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4 czerw ca, w par ku przy Chat ce Pu -
chat ka – Świe tli cy Śro do wi sko wej
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi li -
czu, o go dzi nie 12.00 roz pocz nie się
fe styn z oka zji Dnia Dziec ka. Im pre -
za bę dzie po łą czo na z ak cją cha ry ta -
tyw ną na rzecz Mi cha li ny Plew ki. Or -
ga ni za to ra mi wy da rze nia są gmi -
na Mi licz, Przed szko le Sa mo rzą do -
we, Pu blicz ny Żło bek „Stu mi lo wy
Las”, Ośro dek Spor tu i Re kre acji
oraz OPS Mi licz.

Dla dzie ci przy go to wa nych bę -
dzie sze reg atrak cji, jak choć by dmu -
chań ce, ku le wod ne, bun gee,
ma lo wa nie twa rzy, wy pla ta nie war -
ko czy ków, ta tu aże, kon ku ren cje spor -
to we, za ba wy z chu s tą ani ma cyj ną
oraz ma są pla stycz ną i pian ko wą,
pusz cza nie ba niek, fo to bud ka, itp.
Zwień cze niem im pre zy bę dzie Fe sti -
wal Ko lo rów przy mu zy ce.

– Im pre za bę dzie cał ko wi cie
za dar mo, a w jej trak cie bę dą do stęp -
ne kieł ba ski z gril la, ka szan ka, paj da
chle ba ze smal cem i ogór kiem, na po -
je, sło dy cze. Przy go tu je my po sto ta -
lo nów na wa tę cu kro wą, po pcorn
i lo dy. Do roz ma itych kon ku ren cji
prze wi dzie li śmy na gro dy dla dzie ci,
sfi nan so wa ne przez przed się bior ców
i gmi nę Mi licz. Łą czy my to wy da rze -
nie ze zbiór ką na rzecz Mi cha li ny
Plew ki – mó wi Do ro ta Bier nat, dy -
rek tor Przed szko la Sa mo rzą do we go
w Mi li czu oraz Pu blicz ne go Żłob ka
„Stu mi lo wy Las” – ko or dy na tor ka fe -
sty nu.

Mi cha lin ka jest mi li czan ką, uro -
dzi ła się 18 li sto pa da 2015 ro ku
z bar dzo rzad ką cho ro bą ge ne tycz ną
skó ry EB (epi der mo ly sis bul lo -
sa) – pę che rzo wym od dzie la niem się
na skór ka. Ma zdia gno zo wa ną po stać
RDEB (re ce syw ne, dys tro ficz ne EB).
Jej skó ra jest tak de li kat na i wraż li wa
jak skrzy dła mo ty la, a naj lżej szy do -
tyk czy otar cie ubra niem mo że po wo -

do wać pę ka nie skó ry, pę che rze i ra ny
po rów ny wal ne do opa rzeń 1. i 2.
stop nia. Pę che rze po ja wia ją się naj -
czę ściej na rącz kach, nóż kach, łok -
ciach, sto pach, ale tak że na resz cie
cia ła oraz w ja mie ust nej.

– Do 30 ma ja ro dzi ce, miesz kań -
cy gmi ny Mi licz mo gą przy no sić
do przed szko la róż ne ga dże ty i fan ty
na li cy ta cje, któ re od bę dą się w trak -
cie Dnia Dziec ka. Po pro wa dzi je Piotr
Wój cik. Z ko lei mecz pił ki siat ko wej
po pro wa dzą za wod ni cy klu bu
MUKS Zie mia Mi lic ka – Ar tur Na -
ko niecz ny i Piotr Ski ba. Do 20 ma ja
mo gą się zgła szać dru ży ny, dzwo niąc
pod nu mer te le fo nu 601 876 777.
Każ da zgła sza ją ca się dru ży na wpła -
ca 200 zł wpi so we go, a pie nią dze te
prze ka że my na rzecz Mi cha li ny. Na -
szą ini cja ty wę wspie ra ją rów nież pry -
wat ne fir my. Co ro ku po ma ga nam
tak że Da mian Woj ta szek – mistrz
świa ta w siat ków ce, któ ry sfi nan su je
pu cha ry i me da le dla osób bio rą cych
udział w za wo dach – do po wia da D.
Bier nat.

Oso by, któ re chcia ły by udzie lić fi -
nan so we go wspar cia mo gą do ko ny -
wać wpłat na kon to Sto wa rzy sze nia
„Chat ka Pu chat ka” o nu me rze:
2395820000200000336141000
1 z do pi skiem „Da ro wi zna na Dzień
Dziec ka”.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

W ostat ni dzień kwiet nia na te re nie
Kro śnic kiej Ko lei Wą sko to ro wej od był
się XXI Rajd Ro we ro wy „Śla da mi Ry -
szar da Szur kow skie go”, w któ rym
wzię ło udział po nad 700 osób. Po nad -
to w Świe bo do wie, ro dzin nej miej sco -
wo ści te go wy bit ne go ko la rza, uro czy -
ście otwar to skwer je go imie nia. Or ga -
ni za to rem wy da rze nia by ło Cen trum
Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -Spor to we
w Kro śni cach.

Na im pre zę przy je cha li mi ło śni cy
ko lar stwa zwie lu re gio nów Pol ski, zKro -
to szy na, Ra wi cza, Pa ko sła wia, Kęp na,
Ko ni na, Płoc ka, Gdań ska czy War sza wy.
Na li nii star tu po ja wi ło się tak że wie lu
daw nych przy ja ciół i klu bo wych ko le -
gów Ry szar da Szur kow skie go z Do lme -
lu Wro cław. Nie za bra kło rów nież je go
tre ne ra – Mie czy sła wa Że la znow skie go.
Uro czy ste go otwar cia raj du do ko nał
wójt An drzej Bia ły wraz z żo ną i cór ką
Ry szar da Szur kow skie go. Ko la rze mie li
do wy bo ru trzy tra sy. Naj dłuż sza – 40-
ki lo me tro wa – wio dła przez miej sco wo -
ści Kro śni ce, Pierst ni ce, Bu ko wi ce,
Lę dzi ne, Brzo stó wek, Brzo sto wo, Że leź -
ni ki, Lu bo ra dów, Ko tlar kę, Czat ko wi ce
i Wierz cho wi ce. Śred nia tra sa mia -
ła 25 km, a naj krótsza 14 km.

Po raj dzie od był się kon cert ze spo -
łu z Byd gosz czy Big Bi ke Or che stra,
któ ry po pu lar ność zdo był, do cie ra jąc
do pół fi na łu XIII edy cji pro gra mu
„Mam Ta lent”. Na sce nie za gra li Ad rian
Za sa da (gi ta ra aku stycz na, śpiew), Ma -
ciej Dra piń ski (akor de on), Ję drzej Ro -
chec ki (skrzyp ce), Krzysz tof Bier nac ki
(klar net, sak so fon), Szy mon Wi ciń ski
(kon tra bas) i To masz Stan ny (in stru -
men ty per ku syj ne). 

Po tem na gro dzo no naj star sze go
inaj młod sze go ro we rzy stę. Po nad to każ -
dy z uczest ni ków raj du przed je go roz -
po czę ciem otrzy mał pa kiet star to wy,
w któ rym zna la zły się m. in. pa miąt ko -
we zdję cie Ry szar da Szur kow skie go, dłu -
go pis czy bre lo czek. 

Zor ga ni zo wa no tak że lo te rię fan to -
wą. Na wszyst kich cze ka ło zresz tą wię -
cej atrak cji, jak choć by prze jażdż ka
ko lej ką wą sko to ro wą, sto iska ga stro no -
micz ne czy kon kurs jaz dy na ro we rze
sta cjo nar nym, a na naj młod -
szych – dmu cha ne zam ki i zjeż dżal nie. 

