto wa rzy sze nie. 

13 mar ca, ko rzy sta jąc ze sprzy ja ją -
cych wa run ków po go do wych, zor ga ni -
zo wa no prze jażdż kę brycz ką po la sach
oka la ją cych Nie su ło wi ce. – W la sach
po zi mie nie ma już prak tycz nie śla du.
Wpraw dzie zie le ni jesz cze nie ma, ale
pierw szych pą ków już nie bra ku je. Po -
zatym po ru sze nie wśród zwie rząt jak by
więk sze, a pta sie śpie wy z każ dym
dniem sły chać wy raź niej. Cóż, wio sna
tuż -tuż. Z dru giej jed nak stro ny i lu dzi
wla sach przy by wa, rów nież tych, któ rzy
zna czą swo je tra sy śmie cia mi – czy ta my
wre la cji Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia „Ra -
zem Bli żej”. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Zielona strona integracji
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13 mar ca w sa li Cen trum Edu ka cyj -
no -Tu ry stycz no -Spor to we go w Kro -
śni cach zor ga ni zo wa no im pre zę
z oka zji Dnia Ko biet. Gwiaz dą wie -
czo ru był Ire ne usz Kro sny, któ ry wy -
stą pił ze spek ta klem ko me dio wym
„Mo wa cia ła”.

Przy wej ściu każ dą z pań wi tał Kry -
stian Okoń, dy rek tor CETS, któ ry skła dał
wszyst kim ży cze nia oraz wrę czał ró że.
Oprócz wy stę pu Ire ne usza Kro sne go przy -
go to wa no lo te rię, w któ rej do wy gra nia by -
ło osiem ko szy peł nych na gród. Po czę ści
ar ty stycz nej na pa nie cze kał słod ki po czę -
stu nek, przy go to wa ny przez Cu krów kę.
By ła też oka zja zro bić so bie pa miąt ko we
zdję cia w fo to bud ce. 

Ire ne usz Kro sny two rzy au tor skie,
pan to mi micz ne spek ta kle ko me dio we. Si -
ła je go sztu ki po cho dzi z dwóch źró deł.
Po pierw sze są to kre atyw ność i ory gi nal -
ne po czu cie hu mo ru. Dru gim źró dłem
jest wła sny styl, Kro sny wy pra co wał wy jąt -
ko wą tech ni kę po ru sza nia się mi ma w grze
ko me dio wej. 

„Mo wa cia ła” to naj now szy i zde cy do -
wa nie naj bar dziej ory gi nal ny pro gram
w do rob ku Ire ne usza Kro sne go. Po raz
pierw szy skła da się z dwóch zu peł nie od -
mien nych czę ści. Oprócz gwa ran to wa nej
za ba wy za spra wą zu peł nie no wych sce nek
pan to mi micz nych ma my rów nież oka zję
po znać róż ne taj ni ki mi ma – jak to się
dzie je, że ktoś cho dzi w miej scu, dla cze go
wi dzi my przed mio ty, któ rych tak na praw -

dę nie ma. Po za tym mo że my się spo ro do -
wie dzieć o tym, co mó wią na sze cia ła w co -
dzien nym ży ciu, a na wet jak po zy tyw nie
wpły nąć przez cia ło na wła sne sa mo po czu -
cie. To pro gram wy jąt ko wy, bo wiem uni -
wer sal ny ję zyk, ja kim się po słu gu je Kro ny,
tj. mo wa cia ła, za wsze tra fia do sze ro kiej
pu blicz no ści i jest ro zu mia ny po nad ba rie -
ra mi ję zy ko wy mi.

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Dzień Kobiet z Ireneuszem Krosnym

14 mar ca w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li -
czu dla uczniów klas pierw szych zor -
ga ni zo wa no kon kurs re cy ta tor ski
twór czo ści pol skie go po ety, Ja na
Brze chwy. 

Naj pierw prze pro wa dzo no eli mi na cje
na po zio mie kla so wym. Na stęp nie
uczniów oce ni ło zo sta li ju ry w skła dzie:
Ane ta Flor kow ska -Sip, Kor ne lia Szum na,
Fi lo me na Rej man -Ku char ska. W trak cie

ob rad ko mi sji wszy scy pierw szo kla si ści ba -
wi li się przy pio sen kach skom po no wa nych
do tek stów Ja na Brze chwy, na to miast kla -
sa Ia po ku si ła się o za pre zen to wa nie wła -
snej in ter pre ta cji pio sen ki „Na stra ga nie”.

W kon kur sie re cy ta tor skim „Wśród
wier szy Ja na Brze chwy” pierw sze miej sce
za jął Alek san der Mi chal czak z Ia, na dru giej
lo ka cie ex aequo zna leź li się Ju lian No wak
i Han na Ber ger z Ic, a trze cią przy zna no Ju -
lii Sor bic kiej z Ic. Po nad to wy róż nio no Ni -
nę Fol mer z Ia. OPRAC. (FE NIX)

SP NR 1 MILICZ

Pierwszaki recytowały
wiersze Brzechwy

Nie daw no Ja kub Kę sy brał udział
w XI Black Dia mond Cup -Grand Prix of
Ci ty Do rog. Na Wę grzech re pre zen tant
ciesz kow skiej Olim pii zdo był brąz. 

