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MILICZ

„Natłok myśli” 
w Muzeum Bombki

FESTYN

Integracyjnie i rodzinnie
dla Ukrainy

13 ma ja od by ła się in au gu ra cyj na se -
sja Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej w Mi -
li czu. No wi rad ni ode bra li za świad cze -
nia z rąk Ed mun da Bien kie wi -
cza – prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej w Mi li czu, Pio tra Le cha – bur mi -
strza Mi li cza, Alek san dry We -
ncek – kie row nik Wy dzia łu Oświa ty.

Sa mo rzą dow cy przy po mnie li zgro ma -
dzo nej mło dzie ży, jak waż ne jest przy go to -
wa nie do ro li rad ne go, na bie ra nie
do świad cze nia i oby cia, któ re w na tu ral nej
kon se kwen cji bę dzie moc nym fun da men -

tem do re pre zen to wa nia gmi ny w do ro -
słym ży ciu. Na stęp nie od by ło się uro czy ste
ślu bo wa nie. Każ dy z mło dych rad nych wy -
po wie dział sło wa przy się gi: „Ślu bu ję uro -
czy ście ja ko rad ny pra co wać dla do bra
i po myśl no ści mło dzie ży gmi ny Mi licz,
dzia łać za wsze zgod nie z pra wem, god nie
i rze tel nie spra wo wać obo wiąz ki rad ne go”.

Pierw szej se sji MRM prze wod ni czy ła
Ju lia Ma jew ska. Ko lej ne po sie dze nie za pla -
no wa no na wrze sień. Wte dy też zo sta nie
wy bra ne pre zy dium Mło dzie żo wej Ra dy
Miej skiej.

(FE NIX)

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

- Natalia Grzyb 
- Maja Dubicka 
- Maciej Bruder 

Szkoła Podstawowa 
im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

- Julia Urbańska
Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

- Antoni Cierniejewska 
Szkoła Podstawowa 
we Wziąchowie Wielkim

- Marta Ostrowska
Szkoła Podstawowa nr 2 
i Szkoła Muzyczna I stopnia w Miliczu

- Oliwier Greśko
- Marta Zdobylak

Szkoła Podstawowa w Czatkowicach
- Maja Żaczkiewicz

Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku
- Gabriela Kałafut

Szkoła Podstawowa w Dunkowej
- Amanda Skiba

KOM Szkoła 
- Antoni Polowy 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Armii Krajowej w Miliczu

- Julia Majewska
- Adrian Korzeniowski
- Patrycja Gomulińska

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki 
w Miliczu

- Róża Biernat
- Zuzanna Głębowska
- Szymon Jerzak 

MILICZ

Pierwsze obrady
młodzieżowej rady

Czytaj na str. 2

Czytaj na str. 7

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu:
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W mi nio ną so bo tę na te re nie Ostoi
Ko ni ka Pol skie go od był się in te gra -
cyj ny fe styn ro dzin ny „Ra zem dla
Ukra iny”. Przy sprzy ja ją cej po go dzie
wszy scy do sko na le się ba wi li. Or ga -
ni za to ra mi wy da rze nia by li wo lon ta -
riu sze „Z Ser ca dla Ser ca” w Mi li czu
oraz Fun da cja Mo bil ni Po la cy.

Przy go to wa no ta kie atrak cje jak dmu -
cha ne zam ki, ma lo wa nie twa rzy z ko lo ro -
wy mi war ko czy ka mi, wy ko ny wa ny mi
przez Agniesz kę Mel nyk -Dmel lo i wo lon -
ta riu szy z Fun da cji Mo bil ni Po la cy. Dar -
mo we lo dy i pił ki dla wszyst kich
przy by łych dzie ci za pew ni ła fir ma Art -
-Zbyt. 

Po kaz sprzę tu ra tow ni cze go przy go to -
wa li dru ho wie z Ochot ni czej Stra ży Po żar -

nej w Mi li czu, a gry, za ba wy i ani ma cje
prze pro wa dził An drzej Sło wiń ski. 

By ły też wy stę py mu zycz ne. Za pre zen to -
wa li się Ry szar da Jur ka nis, Ta de usz Ku śnierz,
Jo an na Zdo by lak oraz Zo sia Wa rzyń ska. 