Po go dzi nie 15.00 uczest ni cy raj du
wy ru szy li do Świe bo do wa, gdzie do ko -

na no uro czy ste go otwar cia Skwe ru Ry -
szar da Szur kow skie go. Ini cja ty wa po -
wsta nia te go obiek tu na ro dzi ła się
po śmier ci te go wy bit ne go spor tow ca
w 2021 r. W re ali za cję za an ga żo wa ło się
sze reg in sty tu cji, gru pa miesz kań ców,
ro dzi na i zna jo mi. – Cie szę się, że więk -
szość osób po ja wi ła się tu taj naro we rach.
Ry szard po tra fił na tym po jeź dzie prze -
je chać co dzien nie 50-60 km. Spra wia ło
mu to du żą fraj dę. Spo tka li śmy się oso -
bi ście przy oka zji wi zy ty w War sza wie.
By łem spe szo ny, po nie waż mia łem oka -
zję po znać ido la mo jej mło do ści. Był wy -
bit nym ko la rzem, ale przede wszyst kim
bar dzo uj mu ją cym czło wie kiem. Wspa -
nia ły kom pan, z któ rym moż na by ło go -
dzi na mi roz ma wiać. Nie zwy kle otwar ty
umysł icie ka wy świa ta – wspo mi nał Ka -
zi mierz Po cho dy ła, je den z ini cja to rów
po wsta nia skwe ru. 

Wpo dob nym to nie wy po wia da li się
wie lo let ni przy ja cie le le gen dy pol skie go
ko lar stwa – An drzej Woj tycz ka i Hen -
ryk Cha ruc ki. Opi sa li Szur kow skie go ja -
ko wiecz nie uśmiech nię te go,
ser decz ne go, życz li we go i ko cha ją ce go
lu dzi czło wie ka. Pod kre śli li, że miesz -
kań cy Zie mi Mi lic kiej mo gą czuć się
dum ni ztak wiel kiej po sta ci. Wimie niu
Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie go po -
dzię ko wa nia zło żył Jan Brzeź ny – ko larz
i olim pij czyk.

– Je ste śmy ogrom nie dum ni, że
w tym miej scu po wstał po mnik tak
wiel kiej po sta ci. Ma wie le sym bo li. Jest
sil ny iza ra zem skrom ny. Bar dzo dzię ku -
ję gru pie osób, któ ra to za ini cjo wa ła iwy -
bu do wa ła. Od kil ku na stu lat w na szej
gmi nie od by wa ją się dwie edy cje raj du
ro we ro we go imie nia Ry szar da Szur kow -
skie go. Jest to od da nie na leż ne go sza cun -

ku ihoł du. Bę dzie my ro bić wszyst ko, że -
by to kon ty nu ować. Ro dzi się jesz cze je -
den waż ny pro jekt – bu do wa mu zeum
w Kro śni cach. Tak ży czył so bie nasz
wiel ki mistrz – po wie dział An drzej Bia -
ły, wójt gmi ny Kro śni ce.

Naza koń cze nie uro czy sto ści głos za -
bra ła żo naRy szar da Szur kow skie go. Nie
kry jąc wzru sze nia, wy ra zi ła wdzięcz -
ność za tak licz ne przy by cie oraz
za wspa nia łą kon cep cję bu do wy skwe -
ru. – Jest to wiel ka chwi la dla mnie.
W mo im od czu ciu ten głaz po ka zu je
wiel kość, twar dość i trud Ry szar da
w dro dze na szczyt. Wspól ny mi si ła mi
wy ko na li ście ka wał do brej ro bo ty. Dzię -
ku ję, że mo gę być czę ścią te go wiel kie go
czło wie ka – pod su mo wa ła Iwo naAr ku -
szew ska -Szur kow ska.

R. Szur kow ski uro dził się w 1946
ro ku wŚwie bo do wie. Wla tach60. i70.
był jed nym znaj wy bit niej szych pol skich
spor tow ców. Zdo był dwa srebr ne me da -
le olim pij skie (na IO w Mo na chium
i Mont re alu). Na kon cie ma tak że trzy
zło ta mi strzostw świa ta w ko lar stwie
szo so wym oraz sre bro. Czte ry ra zy wy -
gry wał Wy ścig Po ko ju. W su mie w tym
wy ści gu prze je chał 89 eta pów (w tym
aż 52 w ko szul ce li de ra). Wy grał 13
z nich. Ni gdy nie uda ło mu się zwy cię -
żyć w To ur de Po lo gne, ale to do nie go
na le ży re kord wy gra nych eta pów, któ -
rych ma aż 15. R. Szur kow ski wy gry wał
też wie le za gra nicz nych wy ści gów. Zo -
stał od zna czo ny m. in. sied mio krot nie
Zło tym Me da lem zaWy bit ne Osią gnię -
cia Spor to we i krzy ża mi – Ka wa ler skim
(1972), Ofi cer skim (1976), Ko man dor -
skim (1986) i Ko man dor skim z Gwiaz -
dą OOP (1999). Zmarł 1 lu te go 2021 r.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Będzie mnóstwo atrakcji!

KROŚNICE / ŚWIEBODÓW

W hołdzie legendarnemu sportowcowi
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25 kwiet nia w miej sco wo ści Bar ni ki
(gmi na Mi licz) po li cja za trzy ma ła ko -
lej ne go pi ja ne go kie row cę. Nie trzeź -
wy męż czy zna w trak cie kon tro li dro -
go wej pró bo wał prze ku pić mun du ro -
wych. Cze ka ją go te raz po waż ne
kon se kwen cje.

38-let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz
wpadł pod czas kon tro li dro go wej. Ba da nie
sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go or ga ni -
zmie 2,8 pro mi la al ko ho lu. W związ ku
z tym zo stał umiesz czo ny w po li cyj nym ra -
dio wo zie, gdzie funk cjo na riu sze wy ko ny -
wa li dal sze czyn no ści służ bo we.
W pew nym mo men cie męż czy zna miał
wy jąć z port fe la trzy bank no ty o no mi na -
le 200 zło tych i pró bo wał je wrę czyć po li -
cjan tom w za mian za za nie cha nie
in ter wen cji. 

– Po in for mo wa no go, że wła śnie po -
peł nił ko lej ne prze stęp stwo, tym ra zem
o cha rak te rze ko rup cyj nym. W ce lu wy ja -

śnie nia oko licz no ści spra wy tra fił do po li -
cyj ne go aresz tu. Za trzy ma no mu pra wo
jaz dy, a sa mo chód prze ka za no oso bie przez
nie go wska za nej. Po wy trzeź wie niu męż -
czy znę do pro wa dzo no do pro ku ra tu ry,
gdzie usły szał za rzu ty zwią za ne z po peł nio -
ny mi prze stęp stwa mi. Po prze słu cha niu
w cha rak te rze po dej rza ne go zo stał zwol -
nio ny. Za pró bę wrę cze nia ko rzy ści ma jąt -

ko wej funk cjo na riu szom po li cji w za mian
za od stą pie nie od wy ko na nia czyn no ści
służ bo wych gro zi ka ra od ro ku do dzie się -
ciu lat po zba wie nia wol no ści. 38-la tek
oczy wi ście po nie sie tak że kon se kwen cje
kie ro wa nia sa mo cho dem w sta nie nie trzeź -
wo ści – 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)

20 kwiet nia set ne uro dzi ny ob cho -
dzi ła miesz kan ka Świę to szy na, Ja ni -
na Ro ma no wicz. Z tej oka zji ju bi lat -
kę od wie dzi li przed sta wi cie le gmi ny
Mi licz, by ży czyć jej du żo zdro wia
i wszel kie go do bra.

Pa ni Ja ni na wraz ze swo imi bli ski mi
mu sia ła ucie kać z Kre sów Wschod nich,
gdzie przy szła na świat i spę dzi ła dzie -
ciń stwo. Po dróż wy sie dleń ca by ła bar dzo
dłu ga i trud na. Lu dzie by li prze wo że ni
w wa go nach by dlę cych, czę sto bez wy -

star cza ją cej ilo ści je dze nia i pi cia. Wkrót -
ce po przy by ciu na te ren gmi ny Mi licz
pa ni Ja ni na stra ci ła mę ża, więc mu sia ła
sa mo dziel nie wy cho wy wać swo je dzie -
ci. – To nie by ły ła twe cza sy. Nie mie li -
śmy je dze nia, mu sia łam za dbać tak że
o żyw ność dla trzo dy. Nie rzad ko od ma -
wia li śmy so bie, aby za pew nić je dze nie
zwie rzę tom – opo wia da ła swo im go -
ściom miesz kan ka Świę to szy na. 

