
W mi nio ną nie dzie lę na Za le wie Re -
kre acyj nym w Mi li czu zor ga ni zo wa no
fe styn. Przy go to wa no sze reg atrak cji
dla dzie ci oraz sto iska z lo kal nym rę -
ko dzie łem. Wy da rze nie mia ło rów -
nież cha rak ter cha ry ta tyw ny, gdyż
zbie ra no środ ki na rzecz 3,5-let niej
An to si Sam bo rek. Or ga ni za to ra mi
by ły Fun da cja na Rzecz Zie mi Mi lic -
kiej i Cen trum Wo lon ta ria tu nad Za -
le wem. Im pre za od by ła się pod pa -
tro na tem Po wia tu Mi lic kie go.

Dla dzie ci or ga ni za to rzy przy go to wa -
li dmu cha ne zam ki, eu ro bun gee, ka ru ze -
lę łań cu cho wą, sta no wi sko z wa tą cu kro wą
i po pcor nem oraz gry, za ba wy, kon kur sy
z ani ma to rem. 

By ło 12 sta no wisk wy sta wien ni czych,
w ra mach EXPO RZE MIOSŁ nad Za le -
wem, gdzie moż na by ło za ku pić od grze wa -
ne oscyp ki, ko zie se ry, bi żu te rię, ma kra mę,

mio dy, ma te ria ły zie lar skie, wie le in nych
cu dow nych pro duk tów rę ko dziel ni czych.
Zor ga ni zo wa no rów nież wiel ki kier masz
słod ko ści oraz otwar to no wy skle pik cha -
ry ta tyw ny Zło ta Ryb ka z ogro mem fan -
tów, za ba wek, pu de łek i puz de rek. Ca ły
utarg zo sta nie prze zna czo ny na rzecz An -
to si Sam bo rek. 

U 3,5-let niej dziew czyn ki zdia gno -
zo wa no au tyzm. Wy ma ga ona sys te ma -
tycz nej i czę stej te ra pii w ce lu
wspo ma ga nia roz wo ju. Nie ste ty, nie mal

wszyst kie za ję cia są płat ne. An to sia roz -
wi ja się wol niej i od bie ga bar dzo od in -
nych dzie ci. Dziew czyn ka nie mó wi, nie
re agu je na swo je imię, nie wy ko nu je po -
le ceń, nie sy gna li zu je po trzeb fi zjo lo gicz -
nych. W chwi li obec nej naj pil niej szą
po trze bą jest wy ko na nie spe cja li stycz -
nych, bar dzo dro gich ba dań, ukie run ko -
wu ją cych dal szą te ra pię. Ich koszt to 30
ty się cy zło tych. 

– Uda ło się ze brać dla To si 3000 zł ja -
ko utarg z cha ry ta tyw nych ce gie łek

z pierw sze go dnia funk cjo no wa nia Sta cjo -
nar ne go Skle pi ku Zło ta Ryb ka nad Za le -
wem. Dzię ku je my za za ufa nie i wspa nia łą
fre kwen cję, za ce gieł ki, do bre sło wo i fan -
ty na ko lej ne nie dzie le. Dzię ku je my, To siu,
za od wie dzi ny, wspie ra my cię ca łym ser -
cem. Dzię ku je my Pie kar ni Smak z Ciesz -
ko wa za słod kie pą czu sie oraz dar czyń com
słod kich do mo wych wy pie ków – czy ta my
w ko mu ni ka cie Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej.

(FE NIX)
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MILICZ

Rekreacyjnie i charytatywnie



Każ dy z nas za pew ne chciał by, że by
woj na na Ukra inie do bie gła koń ca.
Naj bar dziej ma rzą o tym oby wa te le
te go kra ju, któ rzy ucie ka ją z te re nów
ogar nię tych dzia ła nia mi zbroj ny mi.
Na szczę ście przy by wa jąc do Pol ski,
mo gą li czyć na wszel ką po moc, któ -
ra pły nie do nich z róż nych stron.

We wto rek wła dze gmi ny Mi licz
ogło si ły dzień pra cy ma ga zy no wej.
Urzęd ni cy wzię li udział w pa ko wa niu
naj po trzeb niej szych rze czy do ko lej ne -
go trans por tu hu ma ni tar ne go
na Ukra inę. – Dzię ki życz li wo ści wie -
lu osób tra fił do nas trans port żyw no -
ści z fir my San te z So bo le wa.
Ser decz nie dzię ku je my pa nu Ada mo -
wi An to nij czu ko wi za prze ka za nie
tych pro duk tów dla gmi ny Mi licz,

Wie sła wo wi Mo czul skie mu z fir my
ASO Trans port w Sła wo szo wi cach
za uży cze nie au ta wraz z pa li wem
do trans por tu prze ka za nych rze czy,
Mar ci no wi Plew ce za uży cze nie miej -
sca ma ga zy no we go, na szym kie row -
com: Ar tu ro wi Na ko niecz ne mu
i Mi cha ło wi Glin ce, któ rzy to do nas
przy wieź li z od le głe go So bo le wa – na -
pi sa no w ko mu ni ka cie.

Da ry, któ re by ły pa ko wa ne, wy je -
cha ły na za jutrz na Ukra inę, gdzie do -
star czy li je Ja cek Bier nat i Da wid
Mi siak. Wszyst kie ze bra ne rze czy po -
se gre go wa no i po dzie lo no na te do Ob -
wo du Lwow skie go i na te
do dys po zy cji uchodź ców na te re nie
gmi ny. Wy jazd przed sta wi cie li gmi ny,
któ rzy prze wieź li da ry bez po śred nio
na Ukra inę, wspar li Krzysz tof Go lec

i Ko ło Ło wiec kie Dia na, Cen trum Me -
dycz ne dr Za mir skiej oraz Piotr Ro siń -
ski Al med Przy byl ski Ro siń ski, Sp. j.
Ap te ka Me di qa. 

*
23 mar ca w Sta rej Rzeź ni od by ło

się spo tka nie władz gmi ny Mi licz,
przed sta wi cie li Po wia to we go z Urzę -
du Pra cy i przed się bior ców. W związ -
ku z na pły wem ukra iń skich
uchodź ców roz ma wia no o tym, ja kie
roz wią za nia moż na wdro żyć w ce lu
umoż li wie nia im zna le zie nia pra cy.
Omó wio no do stęp ne ścież ki za trud -
nia nia i or ga ni zo wa nia miejsc pra cy
przez lo kal nych przed się bior ców dla
oby wa te li Ukra iny za po śred nic twem
urzę du pra cy. W wy ni ku dys ku sji
stwier dzo no, że ko niecz nym kro kiem
bę dzie stwo rze nie ba zy z pro fi la mi za -

Temat tygodnia2 WTOREK, 29 MARCA 2022

POWIAT

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć 
na pomoc mieszkańców

Na terenie gminy Milicz nieustannie organizowane są zbiórki
potrzebnych rzeczy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

23 marca na spotkaniu władz gminy Milicz, przedstawicieli Powiatowego z Urzędu Pracy 
i przedsiębiorców rozmawiano o tym, jakie rozwiązania można wdrożyć 

w celu umożliwienia uchodźcom z Ukrainy znalezienia pracy.