– Po la cy i Ukra iń cy ra zem jak jed na
ro dzi na spę dzi li pięk ny dzień, na in te gra -
cji i za ba wie w pięk nej sce ne rii Do li ny Ba -
ry czy. Za drob ną opła tą moż na by ło
skosz to wać kar ków ki i kieł ba sy z gril la, po -

da ro wa nych przez fir my Tar czyń ski i Re -
trans. By ła do stęp na gro chów ka, paj dy
chle ba ze smal cem i ogór kiem, ka wa, her -
ba ta i róż ne go ro dza ju cia sta upie czo ne
przez na sze wo lon ta riusz ki. Na go ści cze -
ka ły też płat ne ka ja ki, eu ro bun gee, wa ta
cu kro wa i po pcorn. Wo lon ta riu sze „Z Ser -
ca dla Ser ca” oraz Fun da cja Mo bil ni Po la -
cy dzię ku ją wszyst kim za an ga żo wa nym
w or ga ni za cję te go wy da rze nia. Je ste ście
cu dow ni! – pod su mo wa ła Ka mi la Kuk -
fisz, jed na z or ga ni za to rek pik ni ku.

(FE NIX)

Prze stęp cy sto su ją co raz bar dziej po -
my sło we me to dy, by do trzeć nie tyl -
ko do se nio rów. Ofia ra mi pa da ją
tak że młod si, sku sze ni rze ko mym
szyb kim zy skiem. Po li cja ape lu je
o prze strze ga nie pod sta wo wych za -
sad bez pie czeń stwa.

Do ka no nu me tod wy łu dza nia pie nię -
dzy we szło po da wa nie się za człon ków ro -
dzi ny, po li cjan tów, pra cow ni ków
ad mi ni stra cji pu blicz nej, pra cow ni ków
me dycz nych. Oszust kon tak tu ją cy się z po -
ten cjal ną ofia rą pro si np. o po moc z po wo -

du cho ro by lub wpła ce nie rze ko mej kau -
cji za człon ka ro dzi ny, by ten nie spę dził ko -
lej nych dni w aresz cie. Ta kie oso by ba zu ją
na na iw no ści i do brym ser cu lu dzi, gra ją
na ich emo cjach i uczu ciach. 

Co raz bar dziej po pu lar nym pro ce de -
rem sta je się rów nież wy ko rzy sty wa nie sys -
te mu płat no ści in ter ne to wej. Oszu ści
uda ją oso by za in te re so wa nie za ku pem
przed mio tów wy sta wio nych na ser wi sach
in ter ne to wych. Na wią zu ją kon takt naj czę -
ściej za po śred nic twem po pu lar ne go ko -
mu ni ka to ra lub e -ma ila, a nie sa mej
plat for my sprze da żo wej. Czę sto pro wa dzą

ob szer ną ko re spon den cję, szcze gó ło wo
wy py tu jąc o sprze da wa ny pro dukt. Fi na li -
zu jąc trans ak cję, pod sy ła ją spre pa ro wa ny
link, któ ry ma słu żyć do przy ję cia płat no -
ści przez sprze da ją ce go. Link prze no si nas
na stro nę, gdzie wy ma ga ne jest po da nie
kom plet nych da nych kar ty płat ni czej i jej
po sia da cza lub ko niecz na jest au to ry za cja
trans ak cji ko dem otrzy ma nym z ban ku.
Skut ku je to prze ję ciem na szych da nych
i do stę pem do ra chun ku ban ko we go.

Po li cja ape lu je o za cho wa nie ostroż no -
ści w kon tak tach z oso ba mi ob cy mi, szcze -
gól nie ta ki mi, któ re na ma wia ją nas
do wy pła ce nia i prze ka za nia pie nię dzy. Na -
le ży za cho wać czuj ność i kie ro wać się ogra -
ni czo nym za ufa niem wo bec roz mów ców
po da ją cych się za bli skich, po trze bu ją cych

wspar cia fi nan so we go, bądź in nych osób,
któ re za pew nia ją o chę ci ochro ny na szych
oszczęd no ści. Na le ży pa mię tać o tym, że
ża den funk cjo na riusz pu blicz ny lub pra -
cow nik ban ku nie py ta te le fo nicz ne

o wraż li we da ne oso bo we. Za wsze w przy -
pad ku za ist nie nia po dej rzeń co do prób
oszu stwa na le ży kon tak to wać się z or ga na -
mi ści ga nia pod nu me rem 112.