Ja ni nie Ro ma no wicz ży cze nia
z oka zji set nych uro dzin zło ży li bur -
mistrz Piotr Lech, wi ce bur mistrz Łu -
kasz Ro ki ta, Da nu ta Pu dłow ska
i Wio let ta Owcza rek – kie row nik Urzę -
du Sta nu Cy wil ne go i jej za stęp czy ni.
Ju bi lat ka otrzy ma ła od go ści bu kiet
kwia tów, a od lo kal nych pro du cen tów
kosz ze zdro wą żyw no ścią. Po nad to
wło darz Mi li cza prze ka zał jej list gra tu -
la cyj ny od pre mie ra Ma te usza Mo ra -
wiec kie go oraz wo je wo dy Ja ro sła wa
Ob rem skie go. Ży cze nia se nior ce zło ży -
li rów nież soł tys Świę to szy na Krzysz -
tof Fi rek i Ma ria Kwiat kow ska z ra dy
so łec kiej.

OPRAC. (FE NIX)

23 kwiet nia stra ża cy z mi lic kiej OSP
po wi ta li no wy sa mo chód, któ ry zo -
stał prze ka za ny na szej jed no st ce de -
cy zją dol no ślą skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP, a na stęp nie
przez nich wy re mon to wa ny.

No wy na by tek to cięż ki sa mo chód ra -
tow ni czo -ga śni czy Jelcz 422, z na pę -
dem 4x2, za bu do wa ny przez fir mę
Dra gon Sa mo cho dy Po żar ni cze z Dą bro -
wy Gór ni czej. Wy po sa żo ny jest w zbior nik
na wo dę o po jem no ści 5000 l, zbior nik
na śro dek pia no twór czy o po jem no ści 500

l oraz au to pom pę o wy daj no ści 2400 li -
trów/mi nu tę, a tak że w pneu ma tycz ny
maszt oświe tle nio wy, agre gat prą do twór -
czy, ar ma tu rę wod ną, ze staw dra bin po żar -
ni czych i in ne.

Wcze śniej po jazd słu żył w Ośrod -
ku Szko le nia Ko men dy Wo je wódz kiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej we Wro cła -
wiu.

OPRAC. (AN KA)

NA DRODZE

Kierował po pijaku – zaproponował łapówkę

GMINA MILICZ

200 lat dla pani Janiny!

MILICZ

Jednostka OSP ma nowy pojazd
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Pierw sze dni te go mie sią ca upły nę ły
w Mi li czu pod zna kiem in au gu ra cji
se zo nu ro we ro we go, uro czy ste go
pod nie sie nia fla gi pań stwo wej
i – oczy wi ście – ob cho dów ko lej nej
rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3
Ma ja. Przy wspa nia łej po go dzie tłu -
my miesz kań ców spę dzi ły ma jów kę
w zna ko mi tych na stro jach. 

1 ma ja na ścież ce ro we ro wej zor ga ni -
zo wa no rajd na dy stan sach 46,5 i 23,5 km.
Na me cie każ dy z uczest ni ków otrzy my -
wał pa kiet pa miąt ko wy z ga dże ta mi ufun -
do wa ny mi przez Dol no ślą ską Kra inę
Ro we ro wą, m. in. ko szul ki, smy cze czy ele -
men ty od bla sko we. Za koń cze nie im pre zy
na stą pi ło przy akwa rium ple ne ro wym,
gdzie cze ka ły po sił ki re ge ne ra cyj ne i grill.
Dla naj młod szych przy go to wa no stre fę za -
baw w po sta ci dmu cha nych zam ków
i zjeż dżal ni.

Na stęp ne go dnia z oka zji Świę ta Fla gi
Pań stwo wej na mi lic kim ryn ku od by ło się
uro czy ste wcią gnie cie fla gi bia ło -czer wo -
nej na maszt z ode gra niem „Ma zur ka Dą -
brow skie go”. W tym wy da rze niu wzię ły

udział wła dze sa mo rzą do we oraz służ by
mun du ro we.

W Świę to Kon sty tu cji 3 Ma ja tłu my
miesz kań ców zgro ma dzi ły się przy Urzę -
dzie Miej skim w Mi li czu. Przy akom pa nia -
men cie Mi lic kiej Or kie stry Dę tej
za brzmiał hymn pań stwo wy, wy wie szo no
fla gę, a na bal ko nie ma gi stra tu stra ża cy od -
pa li li bia ło -czer wo ne fla ry. Bur mistrz Piotr
Lech przy po mniał gorz kie fak ty hi sto rycz -
ne, zwią za ne z uchwa le niem Kon sty tu cji 3
Ma ja w 1791 r., któ ra obo wią zy wa ła tyl ko
przez rok. Zo sta ła oba lo na w wy ni ku dzia -

łań Kon fe de ra cji Tar go wic kiej i prze gra nej
woj ny pol sko -ro syj skiej. Do pro wa dzi ło to
do ko lej nych roz bio rów i li kwi da cji pań -
stwa pol skie go na 123 la ta. 

– W ob li czu za gro że nia i wro ga ze -
wnętrz ne go po trzeb na jest mo bi li za cja i in -
te gra cja. Mu si być ze spo le nie na ro do we
pod jed nym ha słem. Tak się sta ło wte dy,
kie dy po trau mie pierw sze go roz bio ru ze -
brał się na ród pod jed nym sztan da rem idei
sil ne go i no wo cze sne go pań stwa. Nie ste ty,
tyl ko na 14 mie się cy. Za gro że nie ze wscho -
du, wspie ra ne przez pru skich agen tów, oli -
gar chów, część du cho wień stwa
do pro wa dzi ło do upad ku Rze czy po spo li -
tej. Te gę by peł ne fra ze sów o wol no ści, tra -
dy cji i obro nie wia ry po zwo li ły się sprze dać
ru skie mu na jeźdź cy. Dzi siaj szcze gól nie
moc no pa mię ta my o tej na ucz ce. Pol skie
świę to prze bie ga w ryt mie hau bic, ata ków
po wietrz nych, ar ty le ryj skich za na szą
wschod nią gra ni cą. Tam na si bra cia Ukra -
iń cy wła sną krwią bro nią swo jej i na szej
nie pod le gło ści. Za świad cza ją, jak waż ne
jest wol ne i nie pod le głe pań stwo – po wie -
dział Piotr Lech.

Sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki przy po -
mniał, jak waż na jest kon sty tu cja, sta no -
wią ca zbiór praw, obo wiąz ków oby wa te li
i wła dzy pań stwo wej. Jak pod kre ślił, Pol -
ska by ła pierw szym kra jem w Eu ro pie
i dru gim na świe cie, w któ rym uchwa lo no
ta ki do ku ment. Stał się on sym bo lem i in -
spi ra cją dla Po la ków i Eu ro pej czy ków w dą -
że niach do wol no ści.

Na stęp nie na pla cu od by ły się wy stę -
py ar ty stycz ne dzie ci z Przed szko la Sa mo -
rzą do we go w Mi li czu. Ubra ne w stro je
lu do we i bar wy bia ło -czer wo ne, za tań czy -
ły przy tra dy cyj nych pio sen kach.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło
utwo rze nie ko ro wo du, któ rzy prze szedł
uli ca mi mia sta aż nad mi lic ki za lew. Na je -

go cze le szła gru pa che er le ade rek, or kie stra
dę ta, pocz ty sztan da ro we, przed sta wi cie le
sa mo rzą du i gru pa re kon struk cyj na.
W oczy rzu ca ła się stu me tro wa fla ga bia ło -
-czer wo na, nie sio na przez miesz kań ców.

Nad mi lic kim za le wem mia ło miej sce
ofi cjal ne otwar cie ska te par ku. Ztej oka zji wy -
stą pi ły che er le ader ki z mi lic kiej Dwój ki.
Praw dzi wą fraj dą dla wszyst kich zgro ma dzo -
nych oka za ły się po ka zy mi strzów – Bart ka
Oskro by na hu laj no dze, Ma te usza Oku ły
na de sko rol ce, Je nyi Shve dy na BMX -ie oraz
Mi cha ła Pio trow skie go na rol kach. Ich po pi -
sy wy war ły wiel kie wra że nie na wi dow ni.

Te go dnia nad za le wem zor ga ni zo wa -
no rów nież bie sia dę, a tak że ko lej ną edy cję
Expo Rze miosł. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Ma jów ka w Ciesz ko wie trwa ła aż
do mi nio nej so bo ty. Z oka zji Świę ta
Kon sty tu cji 3 Ma ja od był się uro czy -
sty apel i zło żo no wią zan ki kwia tów.
Na sta dio nie na to miast zor ga ni zo -
wa no fe styn.