We wtorek władze gminy Milicz ogłosiły dzień pracy magazynowej.
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wo do wy mi uchodź ców z Ukra iny,
prze by wa ją cych na te re nie gmi -
ny. – Ta ka ba za zo sta nie nie ba wem
stwo rzo na i bę dzie za wie ra ła in for ma -
cje do ty czą ce m. in. do świad cze nia
i pre dys po zy cji za wo do wych, moż li -
wo ści pod ję cia pra cy zmia no wej przez
po ten cjal ne go kan dy da ta itp. – na pi -
sa no w ko mu ni ka cie gmi ny Mi licz.

*
W mi nio nym ty go dniu od śro dy

do piąt ku oraz w so bo tę mi lic cy wo lon -
ta riu sze po ma ga li w trzech punk tach
na te re nie mia sta, gdzie zbie ra no da ry
dla uchodź ców z Ukra iny – przed dro -
ge rią Ros smann na ul. 11 Li sto pa da,
w Bri co mar che na ul. Ma ko wej i w Hur -
tow ni Prol -Hand na ul. Trzeb nic kiej.
W ak cję za an ga żo wa li się ko lej ni przed -
się bior cy oraz wo lon ta riu sze – se nio rzy
z Mi lic kie go Klu bu Se nio ra „Ju bi lat”,
ucznio wie SP nr 2 i Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia oraz SP nr 1 w Mi li czu,
przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia „Myśl -
my, har ce rze II Szcze pu Dru żyn im. Ja -

nu sza Kor cza ka Hu fiec Po wia tu Trzeb -
nic kie go. 

*
Do Fun da cji na Rzecz Zie mi Mi -

lic kiej nie mal każ de go dnia z róż nych
kra jów do cie ra ją da ry dla uchodź ców
z Ukra iny. W ostat nim cza sie przy wo -
żo no je z Wiel kiej Bry ta nii, USA czy
Ho lan dii.

*
Bank Spół dziel czy w Mi li czu nie

usta je w or ga ni zo wa niu po mo cy dla
uchodź ców. Pla ców ka ta wspie ra sa -
mo rzą dy, na któ rych bar ki spa dło or -
ga ni zo wa nie miejsc po by tu dla
oby wa te li Ukra iny. W bu dyn ku kry tej
pły wal ni Kro śnic ka Przy stań go ści 25
osób z te go kra ju, prze waż nie mat ki
z dzieć mi. – Ma my na dzie ję, że prze -
ka za ne przez nasz bank sprzę ty, ta kie
jak pral ka, że laz ko, ku chen ka mi kro -
fa lo wa, de ska do pra so wa nia oraz trzy
su szar ki, po mo gą w zor ga ni zo wa niu
im kom for to we go po by tu – czy ta my
w ko mu ni ka cie BS w Mi li czu. Po moc

rze czo wą prze ka zał w imie niu za rzą -
du dy rek tor od dzia łu w Kro śni cach,
Ro man Ko wal czyk.

*
– Cią gle przy by wa ją do na szej

gmi ny uchodź cy, ale nie w du żej licz -
bie – po in for mo wał nas w pią tek Igna -
cy Miecz ni kow ski, wójt gmi ny
Ciesz ków. – Są lo ko wa ni w pry wat -
nych do mach. Ma my przy go to wa -
nych 60 miejsc i cze ka my na de cy zję
wo je wo dy. Je ste śmy rów nież po kon -
tro li sa ne pi du, któ ry uznał, że wszyst -
ko jest na le ży cie przy go to wa ne
na przy ję cie ofiar woj ny. Ma my nada -
nych po nad 60 nu me rów PE SEL.
Przy jeż dża ją do nas lu dzie rów nież
z są sied nich gmin, po nie waż w więk -
szych mia stach są dłu gie ko lej ki.
Uchodź cy są ob ję ci na szą opie ką,
a Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej wy pła ca świad cze nia po mo co we.
Ma my do dat ko wą  pu lę środ ków dzię -
ki po mo cy sta ro sty – 30 roz kła da nych
łó żek i po ście li. Roz wo zi my rów nież

po ro dzi nach pacz ki z Ban ku Żyw no -
ści. Wszyst ko, co nie zbęd ne, jest rów -
nież do star cza ne w za leż no ści
od po trzeb. Przy ję to już gru pę dzie ci
do szko ły i przed szko la – po wie dział
wójt Ciesz ko wa. 

*
W pią tek w in ter na cie Tech ni kum

Le śne go w Mi li czu, gdzie za kwa te ro -

wa nych jest 33 uchodź ców ukra iń -
skich, od by ło się spo tka nie z przed sta -
wi cie la mi Po wia to we go Urzę du Pra cy
w Mi li czu. Omó wio ne zo sta ły do stęp -
ne ścież ki za wo do we dla oby wa te li
Ukra iny, któ rzy za re je stru ją się w urzę -
dzie pra cy ja ko oso by bez ro bot ne, po -
szu ku ją ce pra cy.

(AN KA / FE NIX)

W piątek w internacie Technikum Leśnego w Miliczu z uchodźcami
ukraińskimi rozmawiano o możliwościach podjęcia pracy.

Do Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej docierają dary z różnych krajów.

Bank Spółdzielczy w Miliczu regularnie organizuje 
pomoc rzeczową dla uchodźców.
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W ostat nim nu me rze (22 mar ca 2022) po ja wił się
na ty tu ło wej stro nie ar ty kuł pt. „Po wo ła no Spo łecz ny Ko -
mi tet Po mo cy Ukra inie!” Ko mi tet ów skła da się z dy rek -
to rów jed no stek or ga ni za cyj nych bur mi strza, urzęd ni ków
oraz sa me go bur mi strza i księ dza pro bosz cza. I to od da je
jak w so czew ce po ziom (nie) zro zu mie nia te go, czym jest
spo łe czeń stwo oby wa tel skie przez bur mi strza. Otóż we -
dług nie go są nim tyl ko te pod mio ty, w któ rych on ma wła -
dzę. Do ni ko go in ne go bur mistrz z pro po zy cją
przy stą pie nia do ko mi te tu nie wy stą pił. Ja ki więc on jest
spo łecz ny? Jest bur mi strzo wy -pa ra fial ny, na zy waj my rze -
czy po imie niu.

Wy raź nie od lat brak bur mi strzo wi Mi li cza zro zu mie -
nia idei sub sy diar no ści, czy li po moc ni czo ści, za pi sa nej
w pol skim pra wie bar dzo pre cy zyj nie, by ure gu lo wać re -
la cje mię dzy sa mo rzą dem, rzą dem a or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi, w do my śle rów nież po za sa mo rzą do wy mi.
Sa mo rząd i pań stwo ma PO MA GAĆ, WSPIE RAĆ, DO -
FI NAN SO WY WAĆ od dol ne ini cja ty wy oby wa te li, nie
za kła dać wła sne.