OPRAC. (FE NIX)

FESTYN

Integracyjnie i rodzinnie dla Ukrainy

Z POLICJI

Uważajmy na oszustów!
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Aktualności 3

Mi lic cy rad ni jed no gło śnie zde cy do -
wa li o udzie le niu po wia to wi po mo cy
fi nan so wej w wy so ko ści 1,5 mi lio na
zło tych. Środ ki te bę dą prze zna czo -
ne na waż ne in we sty cje dro go we. 

Po moc fi nan so wa zo sta nie udzie lo na
po wia to wi mi lic kie mu w for mie do ta cji
ce lo wej z prze zna cze niem na re mon ty
i prze bu do wy dróg – ul. Po wstań ców
Wiel ko pol skich w Mi li czu na od cin ku
od Trzeb nic kiej do Skła do wej – 430 tys. zł,
od ci nek dro gi po wia to wej nr 1401D
w miej sco wo ści Ru da Su łow ska – 70 tys.
zł, dro ga po wia to wa nr 1400D na od cin ku
Słącz no - Po ra dów – mi lion zł. 

– Kwo ta 1 500 000 zł, choć bar dzo
wy so ka, nie wy star cza jed nak na po kry cie
wszyst kich kosz tów, spo wo do wa nych sza -
le ją cą dro ży zną i roz chwia niem ryn ku bu -
dow la ne go i dro go we go. Z te go wzglę du
rad ni zo sta li po in for mo wa ni, że w naj bliż -
szych dniach, po usta le niu kon kret nych
kwot, po now nie trze ba bę dzie pod jąć de -
cy zję o zwięk sze niu do ta cji, któ ra bę dzie
po cho dzi ła naj praw do po dob niej z in stru -
men tu dłuż ne go – kre dy tu bądź emi sji ob -
li ga cji. Bez pre ce den so wym jest tak że fakt,

że de cy zja o udzie le niu po mo cy po wia to -
wi pod ję ta zo sta ła jed no gło śnie. Wszy scy
rad ni by li prze ko na ni o ce lo wo ści te go
dzia ła nia i wy sił ku bu dże to we go. Uzna jąc
pra wo opo zy cji do od mien ne go zda nia,
z sza cun kiem i uzna niem od no szę się
do po sta wy rad nych, któ rzy róż ne emo cje,
in te re sy oraz po glą dy od su nę li na dal szy
plan, uzna jąc, że dro gi oraz ich ja kość są
war to ścią nad rzęd ną, bo rzu tu ją na kom -
fort ży cia na szych miesz kań ców. Bar dzo

za to dzię ku ję – za ko mu ni ko wał Piotr
Lech, bur mistrz Mi li cza.

4 ma ja w Sta ro stwie Po wia to wym
w Mi li czu pod pi sa no umo wę na re mont
od cin ka Słącz no -Po ra dów. Bę dzie to po -
nad 6 km dro gi łą czą cej nasz po wiat z wo -
je wódz twem wiel ko pol skim. Re ali za cja tej
in we sty cji bę dzie moż li wa dzię ki do ta cjom
z Rzą do we go Fun du szu Dróg oraz wła śnie
z gmi ny Mi licz. Cał ko wi ty koszt wy nie -
sie 5 964 175,87 zł. 

(FE NIX)

Dla uchodź ców z Ukra iny, za miesz -
ku ją cych nasz po wiat, pły nie po moc
z naj dal szych za kąt ków świa ta. Ma -
riusz Ku śmie rek (USA) wraz z żo ną
i ze spo łem pra cow ni ków po sta no wi -
li od wie dzić Pol skę i udzie lić wspar -
cia ofia rom woj ny w or ga ni za cji ich
ży cia na no wo.