3 ma ja przy obe li sku „W hoł dzie żoł nie -
rzom po le głym w la tach 1939-1945” sta nę -
ła war ta ho no ro wa z III Ciesz kow skie go
Śro do wi sko we go Szcze pu Dru żyn Har cer -
skich „So kół”. Na uro czy sto ści z oka zji Świę -
ta Kon sty tu cji 3 Ma ja po ja wi ły się rów nież
pocz ty sztan da ro we, wła dze sa mo rzą do we,
przed sta wi cie le roz ma itych in sty tu cji, sto wa -
rzy szeń i szkół. Od śpie wa no wspól nie hymn
Pol ski izło żo no sym bo licz ne wią zan ki kwia -
tów. Po świę cił je ks. Piotr Stry kow ski – pro -
boszcz Pa ra fii pw. Wnie bo wstą pie nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny w Ciesz ko wie.

W Ko ście le pw. Naj święt sze go Ser ca
Pa na Je zu sa w Pa ko sław sku od pra wio -
na zo sta ła Msza świę ta w in ten cji oj czy zny.

Po prze dzi ła ją uro czy sta aka de mia, przy go -
to wa na przez uczniów tam tej szej szko ły
pod sta wo wej. Przy po mnia no ku li sy i fak -
ty hi sto rycz ne zwią za ne z uchwa le niem
Kon sty tu cji 3 Ma ja w 1791 r. Opra wę mu -
zycz ną za pew nił lo kal ny ze spół Via to ri.

7 ma ja na sta dio nie miej skim
w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no roz gryw ki

pił ki noż nej o Pu char Wój ta Gmi ny.
Ciesz kow scy har ce rze przy go to wa li dla
dzie ci za ję cia pla stycz ne oraz wspi nacz ko -
we. Na sce nie wy stą pi li Ni na Elias oraz ze -
spół Ak cept. O go dzi nie 19.00 roz po czę ła
się za ba wa ta necz na, pro wa dzo na przez
DJ -a Woy tii.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

MILICZ

Majówka pełna wyjątkowych wrażeń!

CIESZKÓW

Uroczyście, rekreacyjnie, zabawowo
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21 kwiet nia z Lon dy nu do Pol ski
prze trans por to wa ny zo stał 34-let ni
miesz ka niec jed nej z wsi nie da le ko
Mi li cza, któ ry w paź dzier ni ku 2016
ro ku miał brać udział w za miesz -
kach przed bu dyn kiem Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu.

Przy po mnij my, że w paź dzier ni -
ku 2016 r. przy mi lic kiej ko men dzie zgro -
ma dzi ło się oko ło 300 osób z po wo du
wy da rzeń z udzia łem 22-let nie go męż czy -
zny, któ ry we wrze śniu – we dług wer sji po -
li cji – upadł w ko men dzie i ude rzył się
w gło wę. Na sku tek te go tra fił do szpi ta la
z krwia kiem i prze szedł ope ra cję. W lu -
dziach na ra sta ły emo cje, po nie waż w ich
opi nii przy czy ną te go zda rze nia mia ła być
bru tal na in ter wen cja po li cjan tów. 

– Tłum agre syw nych spraw ców pró bo -
wał wtar gnąć do bu dyn ku ko men dy, a in -
ter we niu ją cy po li cjan ci zo sta li ob rzu ce ni
ka mie nia mi, kost ką bru ko wą z chod ni ków,
szkla ny mi bu tel ka mi czy jaj ka mi. Za ata ko -

wa ni funk cjo na riu sze w ce lu od par cia za -
gro że nia zmu sze ni by li użyć wo bec na past -
ni ków środ ków przy mu su bez po śred nie go
w po sta ci pa łek służ bo wych czy też strzelb
gład ko lu fo wych z wy ko rzy sta niem gu mo -
wych kul. Jesz cze w trak cie za mie szek oraz
w na stęp nych dniach po li cjan ci za trzy ma -

li pra wie wszyst kich spraw ców czyn nie bio -
rą cych w nich udział. Jed nak męż czy zna,
któ ry wiódł prym w tłu mie i był naj bar dziej
agre syw ny w trak cie za mie szek, nie zo stał
za trzy ma ny. Zdo łał się ukryć. Miesz ka niec
jed nej z pod mi lic kich wio sek, któ ry był do -
brze zna ny miej sco wym po li cjan tom
w związ ku z wcze śniej szy mi in ter wen cja -
mi z je go udzia łem, wy je chał za gra ni cę,
gdzie przez po nad pięć lat ukry wał się
przed pol ski mi or ga na mi ści ga nia – 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.

21 kwiet nia na lot ni sku w War sza wie
wy lą do wał sa mo lot z Lon dy nu, z po szu ki -
wa nym 34-lat kiem na po kła dzie. Za raz
po przy lo cie do Pol ski męż czy zna tra fił
do jed ne go z aresz tów śled czych w War sza -
wie. W dal szej ko lej no ści miał zo stać prze -
trans por to wa ny do aresz tu we Wro cła wiu,
a na stęp nie do wie zio ny do mi lic kiej pro ku -
ra tu ry w ce lu prze pro wa dze nia za le głych
czyn no ści pro ce so wych. (FE NIX)

Z POLICJI

Ukrywał się przez pięć lat

Ran kiem 25 kwiet nia na uli cy Szkol nej w Kro -
śni cach po li cjan ci za trzy ma li męż czy znę, któ ry
pro wa dził po jazd pod wpły wem al ko ho lu. Cze -
ka ją go te raz po waż ne kon se kwen cje.

31-let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz wpadł pod czas
kon tro li dro go wej. Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w je go or ga ni zmie 0,8 pro mi la al ko ho lu. W związ ku
z tym po li cjan ci za trzy ma li nie trzeź we mu kie row cy pra -
wo jaz dy oraz unie moż li wi li mu dal szą jaz dę sa mo cho -
dem, prze ka zu jąc po jazd oso bie przez nie go wska za nej. 

– Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa znaj dzie swój
fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie męż czy zna po nie sie kon -
se kwen cje praw ne, zwią za ne z kie ro wa niem sa mo cho -
dem oso bo wym w sta nie nie trzeź wo ści – po wie dział
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

KROŚNICE

O świcie po alkoholu

Po nad dwa pro mi le al ko ho lu w or ga -
ni zmie mia ła 32-let nia ko bie ta, któ -
ra jeź dzi ła sa mo cho dem oso bo -
wym… po łą ce nie da le ko Bu ko wic.
Po nad to by ła też pod wpły wem ma -
ri hu any, a w jej sa mo cho dzie zna le -
zio no prze szło 130 por cji te go nar ko -
ty ku. Jak by te go by ło ma ło, 32-lat ka
już wcze śniej mia ła za trzy ma ne pra -
wo jaz dy za kie ro wa nie po jaz dem
w sta nie nie trzeź wo ści.

27 kwiet nia wie czo rem po li cjan ci
zo sta li po wia do mie ni, że po łą ce w po -
bli żu Bu ko wic jeź dził sa mo chód, któ -
ry na stęp nie wje chał do ro wu.
Mun du ro wi na tych miast uda li się we
wska za ne miej sce, gdzie za sta li świad -
ka zda rze nia oraz ko bie tę, któ ra sta ła
przy sa mo cho dzie mar ki BMW, znaj -
du ją cym się w ro wie na środ ku łą ki. To

wła śnie ona, jak usta li ła po li cja, jeź dzi -
ła po łą ce.

– 32-let nia miesz kan ka po wia tu
ole śnic kie go by ła nie trzeź wa – ba da -
nie wy ka za ło w jej or ga ni zmie po nad
dwa pro mi le al ko ho lu – mó wi pod -
insp. Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi -
li czu. – Oka za ło się rów nież, że
ko bie ta by ła pod wpły wem dzia ła nia
ma ri hu any, na co wska zał uży ty przez
po li cjan tów te ster nar ko ty ko wy. 