Za kła da nie „swo ich”, kon tro lo wa nych przez opła ca -
nych z bu dże tu sa mo rzą du urzęd ni ków, a do dat ko wo
„spo łecz nie” peł nią cych funk cje pre ze sów fun da cji i sto -
wa rzy szeń, to jest mo del wschod ni. Pu tin też ma swo je
„or ga ni za cje spo łecz ne”, ma pio nie rów, ma wa gne row ców,
ma mło dzie żów ki pa ra mi li tar ne na wet. I też no we za kła -
da i też trans fe ru je do nich pie nią dze, w try bie po za kon -
kur so wym, bądź zbie ra od na ro du, wma wia jąc mu, że to
ja kieś nie za leż ne, od dol ne ini cja ty wy zwy kłych lu dzi.

Że by ta ki ko mi tet miał sens, po wi nien skła dać się
z wie lu przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych, ko goś
z ko ścio ła ka to lic kie go, choć ra czej z Ca ri ta su niż z ple ba -
nii, i ko goś de cy zyj ne go, po sia da ją ce go bu dżet i wła dzę,
z Urzę du Miej skie go w Mi li czu, pew nie też ko goś ze Sta -
ro stwa i po zo sta łych gmin po wia tu mi lic kie go. Z wła dzą
pro por cjo nal ną dla każ de go człon ka, nie ab so lut ną dla
bur mi strza.

Sto wa rzy sze nie – Ko mi tet po wo ła ne przez bur mi -
strza Pio tra Le cha po win no się na zy wać SOT: „So ju (s)
z Oł ta rza z Tro nem”. Ta ki so jusz to też współ cze sny mo -
del wschod ni, pa triar cha Mo skwy Cy ryl wspie ra oj ca na -

ro du Vla di mi ra Pu ti na, rów nież prze ciw ko mniej szo -
ściom re li gij nym, ak ty wi stom i wszel kim in nym nie za pi -
sa nym.

Nie trze ba wy wa żać otwar tych drzwi, są do bre prak -
ty ki, z któ rych moż na czer pać z Pol ski, wschod niej, je śli
wo la, by le nie się gać da lej na wschód, np. Lu bel ski Spo łecz -
ny Ko mi te tu Po mo cy – MIĘ DZY SEK TO RO WY (fa ce bo -
ok. com/HFLu blin), nie bur mi strzo wo -pro bosz czo wy.

A tak nie ste ty ro dzi się wra że nie, że je dy nym po wo -
dem po wo ła nia owe go ko mi te tu jest moż li wość ścią ga nia
pie nię dzy od miesz kań ców i pod le głych bur mi strzo wi
spół ek, so łectw i or ga ni za cji. Czy li prze kła da nia pie nię dzy
z kie sze ni do kie sze ni, by le tyl ko nikt in ny ich nie ze brał
i nie wy ko rzy stał, od bie ra jąc blask i chwa łę je dy ne mu
słusz nie pa nu ją ce mu.

Po sma ku ab sur du ca łej spra wie do da je fakt, że bę dą -
cy człon kiem ko mi te tu pro boszcz mi lic kiej pa ra fii od pra -
wił w pią tek 26.03.2022 „Akt za wie rze nia Ro sji i Ukra iny
Nie po ka la ne mu Ser cu Ma ryi”. To jest tak, jak by od pra -
wić „Akt za wie rze nia Nie miec, Ro sji i Pol ski Nie po ka la -
ne mu Ser cu Ma ryi” 1 paź dzier ni ka 1939, gdy już by ło
po peł nio nych ma sę zbrod ni wo jen nych na Po la kach przez
Ro sjan i Niem ców. Ja mam przy ja ciół Ro sjan, ro zu miem
mi ło sier dzie, współ czu cie, ale nie moż na zrów ny wać ofiar
z ka ta mi.

Ko ściół ma stać po stro nie słab szych, po stro nie za bi ja nych
dzie ci i ma tek, nie ro syj skich żoł nie rzy, na wet je śli gi ną w tej bez -
sen sow nej woj nie z roz ka zu Pu ti na. I nie jest dla pol skie go księ -
dza żad nym ali bi fakt za gu bie nia w tej spra wie, ja ki pre zen tu je
pa pież Fran ci szek. To Ar gen tyń czyk, ze swo imi lę ka mi i być mo -
że grze cha mi, do ty czą cy mi re la cji z jun tą woj sko wą w tym kra -
ju. On ma pra wo nie ro zu mieć do koń ca zbrod ni czej na tu ry
Pu ti na i agre syw ne go im pe rium ro syj skie go. Pol ski ksiądz, ma ją -
cy wię cej niż 40 lat, pa mię ta ją cy PRL, ta kie go pra wa we dle mnie
nie ma. 

Zbi gniew Drze wiec ki

Pre zes Za rzą du Fun da cji Mo bil ni Po la cy 
wo lon ta riac ko po ma ga ją cej 

od pierw sze go dnia woj ny oso bom z Ukra iny

LIST DO REDAKCJI

Nie palcie komitetów, zakładajcie własne:)

25 mar ca w sa li Ośrod ka Kul tu ry
w Mi li czu od był się kon cert Oby wa tel
Jazz – Bo lew ski i Tu bis gra ją Grze go -
rza Cie chow skie go. Wy da rze nie cie -
szy ło się du żym za in te re so wa niem,
a ar ty ści otrzy ma li bu rzę braw.

Ra do sław Bo lew ski (wo kal, per ku sja)
i Ma ciej Tu bis (for te pian, bas) to łódz ki
du et, łą czą cy w swo jej twór czo ści pio sen -
kę oraz im pro wi za cję. Ba lan su jąc mię dzy
jaz zem a mu zy ką po pu lar ną, sku pia ją się
wy łącz nie na tek stach pi sa nych w ro dzi -
mym ję zy ku. Nie zwy kła sy ner gia wo ka lu,
per ku sji, for te pia nu i syn te za to ra ba so we -
go przy cią gnę ła uwa gę pu blicz no ści w bli -
sko pięć dzie się ciu mia stach pod czas
ogól no pol skiej tra sy kon cer to wej, pro mu -
ją cej al bum „Lu na tyk”. W 2020 ro ku wy -
da li krą żek „Bez koń ca”. 

W związ ku z 21. rocz ni cą śmier ci
Grze go rza Cie chow skie go po sta no wi li

w pro gra mie mu zycz nym „Oby wa tel
Jazz” przy po mnieć re per tu ar Oby wa te la
G. C. i Re pu bli ki w uni ka to wej, peł nej
ener gii i im pro wi za cji od sło nie. Nie prze -
wi dy wal ny pier wia stek im pro wi za cji

spra wia, że ich mu zy ka okre śla na jest ja -
ko wy sma ko wa ny ba lans mię dzy jaz zem
a mu zy ką pop w od waż nej, im pro wi zo -
wa nej od sło nie. 

(FE NIX)

KONCERT

Muzyczny wieczór z jazzem

Wójt Igna cy Miecz ni kow ski wy sto so -
wał do ko men dan ta po wia to we go
po li cji w Mi li czu list po chwal ny dla
dziel ni co we go sier żan ta szta bo we go
Jac ka Ja ro sza. Tym sa mym do ce nio -
no je go co dzien ną wzo ro wą służ bę,
za pew nia ją cą bez pie czeń stwo i spo -
koj ne ży cie miesz kań com gmi ny
Ciesz ków.