– Tym ra zem Ma riusz prze ka zał słod -
kie oraz owo co we po da run ki dla dzie ci,
któ re prze by wa ją w ha li spor to wej w Ciesz -
ko wie. Od wie dzi li śmy bur sę (daw ny in ter -
nat) za Ze spo łem Szkół i I LO, gdzie
sor to wa no da ry tak że z USA, nada ne przez

Ewę i Ma riu sza oraz przy ja ciół z Wiel kiej
Bry ta nii. Ko lej ną nie spo dzian ką był pre -
zent w po sta ci sprzę tu elek tro nicz ne go
(lap top oraz Ipa dy), któ ry zo sta nie po da ro -
wa ny dla wy bra nych już lo ka cji, gdzie prze -
by wa ją dzie ci, zgod nie z ży cze niem
Ma riu sza, re pre zen tu ją ce go wraz z żo ną
Ewą dar czyń ców – czy ta my w ko mu ni ka -
cie Fun da cji na Rzecz Zie mi Mi lic kiej. 

Po nad to M. Ku śmie rek w imie niu
Ame ry ka nów prze ka zał da ro wi znę do wy -
ko rzy sta nia na rzecz dal szej or ga ni za cji
dzia łań dla uchodź ców w wy so ko ści 4 ty -
się cy zło tych, a za ko lej ny ty siąc zło tych do -
ko nał nie zbęd nych zakupów. (FENIX)

MILICZ

Środki finansowe na drogowe inwestycje 

POWIAT

Pomoc zza oceanu dla uchodźców

13 ma ja do szło do ofi cjal ne go
otwar cia wy re mon to wa nej dro gi
w Ka szo wie nie da le ko Mi li cza. Sym -
bo licz ne go prze cię cia wstę gi do ko -
na li sa mo rzą dow cy oraz przed sta wi -
cie le fir my wy ko naw czej.

Za da nie po le ga ło na po ło że niu no wej
na wierzch ni as fal to wej na od cin ku o dłu -
go ści po nad 1,1 km – od skrzy żo wa nia alei
Nie pod le gło ści z uli cą Cha bro wą w Mi li -
czu do dro gi po wia to wej z Mi li cza do Ka -
szo wa. Bli sko 600 m te go od cin ka

wy ko na no dzię ki współ pra cy z Nad le śnic -
twem Mi licz, któ re w ra mach za wią za ne -
go po ro zu mie nia do fi nan so wa ło
in we sty cję kwo tą 200 ty się cy zło tych.

Jak in for mu ją wła dze gmi ny, dro ga
bie gną ca przez Ka szo wo sta no wi waż ny
punkt ko mu ni ka cyj ny nie tyl ko dla miesz -
kań ców tej wsi, ale rów nież dla kie row ców
z Kar mi na, Kar min ka, Po sto li na czy Pracz,
któ rzy – ko rzy sta jąc z niej – mo gą swo bod -
nie do je chać do Mi li cza, bez ko niecz no ści
włą cza nia się w ruch na dro dze kra jo wej. 

(FE NIX)

INWESTYCJE

Droga w Kaszowie z nową nawierzchnią

W mi nio ny pią tek do uchodź ców
z Ukra iny, miesz ka ją cych na te re nie
na szej gmi ny, tra fił ko lej ny trans port
z po mo cą hu ma ni tar ną. Da ro wi zny
zo sta ły ofia ro wa ne przez jed ną z naj -
więk szych firm prze pro wadz ko wych
na świe cie. 

Fir ma Crown, za po śred nic twem ofi -
cjal ne go part ne ra Trans por ting Mo ving
Sys tem, pro wa dzo ne go przez Pio tra Zie le -
ziń skie go, zor ga ni zo wa ła i prze trans por to -
wa ła da ry, któ re zo sta ły prze wie zio ne
do Mi li cza. Bę dą one roz dzie lo ne i prze ka -
za ne naj bar dziej po trze bu ją cym dzie ciom
i do ro słym, do tknię tym woj ną na Ukra inie. 

– Tym ra zem pra cow ni cy z od dzia łu
w Lon dy nie po ma ga li Ukra inie. Dzie ci

z miej sco wych szkół rów nież wzię ły
udział w tym pro jek cie, zbie ra jąc bar dzo
po trzeb ne pro duk ty żyw no ścio we,
odzież i ar ty ku ły sa ni tar ne. Dzię ku je my

dar czyń com za ten pięk ny i wiel ki gest
szczo dro ści – na pi sa no w ko mu ni ka cie
gmi ny Mi licz.