W trak cie prze szu ka nia po jaz du
funk cjo na riu sze zna leź li po jem nicz ki
oraz wo recz ki z za war to ścią ma ri hu -
any w ilo ści po nad 130 por cji wol no -
ryn ko wych. – W związ ku z tym
do cza su wy ja śnie nia oko licz no ści zda -
rze nia ko bie tę za trzy ma no w po li cyj -
nym aresz cie. Wcze śniej w szpi ta lu
po bra no od niej krew do ba dań la bo -
ra to ryj nych na za war tość nar ko ty -

ków – do po wia da S. Wa leń ski. Za bez -
pie czo ne nar ko ty ki tra fi ły do po li cyj -
ne go de po zy tu.

Wto ku dal szych czyn no ści po li cjan -
ci usta li li, że32-lat ce wlu tym za trzy ma -
no pra wo jaz dy za udział w zda rze niu
dro go wym pod wpły wem al ko ho lu.
Po wy trzeź wie niu za trzy ma na ko bie ta
usły sza ła za rzu ty po peł nie nia dwóch
prze stępstw i po prze słu cha niu w cha -
rak te rze po dej rza nej zo sta ła zwol nio na.
Po li cja wy ja śnia oko licz no ści spra wy,
wtym po cho dze nie za bez pie czo nej ma -
ri hu any. (AN KA)

Z POLICJI

Jeździła po alkoholu i narkotykach
F

O
T
. 
Z

d
ję

c
ie

 p
o
g
lą

d
o
w

e

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z



Na bieżąco 5

28 kwiet nia w Sta rym Mły nie w Nie -
su ło wi cach od by ła uro czy sta ga la
wrę cze nia cer ty fi ka tów Do li na Ba ry -
czy Po le ca. Or ga ni za to rem by ło Sto -
wa rzy sze nie „Part ner stwo dla Do li ny
Ba ry czy”.

Uro czy stość zor ga ni zo wa no
po pra wie dwu let niej prze rwie, spo -
wo do wa nej sy tu acją pan de micz ną.
Sto wa rzy sze nie „Part ner stwo dla Do -
li ny Ba ry czy” jest do bro wol nym, sa -
mo rząd nym, trwa łym zrze sze niem
osób fi zycz nych i osób praw nych,
w tym jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Je go ce lem jest dzia ła nie
na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju
ob sza rów wiej skich i ry bac kich Do li -
ny Ba ry czy w opar ciu o wy ko rzy sta nie
wa lo rów przy rod ni czo -kul tu ro wych,
szcze gól nie ob sza ru „Na tu ra 2000”. 

– Dzię ku je my pań stwu za wa sze
za an ga żo wa nie i ak tyw ność. Two rzy -
my ra zem róż no rod ną, bo ga tą i cie ka -
wą ofer tę tu ry stycz ną Do li ny Ba ry czy,

przy czy nia jąc się do bu do wa nia po zy -
tyw ne go wi ze run ku re gio nu, je go re -
no my i roz po zna wal no ści w kra ju
i po za je go gra ni ca mi – pod kre śli ła In -
ga De mia niuk -Ozga.

Co ro ku ka pi tu ła wrę cza naj lep -
szym pro du cen tom i usłu go daw com
z re gio nu znak pro mo cyj ny Do li na Ba -
ry czy Po le ca. Sys tem pro mo cyj ny po -
wstał w ro ku 2008 z po trze by
miesz kań ców i przed się bior ców re gio -
nu, z ini cja ty wy or ga ni za cji po za rzą -
do wych i osób fi zycz nych,
za in te re so wa nych wspie ra niem zrów -
no wa żo ne go roz wo ju Do li ny Ba ry czy.
Je go ce lem jest rów nież wspie ra nie ak -
tyw nych po staw słu żą cych po wsta wa -

niu i roz wi ja niu pro duk tów lub usług
ba zu ją cych na spe cy fi ce ob sza ru Do li -
ny Ba ry czy oraz na wią zy wa nie współ -
pra cy i ani mo wa nie dzia łań na rzecz
ochro ny śro do wi ska. 

Na mar kę zna ku i ca łe go re gio nu
wpły wa ją przede wszyst kim wy so ka
ja kość ofe ro wa nych pro duk tów
i usług, ich przy ja zność dla śro do wi -
ska, sil ny zwią zek z re gio nem, miej sco -
wą hi sto rią, tra dy cją, kul tu rą,
przy ro dą. Bar dzo du że zna cze nie dla
bu do wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku
ma ją rów nież oso by lo kal nych pro du -
cen tów i usłu go daw ców, pra cu ją cych
zgod nie na wspól ny suk ces, trak tu ją -
cych swo ją pra cę jak pa sję, a nie wy -
łącz nie spo sób za ra bia nia pie nię dzy.
Łą czy ich chęć współ pra cy, wza jem ne -
go re ko men do wa nia swo jej ofer ty,
dba nie o przy ja zność dla śro do wi ska
i tro ska o za cho wa nie i pro mo cję dzie -
dzic twa przy rod ni cze go i kul tu ro we -
go Do li ny Ba ry czy. O pra wo do zna ku
mo gą sta rać się oso by fi zycz ne za -
miesz ka łe oraz pod mio ty ma ją ce sie -
dzi bę na ob sza rze Do li ny Ba ry czy
z te re nu gmin Ciesz ków, Kro śni ce,
Mi licz, Twar do gó ra oraz Przy go dzi ce,
Odo la nów, So śnie. 

W tym ro ku cer ty fi kat Do li na Ba -
ry czy Po le ca otrzy ma ło go 21 pro duk -
tów i 36 usług. Do dat ko wo sześć ofert
uzy ska ło sta tus kan dy da ta. Wy róż nie -
nia wrę czy li człon ko wie ka pi tu ły: In -
ga De mia niuk -Ozga, Iwo na Ja skul ska,
Zo fia Pie try ka, Do ro ta Chmie lo wiec -
-Tysz ko, Jo an na Mo na styr ska, Da nu ta
Ko wal ska, Emi lia Chmu ra, Iza be la
Bry mer ska i To masz Woj cie chow ski.
Spo tka nie za koń czy ło się wspól nym
ogni skiem.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

DOLINA BARYCZY

Symbole lokalnej przedsiębiorczości 

Dwie oso by zo sta ły ran ne w wy pad -
ku dro go wym nie da le ko Gąd ko wic
(gmi na Mi licz), do któ re go do szło 2
ma ja. Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz -
no ści te go zda rze nia. 

We dług wstęp nych usta leń po li cji
w stro nę Śre dzi ny je chał sa mo chód oso bo -
wy mar ki BMW, któ rym kie ro wał 33-let -
ni miesz ka niec Mi li cza. Wraz z nim
po dró żo wał 42-let ni pa sa żer. Na łu ku dro -
gi kie ru ją cy stra cił pa no wa nie nad po jaz -
dem, w wy ni ku cze go au to zje cha ło
na le wy pas jezd ni i zde rzy ło się z nad jeż -
dża ją cym z prze ciw ka sa mo cho dem oso -

bo wym mar ki VW Po lo, któ rym kie ro -
wał 30-let ni miesz ka niec wo je wódz twa
wiel ko pol skie go, a pa sa żer ką by ła 27-let nia
ko bie ta. 

Bar dzo po waż nych ob ra żeń cia ła do -
zna li męż czyź ni ja dą cy BMW. Na miej sce
wy pad ku przy le cia ły dwa śmi głow ce Lot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go, któ re prze -
trans por to wa ły ran nych do szpi ta li we
Wro cła wiu. Po dró żu ją cych dru gim po jaz -
dem prze wie zio no do szpi ta la w Trzeb ni cy.
Po ru ty no wych ba da niach le kar skich jesz -
cze te go sa me go dnia zo sta ły zwol nio ne. 