W za wo dach ry wa li zo wa li za pa śni cy

z Wę gier, Nie miec, Ru mu nii, Sło wa cji,
Czech i Ser bii. Ja kub Kę sy wal czył w ka te -
go rii do 51 kg i za jął trze cie miej sce. W ko -
lej nych dniach za wod nik Olim pii
prze by wał na zgru po wa niu, do sko na ląc
swo je umie jęt no ści. (AN KA)

ZAPASY

Jakub Kęsy na Węgrzech
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W dru gi week end mar ca naj lep si za -
pa śni cy z ca łe go kra ju oraz z za pro -
szo nych ekip za gra nicz nych go ści li
w Mi li czu, gdzie od by ły się za wo dy
Pu cha ru Pol ski Se nio rów w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym. Za wod ni cy
z na sze go po wia tu pięć ra zy sta wa li
na po dium. 

Or ga ni za to rem im pre zy był
ULKS Bi zon Mi licz, we współ pra cy
z Pol skim Związ kiem Za pa śni czym,
Mi ni ster stwem Spor tu i Tu ry sty ki,
gmi ną Mi licz, po wia tem mi lic kim,
Szko łą Pod sta wo wą nr 1 im. Mi ko ła ja
Ko per ni ka oraz Urzę dem Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie -
go. W trak cie otwar cia tur nie ju
Ry szard Niedź wiec ki (wi ce pre zes Pol -
skie go Związ ku Za pa śni cze go) oraz
Bar tło miej Szmi giel (pre zes ULKS Bi -
zon Mi licz) wrę czy li zło te od zna ki Pol -
skie go Związ ku Za pa śni cze go
za wspie ra nie tej dys cy pli ny spor tu sta -
ro ście Sła wo mi ro wi Strze lec kie mu,
Pio tro wi Le cho wi – bur mi strzo wi Mi -
li cza, An drze jo wi Bia łe mu – wój to wi
gmi ny Kro śni ce, Ry szar do wi Le cho -
wi – rad ne mu Sej mi ku Wo je wódz twa
Wo je wódz kie go.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło 103 za -
wod ni ków z dzie wię ciu kra jów.
W tym gro nie zna la zło się po pię ciu re -
pre zen tan tów Bi zo na Mi licz i WKS -
-u Śląsk Mi licz. W ka te go rii 65 kg aż
trzech przed sta wi cie li Ślą ska sta nę ło
na po dium – Eryk Maj wy wal czył sre -
bro, a Bar tosz Soł tys i Bar tosz Sta wi no -
ga zgar nę li brą zo we krąż ki. W wal ce
o zło to mi lic ki za pa śnik prze grał
z Edu ar dem Gri go re vem z Ma zow sza
Te re sin. 

Trze cie miej sce w kat. do 79 kg za -
jął To masz Ra dzi szew ski z mi lic kie go
Bi zo na, po ko nu jąc w wal ce o brąz Ma -
te usza Pę dzic kie go z ZSTA Zgierz.
Rów nież na trze ciej lo ka cie upla so wał
się Krzysz tof Sa do wik ze Ślą ska, któ ry
w kat. do 86 kg w po je dyn ku o me dal
wy grał z re pre zen tan tem Izra ela, Yuri -
jem Ka la shu ni ko vem.

Za pa śni cy, któ rzy za ję li miej sca
na po dium, otrzy ma li bo ny do jed ne -

go ze skle pów ze sprzę tem RTV
i AGD oraz na gro dy rze czo we. Do dat -
ko wo na gro dy fi nan so we przy zna no
naj lep sze mu za wod ni ko wi im pre -
zy – Ra do sła wo wi Mar cin kie wi czo wi
z Or ła Na my słów – oraz naj lep sze mu
za pa śni ko wi Bi zo na – To ma szo wi Ra -
dzi szew skie mu. 

W kla sy fi ka cji klu bo wej mi lic ki
Śląsk za jął dru gie miej sce, na to miast
Bi zon zna lazł się na 16. lo ka -
cie. – Z ogrom ną sa tys fak cją in for mu -
ję, że na sza sek cja upla so wa ła się
na dru gim miej scu w punk ta cji klu bo -
wej, ule ga jąc je dy nie re pre zen ta cji Ru -
mu nii, tre no wa nej obec nie przez
by łe go szko le niow ca na szej ka dry, Ju -
su pa Ab du sa la mo va. Dzię ku ję za wod -
ni kom za wspa nia łą po sta wę.
Jed no cze śnie po dzię ko wa nia skła dam
na rę ce tre ne ra opie ku na, Lesz ka Woś -
ka. Pa no wie, je ste śmy dum ni z Was.
Udział za wod ni ków w tur nie ju moż -

li wy był dzię ki wspar ciu gmi ny Mi -
licz – czy ta my w ko mu ni ka cie Ślą ska.