(FE NIX)

MILICZ

Kolejne wsparcie od ludzi dobrej woli
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7 ma ja na dro dze kra jo wej nr 15,
na od cin ku Mi ło cho wi ce – La so wi ce,
do szło do groź ne go wy pad ku. Sa mo -
chód oso bo wy zde rzył się czo ło wo
z po jaz dem cię ża ro wym. Kie row ca
oso bów ki miał mnó stwo szczę ścia,
po nie waż do znał je dy nie nie groź -
nych ob ra żeń. Po li cja ba da przy czy -
ny te go zda rze nia.

We dług wstęp nych usta leń po li cji sa -
mo chód oso bo wy mar ki Volks wa gen Lu -
po, któ rym kie ro wał 27-let ni kie row ca
oby wa tel stwa ukra iń skie go, na pro stym
od cin ku dro gi na gle zje chał na le wy pas
jezd ni i czo ło wo zde rzył się z nad jeż dża ją -
cym z prze ciw ka sa mo cho dem cię ża ro -
wym mar ki Vo lvo wraz z na cze pą, któ rym
je chał 26-let ni miesz ka niec po wia tu kro to -
szyń skie go. Kie row ca oso bów ki do znał ob -
ra żeń cia ła, dla te go nie zwłocz nie
prze wie zio no go do szpi ta la w Trzeb ni cy,
gdzie po zo stał na dal szym le cze niu. 

– Męż czy zna mo że mó wić jed nak
o du żym szczę ściu, bo po czo ło wym zde -
rze niu ma łe go volks wa ge na z du żą cię ża -
rów ką do znał tyl ko nie groź nych ob ra żeń
cia ła, któ re nie za gra ża ją je go ży ciu. Kie -
row cy vo lvo nic się nie sta ło. Po li cjan ci
usta li li, że uczest ni cy zda rze nia by li
trzeź wi, ale kie ru ją cy volks wa ge nem nie
po sia dał upraw nień do pro wa dze nia po -

jaz dów me cha nicz nych. Dro ga kra jo wa
nu mer 15 by ła przez kil ka go dzin za blo -
ko wa na. Wy zna czo no ob jaz dy. Trwa po -
stę po wa nie, ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie
oko licz no ści te go nie bez piecz ne go zda -
rze nia dro go we go – in for mu je pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką

12 ma ja na dro gach po wia tu mi lic -
kie go po li cjan ci po now nie prze pro -
wa dzi li dzia ła nia pod kryp to ni mem
„Nie chro nie ni uczest ni cy ru chu dro -
go we go”. Pod czas ak cji ujaw nio no
po nad 40 róż nych wy kro czeń dro go -
wych, po peł nio nych przez kie row ców
oraz ro we rzy stów. 

Głów nym ce lem po li cyj nych dzia łań
NURD jest zwięk sza nie po zio mu bez pie -
czeń stwa pie szych, awięc tej gru py użyt kow -
ni ków dróg, któ ra w sy tu acji uczest nic twa
w zda rze niu dro go wym jest naj bar dziej na -
ra żo na na od nie sie nie po waż nych ob ra żeń.
Ujaw nio no m. in. 23 przy pad ki prze kro cze -
nia pręd ko ści jaz dy przez kie row ców wob rę -
bie przejść dla pie szych, trzy wy kro cze nia
po le ga ją ce na nie pra wi dło wym prze jeż dża -
niu przez przej ścia dla pie szych oraz 16 in -
nych zda rzeń zwią za nych znie pra wi dło wym
za cho wa niem się zmo to ry zo wa nych uczest -
ni ków ru chu dro go we go wo bec pie szych. Za -

trzy ma no tak że dwóch ro we rzy stów
pod wpły wem al ko ho lu. 

24 oso by uka ra no man da ta mi na łącz -
ną kwo tę 9250 zło tych. Je den z kie row ców
za wy prze dza nie in ne go po jaz du na przej -
ściu dla pie szych mu si za pła cić 1500 zło -
tych, a do te go na ło żo no na nie go dzie sięć

punk tów kar nych. W po zo sta łych przy -
pad kach spra wy bę dą skie ro wa ne do są du
z wnio ska mi o uka ra nie za po peł nie nie
wy kro czeń dro go wych. Po li cjan ci za po wia -
da ją, że po dob ne ak cje na dro gach po wia -
tu mi lic kie go bę dą sys te ma tycz nie
or ga ni zo wa ne. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Podsumowanie akcji NURD

W Szko le Pod sta wo wej w Bu ko wi -
cach zor ga ni zo wa no za ję cia pro fi lak -
tycz ne z po li cjant ką Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu. Po ru szo -
no waż ne aspek ty bez pie czeń stwa
dzie ci i mło dzie ży.