– Po li cjan ci usta li li, że kie ru ją cy volks -
wa ge nem był trzeź wy. Na to miast stan

trzeź wo ści kie row cy BMW bę dzie zna ny
po ba da niach la bo ra to ryj nych krwi po bra -
nej w szpi ta lu od cięż ko ran ne go męż czy -
zny. Po stę po wa nie w tej spra wie jest
w to ku. Po now nie ape lu je my do wszyst -
kich kie row ców o zmniej sze nie pręd ko ści
jaz dy i za cho wa nie roz wa gi i ostroż no ści
na dro dze – mó wi pod insp. Sła wo mir Wa -
len ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Czołowe zderzenie osobówek 
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Użyt kow ni cy zna ku Do li na Ba ry czy Po le ca 2022
PRO DUK TY:
– karp – Go spo dar stwo Ry bac kie Moż dża nów, karp mi lic ki – Go spo dar -

stwo Ry bac kie Ru da Żmi grodz ka, karp mi lic ki – Go spo dar stwo Ry bac kie Staw -
czyk, karp mi lic ki – Sta wy Mi lic kie S.A., jabł ka – Go spo dar stwo Sa dow ni cze
Po cho dy ła, jabł ka – Go spo dar stwo Sa dow ni cze Dzie kan, po mi do ry – Ogrod -
nic two Skow roń ski, ki szo ne wa rzy wa i so ki – Go spo dar stwo Rol ne M. Sznaj -
der, na tu ral ne so ki owo co we – Go spo dar stwo Sa dow ni cze Po cho dy ła,
na tu ral ne so ki owo co we – Go spo dar stwo Sa dow ni cze Dzie kan, ole je z Do li -
ny – Mag da le na Dwor ni kow ska, prze two ry owo co we – Z Cha ty Ła nia ków,
prze two ry owo co we – Wie sław Ro mań czyk, prze two ry z zia ren i orze -
chów – Oleo wi ta, wi no gro no we i owo co we ty pu cydr – Win ni ca An na, chleb
Ba ry czok – Pie kar nia Przy go dzi ce, chleb Ko my śniak – Pie kar nia Ryb ka, chleb
żyt nio -or ki szo wy – Fa mi lij na, tra dy cyj ne de ko ra cje z su szu – Agniesz ka i Ja ro -
sław Le sia ko wie, dol no ślą ska bomb ka – Kre atyw ny Obiekt Mul ti funk cyj ny
w Mi li czu, mio dy i pro duk ty pszcze le – Go spo dar stwo Pa siecz ne Gu cio.

USŁU GI:
– Cam pus Do ma sła wi ce, Ce gla ny Dom i Sto do ła, Dom ki Re kre acyj ne – So -

sen ka 1-5, Do mek Re kre acyj ny So sen ka 6, go spo dar stwo agro tu ry stycz ne Gło -
wa czów ka, ho tel Gó recz nik, ho tel Na tu rum, Ja wo ro wy Dom, pen sjo nat Li do,
pen sjo nat W Sta rym Mły nie, Pta sia Osa da Jo achi mów ka, go spo da 8 Ryb, karcz -
ma Gó recz nik, karcz ma ryb na Ru da Żmi grodz ka, No wa Hu ber tów ka w No -
wym Zam ku, re stau ra cja Li do, re stau ra cja Teo, sma żal nia ryb U Bart ka, za jazd
Gło wa czów ka, Fol wark Jeź dziec ki Ju rand – tu ry sty ka kon na, Kom plek so we
Usłu gi Tu ry stycz ne w Do li nie Ba ry czy Ma ciej Ko wal ski – na uka i jaz da kon na,
wy na jem ka ja ków i ro we rów, prze wod nik te re no wy, bir dwat ching, Wło dzi -
mierz Ra no szek – prze wod nik te re no wy, Kom plek so we Usłu gi Tu ry stycz ne
Be ata Gło wacz – wy na jem sprzę tu tu ry stycz ne go, wy po ży czal nia ka ja ków Emi -
rej, wy po ży czal nia ka ja ków So sen ka, wy po ży czal nia ro we rów Pta sia Osa da, Ze -
spół Pa ła co wo -Par ko wy w Żmi gro dzie – ofer ta re kre acyj na, wy na jem sprzę tu
tu ry stycz ne go, Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz ne NA TU RUM, Sta wy Mi lic -
kie S.A., Ro dzin ny Park Przy gód i Edu ka cji Gó recz nik, Ośro dek Edu ka cji Eko -
lo gicz nej w Kro śni cach, Wło dzi mierz Ra no szek – ofer ta edu ka cyj na,
Warsz ta tow nia w Cam pu sie – warsz ta ty wy jaz do we, Kre atyw ny Obiekt Mul -
ti funk cyj ny – warsz ta ty edu ka cyj ne, edu ka cja w Fol war ku Ju rand – Bli sko Na -
tu ry, Mu zeum Bomb ki w Mi li czu – Kre atyw ny Obiekt Mul ti funk cyj ny, tań ce
i ob rzę dy ze spo łów lu do wych – Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Przy go dzi cach.

KAN DY DA CI do zna ku Do li na Ba ry czy Po le ca 2022
– tra dy cyj ne wy ro by mącz ne VOGT, re stau ra cja Nie zły Fer ment, Pta sia

Osa da w Jo achi mów ce, Go spo da pod Sio dłem LBN Hu ta, pen sjo nat Za gro da
Gra bow ni ca, wy po ży czal nia ka ja ków, or ga ni za cja spły wów ka ja ko wych Du sky
Le szek Żu ber.
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Już prze szło dwa mie sią ce trwa ją
dzia ła nia wo jen ne za na szą wschod -
nią gra ni cą. Ukra inę opu ści ło mi lio ny
osób – głów nie ko bie ty i dzie ci.
Do sa mej Pol ski we dług naj now -
szych sta ty styk przy by ło trzy mi lio ny
uchodź ców. Po la cy ma so wo otwo rzy -
li dla nich swo je ser ca, wy ka zu jąc się
so li dar no ścią i chę cią nie sie nia po -
mo cy ofia rom woj ny. Nie ina czej jest
w Mi li czu, gdzie od po cząt ku ro syj -
skiej agre sji wie lu miesz kań ców za -
an ga żo wa ło w po ma ga nie, we wszel -
kie zbiór ki i trans por ty hu ma ni tar ne.
Spo ro na ten te mat po wie dział nam
Ja cek Bier nat, pre zes Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji w Mi li czu.

– 24 lu te go roz po czę ła się woj na,
a już na stęp ne go dnia skon tak to wa łem
się z ko le gą Ar tu rem Na ko niecz nym,
na co dzień stra ża kiem Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu. Za py ta łem
go, czy je śli po ja wi się ko niecz ność wy -
jaz du z po mo cą na Ukra inę, to czy ze
mną po je dzie. Zgo dził się, więc po in -
for mo wa łem bur mi strza Pio tra Le cha,
że je ste śmy go to wi zor ga ni zo wać trans -
port nie zbęd nych rze czy. Tak się roz po -
czę ła ini cja ty wa pierw szych kon wo jów
hu ma ni tar nych – wspo mi na Ja cek
Bier nat. 

Wkrót ce za re ago wa ły ko lej ne oso -
by, któ re wy ra zi ły chęć wzię cia udzia -
łu w trans por tach, m. in Da wid
Mi siak, Mi chał Glin ka i Da wid Mens -
feld czy Da rek No wic ki. W su mie
uzbie ra ła się ośmio oso bo wa gru pa,
któ ra ak tyw nie uczest ni czy ła w or ga -
ni za cji zbió rek. 2 mar ca z Mi li cza wy -
je chał trans port czte rech aut
w kie run ku ukra iń skiej gra ni cy. Je den
zo stał już roz ła do wa ny na przej ściu
gra nicz nym. Da ry prze ka za no tym
po trze bu ją cym, któ rym uda ło się
prze do stać na pol ską stro nę. Resz ta
do tar ła do miej sco wo ści Mo ści ska
(17 km od pol skiej Me dy ki – przyp.
red.). Część rze czy prze ka za no miej -
sco we mu pro bosz czo wi, a in ne jed -
nost kom Obro ny
Te ry to rial nej. – Ko lej ne wy jaz dy zor -
ga ni zo wa no 9 i 24 mar ca, 8 i 29

kwiet nia. Czy li w su mie do tej po ry
by li śmy z trans por tem aż pięć ra zy.
Wy bra li śmy na Ukra inie miej sco wość
Mo ści ska, po nie waż ma my tam bar -
dzo do bre kon tak ty z ro dzi ną, u któ -
rej no co wa li śmy w prze szło ści.
By li śmy tam w ra mach ak cji „Mo gi łę
pra dzia da ocal od za po mnie nia”,
gdzie jeź dzi li śmy po rząd ko wać pol -
skie cmen ta rze. Roz po czę ło się to kil -
ka lat te mu, kie dy na wią za li śmy
re la cje z Ma rian ną i Wik to rią Bu nio.
Bar dzo nam po ma ga li wcze śniej
i chcie li śmy się w ten spo sób zre wan -
żo wać. Są czę ścią Cen trum Wo lon ta -
ria tu w Mo ści skach, gdzie
prze wie zio ne da ry by ły roz dy spo no -
wa ne, m. in. żyw ność, le ki czy ele -
men ty mi li tar ne. Ma my in for ma cje
i zdję cia, że by ły one wy sy ła ne
do Lwo wa, Ki jo wa, Char ko wa, Su my.
Więk szość tra fia ło prak tycz nie na li -
nię fron tu. Do star cza li śmy tak że
sprzęt stra żac ki, ufun do wa ny przez
OSP z na sze go po wia tu – mó wi pre -
zes mi lic kie go OSi Ru. Wszyst kie da -
ry trans por to wa ne na Ukra inę
po cho dzi ły m. in. ze zbió rek zor ga ni -
zo wa nych przez Chat kę Pu chat -
ka – Świe tli cę Śro do wi sko wą
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej, szko ły
pod sta wo we nr 1 i 2, Przed szko le Sa -
mo rzą do we, Ko ło Ło wiec kie „Dia na”,
pry wat ne oso by, na wet z za gra ni cy,
jak choć by Dian Ko zak z USA czy An -
na Kwo lik -Ze ma ita tis rów nież z USA,
któ ra ufun do wa ła środ ki me dycz ne.