– Ro lą funk cjo na riu szy po li cji jest nie
tyl ko wy kry wa nie prze stępstw i wy kro -
czeń, ale tak że udzie la nie wszel kiej po mo -
cy oby wa te lom. Pan Ja cek Ja rosz
pro fe sjo nal nie wy ko nu je swo je obo wiąz ki,
a w je go pra cy wi dać ogrom ne za an ga żo -
wa nie i od da nie swo jej pra cy. Je stem

wdzięcz ny za wy si łek wło żo ny w za pew -
nie nie bez pie czeń stwa wszyst kim miesz -
kań com na te re nie gmi ny Ciesz ków.
Za an ga żo wa nie, od da nie swo jej pra cy, po -
zy tyw ny kon takt i bar dzo do bra współ pra -
ca z Pa nem dziel ni co wym to po sta wa
za słu gu ją ca na mo je bar dzo wy so kie uzna -
nie, a dla Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu ra dość z po sia da nia w swo im
gro nie tak pra co wi te go i od da ne go swo jej
pra cy i służ bie funk cjo na riu sza po li cji. Ży -
czę sa tys fak cji wy ni ka ją cej ze służ by dru -
gie mu czło wie ko wi oraz suk ce sów w ży ciu
za wo do wym, jak i pry wat nym – czy ta my
w li ście Igna ce go Miecz ni kow skie go, wój -
ta gmi ny Ciesz ków.

OPRAC. (FE NIX)

CIESZKÓW

Postawa policjanta 
zyskała uznanie wójta

22 mar ca mi lic cy po li cjan ci w trak -
cie służ by za trzy ma li dwóch męż -
czyzn po szu ki wa nych przez są dy.
Obaj tra fi li do wro cław skie go aresz -
tu śled cze go. 

Na uli cy Ko ściusz ki w Mi li czu dziel -
ni co wi za uwa ży li męż czy znę, któ ry wy glą -
dem od po wia dał jed nej z ak tu al nie
po szu ki wa nych osób. W związ ku z tym
zo stał wy le gi ty mo wa ny. Po dej rze nia oka -
za ły się słusz ne – 34-let ni miesz ka niec Mi -
li cza był po szu ki wa ny przez miej sco wy
Sąd Re jo no wy ce lem do pro wa dze nia
do naj bliż sze go aresz tu śled cze go.  Te go sa -
me go dnia wie czo rem w Su ło wie po li cjan -

ci za trzy ma li do kon tro li dro go wej sa mo -
chód oso bo wy mar ki Volks wa gen Golf,
któ rym kie ro wa ła 52-let nia miesz kan ka
wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Pa sa że rem
był 48-let ni miesz ka niec Su ło wa, któ -
ry – jak się oka za ło – był po szu ki wa ny
przez Sąd Re jo no wy w Trzeb ni cy. 

– Po no cy spę dzo nej w ce lach po li cyj -
ne go aresz tu za trzy ma ni męż czyź ni, zgod -
nie z są do wy mi na ka za mi, zo sta li
prze wie zie ni do wro cław skie go aresz tu,
gdzie od bę dą za są dzo ne im ka ry po zba -
wie nia wol no ści – po in for mo wał 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

Poszukiwani trafili do aresztu
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Na bieżąco 5

23 mar ca na dro dze kra jo wej nr 15,
nie da le ko Ciesz ko wa, do szło do groź -
ne go wy pad ku. Pro wa dzo ny przez 28-
let nie go męż czy znę po jazd zje chał
z dro gi i ude rzył w drze wo. Cięż ko ran -
ny kie row ca tra fił do szpi ta la. 

Jak wstęp nie usta li li po li cjan ci, w stro -
nę Mi li cza sa mo cho dem oso bo wym mar -
ki Sko da Octa via je chał 65-let ni
miesz ka niec Kro to szy na. Na pro stym od -
cin ku dro gi, kil ka set me trów od prze jaz du
ko le jo we go, ja dą cy za nim po jaz dem mar -
ki Sko da Fa bia kie row ca pod jął ma newr
wy prze dza nia, w trak cie któ re go stra cił pa -
no wa nie nad sa mo cho dem, któ ry zje chał
z dro gi i ude rzył z du żą si łą w drze wo. 

28-let ni oby wa tel Ukra iny zo stał za -
klesz czo ny w au cie, dla te go stra ża cy uży li
spe cja li stycz ne go sprzę tu hy drau licz ne go
w ce lu wy do by cia go z po jaz du. Kie row ca
w sta nie cięż kim zo stał prze trans por to wa -
ny śmi głow cem Lot ni cze go Po go to wia Ra -

tun ko we go do jed ne go z wro cław skich
szpi ta li. 

– Nikt in ny nie ucier piał, na to miast
do szczęt nie roz bi ta sko da zo sta ła za bez pie -
czo na przez po li cjan tów na par kin gu strze -
żo nym. Z uwa gi na za gro że nie ży cia
i zdro wia ran ne go kie row cy na miej scu
zda rze nia nie usta lo no sta nu je go trzeź wo -
ści. Obec nie trwa po stę po wa nie ma ją ce

na ce lu wy ja śnie nie przy czyn i oko licz no -
ści te go nie bez piecz ne go wy pad ku dro go -
we go. Po li cjan ci po now nie ape lu ją
do wszyst kich kie row ców o ostroż ność
na dro dze i do sto so wa nie pręd ko ści jaz dy
do pa nu ją cych wa run ków – in for mu je
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

Stracił panowanie nad pojazdem

Po li cja za trzy ma ła 28-let nie go męż -
czy znę, po dej rza ne go o kra dzież
elek tro na rzę dzi o war to ści 580 zł
z jed ne go z mi lic kich mar ke tów. Jest
to oso ba zna na or ga nom ści ga nia,
po nie waż na po cząt ku mar ca przy ła -
pa no ją na ta kich sa mych wy stęp -

kach. 28-lat ko wi gro zi te raz do pię -
ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Kil ka dni te mu w jed nym z mi lic kich
mar ke tów ogól no bu dow la nych do szło
do ko lej nej kra dzie ży elek tro na rzę dzi.
Tym ra zem spraw ca skradł ze skle po wych

re ga łów aku mu la to ro wy sprzęt w po sta ci
szli fier ki ką to wej oraz wier tar ko -wkrę tar -
ki. Zło dziej ukrył skra dzio ny to war i bez
uisz cze nia opła ty wy szedł ze skle pu. 

Spra wą za ję li się mi lic cy po li cjan ci,
któ rzy na pod sta wie prze pro wa dzo nych
czyn no ści służ bo wych szyb ko usta li li da -
ne spraw cy. Oka zał się nim 28-let ni miesz -
ka niec gmi ny Kro śni ce. Zo stał za trzy ma ny
we wła snym miesz ka niu 24 mar ca. Od zy -
ska no tak że skra dzio ne elek tro na rzę dzia,
któ re męż czy zna sprze dał do miej sco we go
lom bar du. 