– Nasz klub re pre zen to wa ło pię -
ciu za wod ni ków. Brą zo wy me dal zdo -
był To masz Ra dzi szew ski w ka te go rii
do 79 kg. W kat. do 65 kg kon tu zji że -
ber do znał Piotr So bo lew ski, któ ry zo -
stał wy co fa ny przez le ka rza za wo dów.

Po dob nie jak Pio trek, z po wo du kon -
tu zji zo stał wy co fa ny Krzysz tof Cie -
ślak, któ ry obec nie przy go to wu je się
do Mi strzostw Pol ski Ju nio rów.
W wal kach eli mi na cyj nych od padł
Ma ciej Mar ci szew ski w kat. do 70 kg.
W kat. do 92 kg wy star to wał Piotr Bar -
tecz ka, zaj mu jąc osta tecz nie ósme
miej sce. Na mi lic kich ma tach sto czo -
no aż 159 walk. Wy rów na ne, bar dzo
twar de oraz efek tyw ne po je dyn ki by -
ły wi sien ką na tor cie na szych za wo -
dów – podsumował za wo dy klub
Bi zon.
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ZAPASY

Wielkie emocje na Pucharze Polski w Miliczu
W dru gi week end mar ca w Kar li nie
od by ły się za wo dy Pu cha ru Pol ski
Ka de tek w Za pa sach. W tur nie ju
star to wa ły dwie re pre zen tant ki mi -
lic kie go Bi zo na oraz jed na wy cho -
wan ka ciesz kow skiej Olim pii.

W ka te go rii do 46 kg ry wa li zo wa ła
Na ta lia Ma łec ka, któ ra wró ci ła do zma gań
po prze rwie. Mi mo kon tu zji bar ku za pa -
śnicz ka Bi zo na upla so wa ła się na dzie sią tej
lo ka cie. Z ko lei de biu tu ją ca w ta kich za wo -
dach Oli wia Ra dzi szew ska w ka te go -
rii 49 kg za ję ła siód me miej sce. Dwie
lo ka ty ni żej zna la zła się wy cho wan ka
Olim pii Ciesz ków, Ame lia Ryn kie wicz,
któ ra wal czy ła w kat. do 61kg.

Już nie ba wem ko lej ny Pu char Pol ski
Ka de tów i Ka de tek, tym ra zem w Ko ło -
brze gu. Bę dzie to ostat nia szan sa na za kwa -
li fi ko wa nie się do mi strzostw kra ju.

(AN KA)

Re pre zen tan ci sek cji Black Aqua
UKS Kro śnic ka Przy stań nie zwal nia -
ją tem pa. Z ko lej nych za wo dów pły -
wac kich przy wieź li aż 20 me da li. 

Dzie sięć zło tych krąż ków, sześć srebr -
nych i czte ry brą zo we – to do ro bek kro -
śnic kiej eki py z Za wo dów Pły wac kich
o Pu char Pre ze sa Wiel ko pol skie go Okrę go -
we go Związ ku Pły wac kie go, któ re 12 mar -
ca zor ga ni zo wa no w Po zna niu. Dzię ki
zna ko mi tej po sta wie te am Black Aqua zna -
lazł się na dru gim miej scu w kla sy fi ka cji
klu bo wej.

Dwa ra zy na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę ła Ewa Suj ka, któ ra by ła naj lep -
sza w kon ku ren cji 50 m sty lem do wol nym
oraz na 100 m sty lem grzbie to wym. Do te -
go do rzu ci ła sre bro na 50 m sty lem grzbie -
to wym. Rów nie do brze spi sa ła się Bar ba ra
Za krzew ska, któ ra trium fo wa ła na 100
i 200 m sty lem mo tyl ko wym, a na 50 m
by ła dru ga. Mar cin Ma ry jow ski tak że zgar -

nął dwa zło te me da le i je den srebr ny. Kro -
śni cza nin nie dał szans ry wa lom w wy ści -
gach na 50 i 100 m sty lem do wol nym,
na to miast na 50 m sty lem mo tyl ko wym
wy prze dził go tyl ko je den pły wak.

Pa try cja Gie wia da zwy cię ży ła
na 100 m sty lem do wol nym. Po nad to
dwu krot nie sta wa ła na dru gim stop niu po -
dium – na 50 m sty lem do wol nym
i na 50 m sty lem kla sycz nym. Ma te usz
Twa róg oka zał się bez kon ku ren cyj ny
na 100 i 200 m sty lem mo tyl ko wym, a Zo -
fia Ka miń ska by ła pierw sza na 100 m sty -
lem do wol nym.

Kin ga Fi li piak upla so wa ła się na dru -
giej po zy cji na 100 m sty lem mo tyl ko -
wym, a kon ku ren cję 50 m sty lem
grzbie to wym ukoń czy ła na trze ciej lo ka cie.
Dwa brą zo we krąż ki wy wal czy ła Na ta lia
Za krzew ska – na 50 i 100 m sty lem mo -
tyl ko wym. Z ko lei Alek san dra Bo cheń ska
zdo by ła brąz na 100 m sty lem do wol nym.

(AN KA)

PŁYWANIE

Z Poznania wrócili 
z workiem medali
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ZAPASY

Nasze kadetki na Pucharze Polski