W po moc za an ga żo wa ły się rów nież
gmi ny part ner skie z Nie miec 

Gru pa wo lon ta riu szy – 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 – kil ka dni prze by wa ła rów -
nież na przej ściu gra nicz nym w Kor -
czo wej, gdzie w ha li utwo rzo no
tym cza so wy punkt po mo cy uchodź -
com. Po ma ga li po przez przy go to wy -
wa nie po sił ków czy udzie la nie
in for ma cji na te mat akli ma ty za cji
na te re nie Pol ski, czy li wy ja śnia li, jak
za ku pić kar tę SIM do te le fo nu, jak do -
trzeć do moż li wych miejsc za kwa te ro -
wa nia, itp. – By ło to nie sa mo wi te
prze ży cie, po nie waż zo ba czy li śmy jak
na praw dę wy glą da ży cie lu dzi ucie ka -
ją cych przed bom bar do wa nia mi. Spa -
li śmy mię dzy ni mi na łóż kach

po lo wych i wi dzie li śmy jak ży ją
uchodź cy. Ja kub We ncek włą czył się
ak tyw nie w dzia ła nia gru py, któ ra po -
szu ki wa ła na te re nie Pol ski schro nie -

nia dla uchodź ców. Po tem, po kil ku
dniach, od bie rał te le fo ny z wia do mo -
ścia mi, że są za do wo le ni, że do sta li
pra cę i ma ją do brą opie kę. Współ pra -
co wa li śmy z wo lon ta riu sza mi któ rzy,
przy je cha li na przej ście gra nicz ne z ca -
łe go świa ta – z Hisz pa nii, Izra ela,
Fran cji, Nie miec, USA czy Ho lan dii.
To bar dzo cie szy, że na sze dzia ła nia
przy nio sły tak po zy tyw ne efek ty. Pod -
czas na sze go kil ku dnio we go po by tu
na gra ni cy za uwa ży li śmy, że naj le piej
w ca łej tej trau ma tycz nej sy tu acji ra -
dzą so bie dzie ci. Po tra fi ły się od izo lo -
wać od te go wszyst kie go, ba wiąc się
wspól nie, gra jąc w pił kę, bie ga jąc.

U osób do ro słych wi dać by ło, że to dla
nich wiel ce trau ma tycz ne prze ży cie.
Czę sto za bie ra li z do mów tyl ko to, co
nie zbęd ne i ucie ka li.(…) 

– My śla łem, że z cza sem prze sta -
nie my jeź dzić na Ukra inę, po nie waż
więk szość środ ków jest te raz prze zna -
cza nych dla bę dą cych u nas na miej scu
uchodź ców. Je stem mi le za ska ki wa ny
ko lej ny mi te le fo na mi od lu dzi, któ rzy
chcą prze ka zać ko lej ne rze czy na Ukra -
inę. Py ta ją cią gle, czy mo że my je za -
wieźć na wschód. Mi li cza nie po tra fią
się nie sa mo wi cie za an ga żo wać. Ma my
trud ną sy tu ację, któ ra moc no dre nu je
nam port fe le, a mi mo te go tak świet nie
od po wie dzie li na apel nie sie nia po mo -
cy. Ma my za pla no wa ny wy jazd za ko lej -
ne dwa ty go dnie (roz mo wa od by ła
się 29 kwiet nia – przyp. red.) i li czy my,
że ten wy jazd na stą pi już po za koń cze -
niu woj ny – któ rą oczy wi ście wy gra
Ukra ina – oznaj mia J. Bier nat.

Nasz roz mów ca wspo mniał tak że
o po wo ła niu Spo łecz ne go Ko mi te tu
Po mo cy Ukra inie, któ ry two rzą głów -
nie kie row ni cy i pra cow ni cy jed no -
stek sa mo rzą do wych. Ko mi tet
ko or dy nu je zbiór ki i or ga ni zu je
wspar cie dla uchodź ców prze by wa ją -
cych na te re nie gmi ny. Do je go za dań
na le ży też uzu peł nia nie bra ków
w nie zbęd nych rze czach by to wych,
szu ka nie pra cy dla uchodź ców, udzie -
le nie po mo cy w czyn no ściach ad mi -
ni stra cyj nych, itp. 

J. Bier nat pod kre ślił, że na ród
ukra iń ski jest bar dzo wa lecz ny i nie
pod da się tak ła two w tej woj nie. – Bę -
dą wal czyć do sa me go koń ca. Są pew -
ni wy gra nej. Jest zde cy do wa nie wię cej
chęt nych męż czyzn niż ma ją bro ni.
Lu dzie cze ka ją w ko lej ce, gdzie na sze -
ściu chęt nych jest je den ka ra bin. Wi -
dać de ter mi na cję. Są bar dzo
wdzięcz ni, że ich mat ki, żo ny, dzie ci
zo sta ły ob ję te wspa nia łą opie ką w Pol -
sce. Ma my mnó stwo te le fo nów z po -
dzię ko wa nia mi za to, że mo gą sku pić
się na wal ce bez ko niecz no ści przej mo -
wa nia się swo imi bli ski mi – pu en tu je
J. Bier nat.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

WOJNA NA UKRAINIE

Miliczanie potrafią niesamowicie się zaangażować



Kro śnic cy rad ni jed no gło śnie wy ra zi li
zgo dę na do ko na nie da ro wi zny nie ru -
cho mo ści przy ul. Sa na to ryj nej
na rzecz Ko men dy Wo je wódz kiej Po -
li cji we Wro cła wiu. W naj bliż szej przy -
szło ści pla no wa na jest w tym miej -
scu stwo rze nie po ste run ku po li cji.

W ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji
Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej i Służ by Ochro ny Pań stwa
w la tach 2022-2025” za pla no wa no m. in.
utwo rze nie no wych po ste run ków po li cji
w ma łych miej sco wo ściach, w tym na Dol -
nym Ślą sku. Pro gram skie ro wa ny jest
przede wszyst kim do tych miej sco wo ści,
w któ rych po ste run ki kie dyś już funk cjo -
no wa ły i z róż nych po wo dów zo sta ły zli -
kwi do wa ne.

W związ ku z tym 4 li sto pa da mi nio -
ne go ro ku wójt An drzej Bia ły wy stą pił
z proś bą o od two rze nie po ste run ku na te -
re nie gmi ny Kro śni ce. Wnio sek zo stał roz -

pa trzo ny po zy tyw nie. Ko lej nym kro kiem
by ło wy zna cze nie od po wied niej lo ka li za -
cji oraz jej prze ka za nie na rzecz Skar bu
Pań stwa. 

– Wy ra ża się zgo dę na do ko na nie da -
ro wi zny nie ru cho mo ści grun to wej nie za -
bu do wa nej, bę dą cej wła sno ścią Gmi ny

Kro śni ce, po ło żo nej w Kro śni cach przy ul.
Sa na to ryj nej, sta no wią cej dział kę o nu me -
rze ewi den cyj nym 508/152 o po wierzch -
ni 0,2481 – czy ta my w przed ło żo nej
uchwa le. Rad ni jed no gło śnie po par li po -
wyż szy pro jekt.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Różności 7
Z SESJI

W Krośnicach będzie posterunek policji?