– Za trzy ma ne mu 28-lat ko wi przed -
sta wio no na stęp ny już za rzut prze stęp stwa
kra dzie ży elek tro na rzę dzi, do ko na ne go
w tym sa mym mar ke cie. Oka za ło się bo -
wiem, że na po cząt ku mar ca był już za trzy -
ma ny przez mi lic kich po li cjan tów
w związ ku z dwo ma kra dzie ża mi po dob -
nych elek tro na rzę dzi o łącz nej war to ści
prze kra cza ją cej 530 zło tych. Męż czy zna
po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny, po stę -
po wa nie trwa. 28-lat ko wi gro zi ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści – mó -
wi pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra -
so wy KPP w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za kradzieże

Jak po in for mo wa ły wła dze gmi ny, fi na li -
zo wa na jest prze bu do wa dro gi w miej -
sco wo ści Po mor ska wraz z bu do wą sie ci
wo do cią go wej. Te raz trwa ją pro ce du ry
zwią za ne z od da niem jej do użyt ku.

Przy po mnij my, że pra ce roz po czę ły się
na po cząt ku ro ku. Plan za kła dał, że na od cin -
ku od Wsze wi lek do po cząt ku miej sco wo ści
Po mor ska dro ga bę dzie wy ko na na w tech no -
lo gii tłucz nio wej, z cze go 430 m zre ali zu je
gmi na Mi licz. Po nad to zro bio no 300-me tro -
wy od ci nek z na wierzch ni z ma sy bi tu micz -
nej, któ ry prze bie ga przez wspo mnia ną wy żej
miej sco wość. Je śli cho dzi o 1,2 km dro gi le -
śnej, to za jej wy ko na nie od po wia da Nad le -
śnic two Mi licz.

(FE NIX)

INWESTYCJE

Przebudowa drogi na finiszu
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22 mar ca za koń czy ła się pierw sza
część bu do wy po mni ka upa mięt nia -
ją ce go ho no ro we go oby wa te la gmi -
ny Kro śni ce – Ry szar da Szur kow -
skie go, wy bit ne go pol skie go ko la -
rza. Pro jekt po wstał z ini cja ty wy
miesz kań ców Świe bo do wa i przy ja -
ciół te go zna ko mi te go spor tow ca.

Zgod nie z kon cep cją część te re nu zo -
sta ła utwar dzo na kost ką bru ko wą, na któ -
rej umiesz czo no ko ła olim pij skie.
W ze wnętrz nym ko le po sta wio no głaz,
na któ rym za mon to wa ny bę dzie por tret R.
Szur kow skie go. 

Oprócz tej ini cja ty wy w fa zie re ali za -
cji jest tak że bu do wa Mu zeum Ry szar da
Szur kow skie go. 18 mar ca do szło do spo -
tka nia osób nad zo ru ją cych ca łość pro jek tu
z wój tem Kro śnic oraz za rzą dza ją cy mi
CETS i Kro śnic ką Przy sta nią. – Omó wio -
no ko lej ne eta py pro jek tu i na le ży tu pod -

kre ślić, że w ca łym ze spo le pa nu je jed no -
myśl ność, co po zwa la szyb ciej re ali zo wać
za pla no wa ne za da nia, któ rych w na szym
har mo no gra mie jest jesz cze spo ro. Pro ces
bu do wy mu zeum jest nie zwy kle cza so -
chłon ny i dro bia zgo wy, gdyż mu si my ze -
brać wszyst kie ar te fak ty, czar no -bia łe
fo to gra fie, ar chi wal ne, ni gdy do tąd nie wi -
dzia ne ne ga ty wy, frag men ty ra dio wych
au dy cji, na gra nia fil mo we, hi sto rycz ne ko -
szul ki, czę sto wciąż no szą ce śla dy ry wa li -
za cji, nu me ry star to we czy wresz cie
praw dzi we ro we ry, na któ rych Ry szard się
ści gał. Bar dzo chce my, by Mu zeum Ry szar -
da Szur kow skie go w Kro śni cach by ło miej -
scem, w któ rym bę dzie uno sił się duch
Mi strza. Tę prze strzeń chce my bu do wać
wraz z Wa mi i dla Was, tak aby hi sto ria R.
Szur kow skie go by ła in spi ra cją dla ko lej -
nych po ko leń ko la rzy – in for mu je Krzysz -
tof Ko za nec ki, fun da tor mu zeum z Lions
Clu bu Po znań 1990. OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Powstaje pomnik upamiętniający
Ryszarda Szurkowskiego
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Każ de go ro ku na prze ło mie zi my
i wio sny na te re nie kra ju od no to wu je
się licz ne przy pad ki po ża rów ma ją -
cych zwią zek z nie le gal nym pro ce de -
rem wy pa la nia traw, trzci no wisk lub
po zo sta ło ści po ze szło rocz nych zbio -
rach. Prak ty ka ta za zwy czaj pro wa dzi
do po wsta nia sze re gu za gro żeń dla
ży cia i zdro wia czło wie ka, zwie rząt,
a tak że śro do wi ska na tu ral ne go. 

Pa lą ce się w nie kon tro lo wa ny spo -
sób su che po zo sta ło ści ro ślin ne mo gą
sta no wić po waż ne za gro że nie po ża ro -
we, je śli w po bli żu znaj du ją się la sy, bu -
dyn ki miesz kal ne lub go spo dar cze
al bo za kła dy prze my sło we. Uno szą cy
się dym mo że rów nież spo wo do wać
za gro że nie na dro dze, wy ni ka ją ce z na -
głe go ogra ni cze nia wi docz no ści
uczest ni kom ru chu.

Ry zy ko, ja kie nie sie ze so bą wy pa -
la nie traw na łą kach i nie użyt kach rol -
nych, jest ogrom ne. Nie uwa ga, na gła
zmia na kie run ku wia tru lub nie ko -
rzyst ne ukształ to wa nie te re nu mo gą
spo wo do wać po żar, któ re go opa no wa -
nie moż li we bę dzie je dy nie przez jed -
nost kę Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Ofia ra mi ognia lub dy mu mo gą być
nie tyl ko lu dzie, ale też dzi ko ży ją ce
zwie rzę ta, a zie mia na „wy pa le ni -
skach” sta je się ja ło wa.

Po li cja przy po mi na, że WY PA LA -
NIE TRAW JEST NIE DO ZWO LO -
NE! Zwal cza nie po wyż sze go
pro ce de ru, sta no wią ce go nie wąt pli wie
na ru sze nie po rząd ku praw ne go, jest

jed nym z za dań po li cji, któ ra na mo cy
art. 2 usta wy o po li cji (Dz. U. z 2021
r. poz. 1882, z poźn. zm.) obo wią za na
jest do ochro ny ży cia i zdro wia lu dzi
oraz mie nia przed bez praw ny mi za -
ma cha mi na ru sza ją cy mi te do bra,
a tak że wy kry wa nia prze stępstw i wy -
kro czeń oraz ści ga nia ich spraw ców.
Tym sa mym po li cja „z urzę du” re ago -
wać bę dzie na wszel kie prze ja wy ła ma -
nia obo wią zu ją ce go pra wa.  