Sier żant szta bo wa Alek san dra Pi ła sze -
wicz, zaj mu ją ca się m. in. pro fi lak ty ką
wśród dzie ci i mło dzie ży, omó wi ła wie le
istot nych te ma tów do ty czą cych bez pie -
czeń stwa uczniów. Po ru szy ła m. in. kwe -
stię bez pie czeń stwa w sie ci in ter ne to wej
oraz tzw. cy ber prze mo cy. Ucznio wie do -
wie dzie li się o od po wie dzial no ści praw nej,

ja ka gro zi nie let nim spraw com róż nych
czy nów za bro nio nych, w tym tak że tych
po peł nio nych za po śred nic twem sie ci in -

ter ne to wej. Wspo mnia no rów nież o złych
skut kach za ży wa nia nie do zwo lo nych sub -
stan cji, np. do pa la czy. OPRAC. (FE NIX)

SP BUKOWICE

Rozmawiali z uczniami o zasadach bezpieczeństwa

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

6 ma ja mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li
dwo je miesz kań ców Mi li cza, któ rzy
dwa dni wcze śniej ukra dli ro wer
o war to ści kil ku set zło tych. Gro zi im
ka ra do pię ciu lat po zba wie nia wol -
no ści.

Do przy własz cze nia jed no śla du do -
szło na te re nie Mi li cza. Ro wer stał opar ty
o ogro dze nie jed nej z miej sco wych szkół,
ale nie był w ża den spo sób za bez pie czo ny
przed kra dzie żą, co wy ko rzy sta li prze cho -
dzą cy obok spraw cy, za bie ra jąc po jazd.
Wła ści ciel wy ce nił je go war tość na kil ka set
zło tych. 

Po dwóch dniach mi lic cy po li cjan ci,
na pod sta wie prze pro wa dzo nych czyn no -

ści służ bo wych, usta li li spraw ców kra dzie -
ży. Oka za li się ni mi 31-let nia ko bie ta i 27-
let ni męż czy zna. Obo je zo sta li za trzy ma ni
w miej scu za miesz ka nia i prze wie zie ni
do ko men dy. Usły sze li za rzu ty zwią za ne
z kra dzie żą ro we ru. Mun du ro wi od zy ska -
li skra dzio ne mie nie, któ re spraw cy zdą ży -
li już sprze dać w jed nym z miej sco wych
lom bar dów. 

– Po dej rza ni, któ rym gro zi te raz ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści,
po prze słu cha niach od zy ska li wol ność.
Spra wa jest w to ku i za koń czy się nie ba -
wem w mi lic kim są dzie – po in for mo wał
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Złodzieje roweru złapani

10 ma ja po li cjan ci za trzy ma li 28-let -
nie go miesz kań ca gmi ny Kro śni ce,
któ ry kil ka mie się cy te mu do pu ścił
się kra dzie ży te re no we go mo to cy kla
o war to ści 10 ty się cy zło tych. Spraw -
cy gro zi ka ra do pię ciu lat po zba wie -
nia wol no ści.

Do zda rze nia do szło w bli żej nie okre -
ślo nym ter mi nie w Kro śni cach, gdzie po -
jazd, nie za bez pie czo ny, stał na jed nej
z po se sji. Spra wa nie by ła wcze śniej zgło -
szo na po li cji, gdyż wła ści ciel od dłuż sze -
go cza su prze by wa po za miej scem
za miesz ka nia i nie wie dział o za ist nia łym
fak cie. Funk cjo na riu sze usta li li, że mo to -
cykl skradł 28-let ni miesz ka niec gmi ny
Kro śni ce. 

Męż czy znę za trzy ma no 10 ma ja
i do cza su do kład ne go wy ja śnie nia spra wy
tra fił do po li cyj ne go aresz tu. Mo to cykl od -
zy ska no – znaj do wał się u miesz kań ca
gmi ny Trzeb ni ca, któ ry kil ka ty go dni
wcze śniej ku pił go od za trzy ma ne go. Jed -
no ślad zo stał za bez pie czo ny przez po li -
cjan tów i ma być zwró co ny wła ści cie lo wi.