W świe tli cy Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li -
czu prze pro wa dzo no eli mi na cje po -
wia to we Ogól no pol skie go Tur nie ju
Wie dzy Po żar ni czej „Mło dzież za po -
bie ga po ża rom”. 

Uczest ni cy ry wa li zo wa li w trzech ka -
te go riach wie ko wych – kla sy I -IV, kla sy V -

-VIII oraz szko ły po nad pod sta wo we. Test
skła dał się z 30 py tań za mknię tych
i trwał 30 mi nut. W ko mi sji oce nia ją cej
zna leź li się kpt. Do mi nik Ku char ski, asp.
sztab. Ar tur Paw lak, mł ognio mistrz
Alek san dra Ki jan ka i dh Woj ciech Bu -
kow ski.

W naj młod szej gru pie trium fo wa ła
Blan ka Dy mar ska (SP Ciesz ków), wy -

prze dza jąc Mar ce la Wo liń skie go (SP
Wzią cho wo Wiel kie) i Paw ła Stroń skie go
(SP Pa ko sław sko). W gro nie uczniów
klas V -VIII pierw szą lo ka tę za jął Mi chał
Frąc ko wiak (SP Bu ko wi ce), a ko lej ne
miej sca na po dium przy pa dły Kac pro wi
Bie law ne mu (SP Wró bli niec) i Alek san -
dro wi Ko rze niow skie mu (SP Bu ko wi ce).
W naj star szej ka te go rii naj lep si by li Ma -
ciej Te min go (Tech ni kum Le śne w Mi li -
czu) i Kac per Hę ciak (Ze spół Szkół
w Mi li czu).

(FE NIX)

PSP

Turniej wiedzy pożarniczej 

Gmi na Ciesz ków ogło si ła prze targ
na re ali za cję pierw sze go eta pu bu -
do wy świe tli cy wiej skiej w miej sco -
wo ści Gó ry. Na ten cel uda ło się po -
zy skać 200 tys. zł do fi nan so wa nia
z pro gra mu ,,In fra struk tu ra Kul tu -
ry 2022” Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Ochro ny Dzie dzic twa Na ro do we -
go. Koszt przed się wzię cia wy nie -
sie 300 tys. zł.

Pla no wa ny obiekt ma być bu dyn kiem
wol no sto ją cym, jed no kon dy gna cyj nym,
nie pod piw ni czo nym, przy kry tym da -
chem dwu spa do wym – po ła cie o ką cie na -

chy le nia 35 stop ni, wy ko na nym w tech no -
lo gii tra dy cyj nej, o ścia nach mu ro wa nych
z blocz ków ga zo be to no wych. Znaj dą się
w nim świe tli ca, ma ga zy nek, po miesz cze -
nie na środ ki czy sto ści, to a le ty, szat nie, za -

ple cze ku chen ne oraz ko ry tarz.  Za koń cze -
nie pierw sze go eta pu in we sty cji prze wi du -
je się w paź dzier ni ku te go ro ku. 

(FE NIX)

CIESZKÓW

Wkrótce ruszy budowa świetlicy w Górach
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26 kwiet nia w Gmin nym Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no
spo tka nie wiel ka noc ne Klu bu Se nio -
ra. Wszy scy mi ło spę dzi li czas.

Ser decz ne ży cze nia wiel ka noc ne zło -
ży ła se nio rom, w imie niu swo im oraz wój -
ta Igna ce go Miecz ni kow skie go, Ha li na

Nie dba ła – dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry. Przy go to wa ną świę con kę po bło -
go sła wił ks. pro boszcz Piotr Stry kow ski. 

Po czę ści ofi cjal nej go ście za sie dli
do od święt nie ude ko ro wa nych sto łów,
na któ rych kró lo wa ły tra dy cyj ne po tra wy
wiel ka noc ne – żu rek, jaj ka, wę dli ny czy
bab ki. (FE NIX)

CIESZKÓW

Zabawa w świątecznym nastroju

W dwóch ma jo wych kon fron ta cjach
Ba rycz Su łów wy wal czy ła je den
punkt. Po 26 ko lej kach na sza dru ży -
na pla su je się na szó stej po zy cji
w ta be li IV li gi dol no ślą skiej. 

3 ma ja su ło wia nie za gra li na wy jeź dzie
ze Sło wia ni nem Wo li bórz. W tym spo tka -
niu ki bi ce zo ba czy li aż osiem go li. Nie ste -

ty, wię cej tra fień za li czy li go spo da rze, któ -
rzy wy gra li 5: 3.

Czte ry dni póź niej Ba rycz na wła snym
obiek cie go ści ła Or ła Ząb ko wi ce Ślą skie.
Tym ra zem ka no na dy strze lec kiej nie by -
ło – oba ze spo ły po ra zie znaj do wa ły dro -
gę do bram ki ry wa li i mecz za koń czył się
wy ni kiem 1: 1. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Tylko punkt w dwóch meczach

Na te re nie gmi ny Mi licz zor ga ni zo -
wa no ,,Wiel kie sprzą ta nie Zie mi Mi -
lic kiej”. W ak cję za an ga żo wa ło
się 2,5 tys. osób – dzie ci, mło dzie ży,
se nio rów.

Or ga ni za to rzy po dzię ko wa li wszyst -
kim zgło szo nym gru pom: przed szko lom,
szko łom, or ga ni za cjom po za rzą do wym,
so łec twom, ini cja ty wom miesz kań -
ców – każ de mu, kto włą czył się we

wspól ną ak cję sprzą ta nia Zie mi Mi lic kiej.
Przez dwa dni ze bra no bli sko 4,6 to ny
śmie ci.

– Po mi mo en tu zja stycz ne go po dej ścia
do ak cji, ogrom ne go za an ga żo wa nia i bez -
in te re sow ne go dzia ła nia w imię do bra
wspól ne go zda niem, któ re do nas wra ca ło
po sprzą ta niu te re nów przez po szcze gól ne
gru py, by ło: „Ilość śmie ci by ła za trwa ża ją -
ca”, „Prze ra ża ją ca ilość od pa dów”, „Ilość
śmie ci by ła za ła mu ją ca” W su mie z dwu -
dnio wej ak cji sprzą ta nia Zie mi Mi lic kiej
ze bra li śmy bli sko 4,6 to ny śmie ci. To
smut ne, że po mi mo tak wiel kie go od ze -
wu, ty lu osób za an ga żo wa nych, ty lu par
rąk zbie ra ją cych śmie ci, wciąż bo ry ka my
się z tak du żą ilo ścią od pa dów na na szym
te re nie. To sy gnał do te go, że po win ni śmy
co raz po waż niej trak to wać pro blem go spo -
da ro wa nia od pa da mi – in for mu ją wła dze
gmi ny Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

EKOLOGIA

Sprzątanie w gminie Milicz

W mi nio ny pią tek w sa li wi do wi sko -
wej Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -
-Spor to we go w Kro śni cach zor ga ni zo -
wa no kon cert cha ry ta tyw ny ,,Ra zem
dla Ukra iny”. Or ga ni za to rem by ło
CETS – Kro śni ce i Fun da cja Ukra ina.

Na sce nie wy stą pił ze spół Gen tel men’s
Jazz pod kie row nic twem To ma sza Kra jew -

skie go, któ ry za grał do brze zna ne wszyst -
kim utwo ry. Swój ta lent wo kal ny za pre zen -
to wał tak że gość z Ukra iny – Ka tya
Gruz de va. Swo im moc nym i ope ro wym
gło sem spo wo do wa ła sal wę braw ze stro ny
pu blicz no ści. Wy ko na ła tak że kla syk pol -
skiej mu zy ki ,,Dziw ny jest ten świat”, au -
tor stwa Cze sła wa Nie me na. – Mu zy ka
jed no czy. Mu zy ka spra wia, że je ste śmy ra -

zem. Te go wie czo ru wszy scy zgro ma dze ni
czu li at mos fe rę jed no ści i rów no ści – pod -
su mo wa li or ga ni za to rzy. Po za koń cze niu
kon cer tu od by ło się pol sko -ukra iń skie spo -
tka nie in te gra cyj ne przy do brej ka wie, her -
ba cie i ciastkach. (FENIX)

KROŚNICE

Kwestowali i śpiewali dla braci ze wschodu
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