Zgod nie z art. 124 usta wy
z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie
przy ro dy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
z późn. zm.) „za bra nia się wy pa la nia
łąk, pa stwisk, nie użyt ków, ro wów, pa -
sów przy droż nych, szla ków ko le jo -
wych oraz trzci no wisk i szu wa rów”.
Przy czym dla wzmoc nie nia cy to wa -
ne go za ka zu usta wo daw ca prze wi dział
prze pis kar ny, okre ślo ny w art. 131
pkt 12: „kto wy pa la łą ki, pa stwi ska,
nie użyt ki, ro wy, pa sy przy droż ne, szla -
ki ko le jo we, trzci no wi ska lub szu wa -
ry – pod le ga ka rze aresz tu al bo
grzyw ny”. Na le ży rów nież wska zać
prze pis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 usta -
wy z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o la sach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn.
zm.), zgod nie z tre ścią któ re go „w la -
sach oraz na te re nach śród le śnych, jak
rów nież w od le gło ści do 100 m od gra -
ni cy la su, za bra nia się dzia łań i czyn -
no ści mo gą cych wy wo łać
nie bez pie czeń stwo, a w szcze gól no ści:

– roz nie ce nia ognia po za miej sca -
mi wy zna czo ny mi do te go ce lu przez
wła ści cie la la su lub nad le śni cze go

– ko rzy sta nia z otwar te go pło mie -
nia

– wy pa la nia wierzch niej war stwy
gle by i po zo sta ło ści ro ślin nych.”

Za na ru sze nie prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych gro żą su ro we sank cje.
Wy czer pa nie zna mion wy kro cze nia
z art. 82 § 1 usta wy z dnia 20 ma -
ja 1971 r. Ko deks wy kro czeń (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2008, z późn. zm.) za -
gro żo ne jest ka rą aresz tu (od 5 do 30
dni), grzyw ny (od 20 do 5000 zł) al bo
na ga ny. Na to miast spraw ca prze stęp -
stwa z art. 163 § 1 usta wy z dnia 6
czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.),
spro wa dza ją cy „zda rze nie, któ re za gra -
ża ży ciu lub zdro wiu wie lu osób al bo
mie niu w wiel kich roz mia rach, ma ją -
ce po stać po ża ru, pod le ga ka rze po zba -
wie nia wol no ści od ro ku
do lat 10” – w przy pad ku śmier ci czło -
wie ka lub cięż kie go uszczerb ku
na zdro wiu wie lu osób spraw ca pod le -
gać bę dzie ka rze po zba wie nia wol no -
ści od lat 2 do 12. 

W kon tek ście ana li zo wa nej pro -
ble ma ty ki istot ny wy da je się rów nież
za pis art. 181 § 1 Ko dek su kar ne go,
sank cjo nu ją cy przy pad ki spo wo do wa -
nia znisz czeń w świe cie ro ślin nym lub
zwie rzę cym w znacz nych roz mia rach,
któ rych to spraw ca pod le ga ka rze po -
zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy
do lat 5.

Po li cja ape lu je o roz są dek! Za więk -
szość po ża rów traw i nie użyt ków rol -
nych od po wie dzial ny jest czło wiek!
Wi dzisz po żar? Alar muj! Re aguj! Dzwoń
pod nu mer alar mo wy 112!

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: KGP

BEZPIECZEŃSTWO

Wypalanie traw jest nielegalne!

W mi nio ną śro dę kla sa VIIa ze Szko -
ły Pod sta wo wej nr 1 w Mi li czu uda ła
się do wro cław skie go Te atru La lek
na spek takl „Sam, czy li przy go to wa -
nie do ży cia w ro dzi nie”. 

Sztu ka opo wia da o trzy na sto lat ku, któ -
ry prze ży wa trud ne chwi le zwią za ne z roz -
wo dem swo ich ro dzi ców. Do świad cza on
rów nież prze mo cy w szko le, po ja wia ją się
też pierw sze mło dzień cze uczu cia. Spek takl
po ru sza wie le waż nych pro ble mów, do ty -
czą cych choć by kon dy cji prze cięt nej ro dzi -
ny, roz te rek współ cze sne go na sto lat ka czy
sys te mu oświa ty w Pol sce. Wszyst ko by ło
okra szo ne mu zy ką na ży wo w wy ko na niu
głów ne go bo ha te ra. Nie bra ko wa ło tak że
ele men tów hu mo ry stycz nych. OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 MILICZ

Spotkanie 
w kulturą

Sto wa rzy sze nie Part ner stwo dla Do -
li ny Ba ry czy z sie dzi bą w Mi li czu
ogła sza na bór wnio sków w kon kur -
sie Pro gra mu „Dzia łaj lo kal -
nie” 2022 PAFW. Gran ty fi nan so we
zo sta ną prze zna czo ne na re ali za cję
po my słów miesz kań ców.

– Wi dzisz po trze by zmian w swo im
oto cze niu, w swo im śro do wi sku, masz po -
mysł, co chciał byś stwo rzyć w swo im so łec -
twie, osie dlu lub chcesz zor ga ni zo wać
kon kret ne za ję cia dla współ miesz kań ców
i znasz oso by, któ re chcą Ci w tym po móc,
a je dy nie bra ku je Ci środ ków fi nan so wych
na re ali za cję te go po my słu? To tu mo żesz
otrzy mać po moc w za kre sie, jak na pi sać
pro jekt i jak uza sad nić je go do fi nan so wa -
nie i w efek cie zdo być do ta cję pie nięż ną
na zre ali zo wa nie Two je go po my słu – in for -
mu je sto wa rzy sze nie. 

Wnio ski o do fi nan so wa nie pro jek -
tów, któ rych koń co wym re zul ta tem po -
win no być osią gnię cie do bra wspól ne go
we dług po trzeb miesz kań ców so łectw,
osie dli lub grup spo łecz nych, w tym tak -
że do ty czą ce za po bie ga nia skut kom pan -
de mii oraz do ty czą ce po mo cy
uchodź com z Ukra iny, mo gą skła dać or -
ga ni za cje po za rzą do we oraz gru py miesz -
kań ców nie zrze szo ne w żad nej
or ga ni za cji. Wnio ski moż na skła dać

w sys te mie cią głym, ale ich oce na bę dzie
po dzie lo na na eta py, przy czym pierw szy
uwzględ ni te zło żo ne do dnia 25 kwiet -
nia. Ko lej ne od bę dą się pod wa run kiem
nie roz dy spo no wa nia ca łej pu li środ ków
w pierw szym na bo rze. Do fi nan so wa ne
pro jek ty bę dzie moż na re ali zo wać od 10
ma ja do koń ca ro ku. Na do ta cje prze zna -
czo na jest kwo ta 55 500 zł, mak sy mal ne
do fi nan so wa nie pro jek tu wy no si 6000 zł.
Wy ma ga ny wkład wła sny to mi ni -
mum 25 pro cent otrzy ma nej do ta cji, któ -
ry mo że być wy li czo ny
z prze pra co wa nych go dzin wo lon ta riu szy
lub war to ści usług bądź rze czy otrzy ma -
nych od dar czyń ców, w tym tyl ko 5 pro -
cent w po sta ci fi nan so wej. Szcze gó ło we
in for ma cje o wa run kach na bo ru i sko rzy -
sta nia ze szko leń dla za in te re so wa nych za -
war te są w ogło sze niu o na bo rze
wnio sków, do stęp nym na stro nie in ter ne -
to wej sto wa rzy sze nia.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Wsparcie na działania lokalne
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21 mar ca na dro gach po wia tu mi lic -
kie go po now nie prze pro wa dzo no ak -
cję po li cyj ną pod kryp to ni mem
„NURD – Nie chro nie ni Uczest ni cy Ru -
chu Dro go we go”. Ujaw nio no 24 wy -
kro cze nia dro go we, po peł nia ne za -
rów no przez kie row ców, jak i pie szych.

Dzia ła nia mia ły na ce lu pod nie sie nie
po zio mu bez pie czeń stwa przede wszyst -
kim pie szych – ja ko naj bar dziej na ra żo -
nych w ewen tu al nych wy pad kach
dro go wych. 

W cią gu jed ne go dnia po li cjan ci wy -
kry li m. in. 13 prze kro czeń pręd ko ści jaz -
dy w ob rę bie przejść dla pie szych, czte ry
przy pad ki wy prze dza nia po jaz du na przej -
ściu lub bez po śred nio przed nim oraz dwa
wy kro cze nia po le ga ją ce na nie pra wi dło -
wym prze jeż dża niu przez tzw. ze brę.

Wy kro cze nie po peł nił tak że pie szy,
któ ry prze cho dził przez jezd nię w nie od -
po wied nim miej scu. – Spraw cy zo sta li

uka ra ni man da ta mi, w jed nym przy pad ku
spra wę skie ro wa no do są du z wnio skiem
o uka ra nie. Po li cjan ci za po wia da ją, że po -
dob ne ak cje, ma ją ce na ce lu po pra wę bez -
pie czeń stwa na dro gach po wia tu
mi lic kie go, bę dą sys te ma tycz nie kon ty nu -
owa ne. Pa mię taj my jed nak, że o wła sne

bez pie czeń stwo na dro dze w głów nej mie -
rze po win ni śmy za dbać sa mi, sto su jąc się
do obo wią zu ją cych prze pi sów ru chu dro -
go we go i za cho wu jąc czuj ność oraz roz wa -
gę – ape lu je 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

Na jakim poziomie jest bezpieczeństwo pieszych?

Wła dze Kro śnic po in for mo wa ły o roz po czę ciu re ali za cji
pro jek tu „Kar ta Aglo me ra cyj na”. Jest to wy nik po ro zu -
mie nia ze spół ka mi miej ski mi oraz CETS -em, któ re są
zrze szo ne w Sto wa rzy sze niu Aglo me ra cja Wro cław ska. 

W ra mach pro gra mu miesz kań cy gmi ny Kro śni ce mo gą li czyć
na 50 pro cent ra ba tu przy ko rzy sta niu z ofer ty obiek tów Wro cła -
wia, ta kich jak Cen trum Wie dzy o Wo dzie – Hy dro po lis Wro -
cław, Cen trum Hi sto rii Za jezd nia, Aqu apark Wro cław, ZOO
Wro cław, Tar czyń ski Are na Wro cław i WKS Śląsk Wro cław. 

Z ofer ty mo że sko rzy stać użyt kow nik, któ ry jest peł no let nią
oso bą fi zycz ną, po sia da ją cą sta ły lub cza so wy ad res za mel do wa nia

w gmi nie Kro śni ce, lub oso ba w wie ku do 18 lat po zo sta ją ca
pod opie ką praw ną ta kie go miesz kań ca. 

Sto wa rzy sze nie na pierw szą edy cję pro jek tu, któ ra po trwa
do koń ca te go ro ku, prze zna czy ło dla na szej gmi ny 400 kart.
Miesz kań cy mo gą je uzy skać już od 1 kwiet nia w Urzę dzie Gmi -
ny w Kro śni cach. (FE NIX)

KROŚNICE

Rabat na wrocławskie
atrakcje

22 mar ca se nio rów z klu bu w Su ło -
wie od wie dzi li mi lic cy po li cjan ci.
Spo tka nie zor ga ni zo wa no w ra mach
za jęć pro fi lak tycz nych, ma ją cych za -
po bie gać licz nym za gro że niom,
na ja kie na ra żo ne są oso by star sze.

Z se nio ra mi roz ma wia li sier żant szta -
bo wy Ja cek Ja rosz, star szy sier żant Bar tosz
Dol ny oraz sier żant szta bo wa Alek san dra

Pi ła sze wicz, zaj mu ją cą się w Ko men dzie
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu m. in. pro fi -
lak ty ką i za po bie ga niem zja wi skom prze -
stęp czym. 

Prze wod nim te ma tem po ga dan ki by -
ło za po bie ga nie prze stęp stwom po peł nia -
nym przez spraw ców dzia ła ją cych
me to da mi „na wnucz ka” oraz po przez
tzw. spo ofing, po le ga ją cy na pod szy wa niu
się w trak cie roz mo wy te le fo nicz nej

pod in ną oso bę. Funk cjo na riu sze mó wi li
tak że o oszu stach dzia ła ją cych me to dą
„na po li cjan ta”.

Se nio rzy do wie dzie li się, że po li cja ni -
gdy te le fo nicz nie nie in for mu je o pro wa -
dzo nych przez sie bie spra wach i nie pro si
o prze ka za nie pie nię dzy nie zna nej oso bie
czy o za an ga żo wa nie pry wat nych środ ków
fi nan so wych do ja kiej kol wiek ak cji. 

Mun du ro wi ape lo wa li do uczest ni -
ków spo tka nia, aby nie po dej mo wać żad -
nych kro ków w kie run ku prze ka zy wa nia
pie nię dzy, je śli za dzwo ni oso ba po da ją ca
się np. za krew ne go i nie jest roz po zna na
przez roz mów cę. Mo że to być pró ba oszu -
stwa.

Przy oka zji zwró co no uwa gę na bez -
pie czeń stwo pie szych, przy po mi na jąc, jak
waż ne jest uży wa nie ele men tów od bla sko -
wych, któ re są wi docz ne z da le ka. Na za -
koń cze nie za chę co no do udzia łu
w co mie sięcz nych spo tka niach „Se nior on -
-li ne”, w każ dy pierw szy po nie dzia łek mie -
sią ca o go dzi nie 9.00, w ser wi sie
YOUTU BE na pro fi lu Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

SUŁÓW

Rozmawiali o bezpieczeństwie
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Re pre zen tan ci sek cji Black Aqua
UKS Kro śnic ka Przy stań zna ko mi cie
za pre zen to wa li się w Mię dzy wo je -
wódz kich Dru ży no wych Mi strzo -
stwach Mło dzi ków 12-13 lat – run -
da 1. stre fy lu bu skiej i dol no ślą skiej.
Na si pły wa cy wy wal czy li osiem zło -
tych me da li i pięć srebr nych!

Tym sa mym kro śnic ki klub wy grał
kla sy fi ka cję me da lo wą, a w kla sy fi ka cji
dru ży no wej zna lazł się na trze cim miej scu.

Dwa ra zy na naj wyż szy sto pień po -
dium wcho dzi ły na sze ze spo ły w ry wa li za -
cji szta fe to wej. Eki pa w skła dzie: Ka je tan
Ma tu siak, Ewa Suj ka, Zo fia Ka miń ska

i Mar cin Ma ry jow ski nie mia ła so bie rów -
nych w szta fe cie 4x50 m sty lem do wol -
nym. Z ko lei w szta fe cie 4x50 m sty lem
zmien nym naj lep szy oka zał się te am
w skła dzie: E. Suj ka, M. Ma ry jow ski, K.
Ma tu siak i Le na Kraw czyk.

Z czte re ma zło ty mi me da la mi, zdo by -
ty mi w kon ku ren cjach in dy wi du la nych,
z za wo dów wró ci ła E. Suj ka. Kro śnic ka
pły wacz ka by ła pierw sza na 100 m sty lem
mo tyl ko wym, na 100 m sty lem do wol -
nym oraz na 100 i 200 m sty lem grzbie to -
wym. Nic za tem dziw ne go, że zo sta ła
uzna na za naj lep szą za wod nicz kę w ka te -
go rii wie ko wej 13 lat.  Jej klu bo wy ko le -
ga, M. Ma ry jow ski, oka zał się na to miast

naj lep szym za wod ni kiem wśród 13-lat -
ków. Kro śni cza nin zdo był zło te me da le
na 100 i 400 m sty lem do wol nym, a do te -
go do rzu cił dwa srebr ne krąż ki – na 100 m
sty lem mo tyl ko wym oraz na 200 m sty -
lem zmien nym. 

Dwa sre bra wy wal czył K. Ma tu siak,
któ ry był dru gi i na 100, i na 200 m sty lem
kla sycz nym. Z. Ka miń ska upla so wa ła się
na dru giej po zy cji na 400 m sty lem do wol -
nym. 

Dru ga run da tych za wo dów od bę dzie
się w Oświę ci miu w dniach 11-12 czerw -
ca. Bę dą tam star to wa li za wod ni cy z pię ciu
wo je wództw. 

(AN KA)

PŁYWANIE

Krośniczanie z 13 medalami!
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Dziew czę ta z UKS Dwój ka Mi licz ry -
wa li zo wa ły w Gło go wie ra -
mach III Dol no ślą skiej Li gi Mi ni siat -
ków ki. Na sze siat kar ki za ję ły dru gie
i trze cie miej sce, prze gry wa jąc tyl ko
je den mecz. 

W pierw szym skła dzie wy stą pi ły Na ta -
sza Wie le sik, Oli wia Sor bic ka i Ame lia Żmi -
jew ska, na to miast w dru gim ze spo le zna la -
zły się Alek san dra Maj, Alek san dra Na wroc -
ka i Ka ta rzy na Ko wal ska. Tre ne rem Dwój -
ki jest Se ba stian Ko tec ki. (AN KA)

19 mar ca po raz trze ci w Kro śni cach
zor ga ni zo wa no Noc ny Ma ra ton Pły -
wac ki OTY LIA DA. W te go rocz nej edy -
cji wy stą pi ły 24 oso by, któ re łącz nie
prze pły nę ły 344 ki lo me trów i 950
me trów.

Pierw sze miej sce w Kro śni cach za ję ła
Iga Ma ślej, za wod nicz ka UKS Kro śnic ka
Przy stań. Usta no wi ła też no wy re kord ba -

se nu, wy no szą cy 34 km. Na ko lej nych po -
zy cjach upla so wa li się Mar cin Głu szek
z wy ni kiem 31 km i 950 m oraz Ja kub Ste -
fa niak z re zul ta tem 29 km 700 m. 

Do or ga ni za cji tych za wo dów przy czy -
ni li się w głów nej mie rze Li lian na Fi -
rek – dy rek tor ba se nu, An drzej
Bia ły – wójt gmi ny Kro śni ce, Kry stian
Okoń – dy rek tor Cen trum Edu ka cyj no -
-Tu ry stycz no -Spor to we go. (AN KA)

PŁYWANIE

Otyliada po raz trzeci 
w Krośnicach
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SIATKÓWKA

Dobre występy milickiej Dwójki

Ba rycz Su łów na już za so bą trzy me -
cze w run dzie wio sen nej roz gry -
wek IV li gi. W tych spo tka niach na sza
dru ży na wy wal czy ła czte ry punk ty.

Na pierw sze star cie po zi mo wej prze -
rwie su ło wia nie uda li się do Oła wy, gdzie
zmie rzy li się z eki pą Mo to Jelcz. Po je dy nek
za koń czył się re mi sem 1: 1, a go la dla Ba -
ry czy strze lił Ad rian Pu cha ła. 

W na stęp nej ko lej ce nasz ze spół za grał
na wła snym obiek cie z MKP Wo łów.
W pierw szej od sło nie przy jezd ni sa mi
wpa ko wa li so bie pił kę do swo jej bram ki.
Jak się oka za ło, sa mo bój cze tra fie nie zde -
cy do wa ło o tym, że punk ty zo sta ły w Su -

ło wie.  W mi nio ny week end dru ży na Ba -
ry czy za gra ła w Trzeb ni cy z miej sco wą Po -
lo nią. W pierw szej po ło wie go ście
pre zen to wa li się sła bo, w efek cie cze go stra -
ci li dwa go le. Po zmia nie stron gra su ło -
wian wy glą da ła już nie co le piej, ale
po czer wo nej kart ce dla jed ne go w gra czy
Ba ry czy sta ło się ja sne, że od ro bie nie dwu -
bram ko wej stra ty jest nie re al ne. Osta tecz -
nie wy nik z pierw szej od sło ny utrzy mał się
do koń ca kon fron ta cji. 

Po 19 ko lej kach nasz ze spół zaj mu je
czwar te miej sce w ta be li, ma jąc na kon -
cie 32 punk ty. W naj bliż szą so bo tę Ba rycz
za gra u sie bie z Pia stem No wa Ru da.

(AN KA)

Eki pa MUKS Zie mia Mi lic ka w so bo -
tę uda ła się do Włosz czo wej, by ro ze -
grać za le gły mecz z miej sco wym
Het ma nem. Nie ste ty, go spo da rze
wy gra li w trzech par tiach.

Naj bar dziej za cię ta by ła pierw sza od -
sło na. Siat ka rze obu dru żyn ro bi li wszyst -
ko, by prze chy lić sza lę zwy cię stwa na swo ją
stro nę. Pró bę ner wów osta tecz nie wy gra li
miej sco wi, a set za koń czył się wy ni -
kiem 30: 28. 

W ko lej nych par tiach do mi na cja Het -
ma na już nie pod le ga ła dys ku sji. Naj pierw
ze spół z Włosz czo wej wy grał do 17, a po -
tem do 14 i tym sa mym zwy cię żył 3: 0,
dzię ki cze mu te raz ma dwa punk ty prze -
wa gi nad mi li cza na mi, któ rzy znaj du ją się
w stre fie spad ko wej.

Ty dzień wcze śniej eki pa MUKS po -
dej mo wa ła MKS Ikar Le gni ca. Po czą tek tej
kon fron ta cji był obie cu ją cy, gdyż w pierw -
szej par tii na si siat ka rze zwy cię ży li 28: 26.
Póź niej jed nak do gło su do szli go ście, wy -
gry wa jąc ko lej ne se ty do 20, do 12 i do 16. 

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Ze zmiennym szczęściem
SIATKÓWKA

Hetman 
był 
za silny