– Za trzy ma ny w trak cie prze słu cha -
nia usły szał za rzut do ko na nia kra dzie ży
mo to cy kla o war to ści 10 ty się cy zło tych.
Po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. Po li -
cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści spra wy,
w tym ewen tu al ny udział po dej rza ne go
w in nych prze stęp stwach – in for mu je
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z KPP w Mi -
li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Odzyskano skradziony motocykl
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Na po cząt ku ma ja w Mi li czu zor ga ni -
zo wa no spa cer, w trak cie któ re go je -
go uczest ni cy mie li oka zję po znać
cie ka we fak ty z hi sto rii mia sta i re -
gio nu. Ca łą tra sę przy go to wał Ju er -
gen Kar we lat -Ber liń czyk, któ re go ro -
dzi na po cho dzi z przed wo jen nych
Sła wo szo wic.

W spa ce rze udział wzię li bur mistrz
Piotr Lech, Ker stin Ker we lat, Ka zi mierz
La sko wicz – fo to graf i do ku men ta li sta, Łu -
kasz Szy mał ka z Mi lic kie go Sto wa rzy sze -
nia Eks plo ra cyj no -Hi sto rycz ne go „Do li na”
oraz Mar ta Ka miń ska – tłu macz ka. Pro -
wa dzą cy wy ciecz kę Ju er gen Kar we lat bar -
dzo czę sto od wie dza Mi licz, a pa sjo nu je się
nie miec ką hi sto rią na sze go mia sta. Opra -
co wał oko ło dwu go dzin ny spa cer po miej -
scach, któ re zna ne mu są z opo wia dań
ro dzin nych, sta rych fo to gra fii i wspo -
mnień daw nych miesz kań ców. 

Wy pra wa roz po czę ła się przy Ko ście le
Ła ski, na stęp nie za po zna no się z miej sca mi
zwią za ny mi z daw ną szko ła ewan ge lic ką,
nie ist nie ją cym bro wa rem zam ko wym,
pocz tą ce sar ską, obiek ta mi zwią za ny mi

z Man fre dem von Rich tho fe nem czy ży -
dow ską sy na go gą. Na ryn ku od szu ka no śla -
dy daw nych warsz ta tów rze mieśl ni czych,
tj. sio dla rzy, ku śnie rzy, szew ców. Uczest ni -
cy za po zna li się nie tyl ko z kon kret ny mi
miej sca mi czy bu dow la mi, ale też ze śre -
dnio wiecz ny mi i póź niej szy mi zwy cza ja mi
han dlo wy mi oraz re la cja mi w spo łe czeń -
stwie za cza sów Malt za nów czy ro dzin ny -
mi aneg do ta mi Kar we la tow. Jed nym
z ostat nich punk tów na tra sie był po mnik
Sy bi ra ków, któ ry sym bo li zu je w Mi li czu
kil ku set let nie wy wóz ki Po la ków na Sy be -
rię, do Ka zach sta nu, a tak że hi sto rię Kre so -
wia ków, przy by łych po II woj nie świa to wej
do na sze go mia sta.

We dług opra co wań hi sto rycz nych, m.
in. pu bli ka cji „Po wiat mi lic ko -żmi grodz ki
nad Ba rycz ką” Ire ne usza Ko wal skie go,
po raz pierw szy Mi licz zo stał wy mie nio ny
w bul li pa pie ża In no cen te go II z 1136 r. ja -
ko Mi lich. W la tach 1164–1358 na le żał
do Księ stwa Wro cław skie go. Nie wia do -
mo, kie dy do kład nie na stą pi ło nada nie
praw miej skich, nie mniej już w tym okre -
sie mie ści ła się tu sie dzi ba kasz te la na.
W 1358 r. bi skup stwo sprze da ło mia sto

wraz z kasz te la nią księ ciu Kon ra do -
wi I Ole śnic kie mu.

Ostat ni z Pia stów ole śnic kich zmarł
w 1492 r., a mia sto z wa row nią prze szło
w rę ce kró la Czech Wła dy sła wa Ja giel loń -
czy ka, któ ry z ko lei prze ka zał je Zyg mun -
to wi Kurz ba cho wi von Wit kau. Je go
sy no wie po dzie li li mię dzy sie bie do li nę Ba -
ry czy. Dzię ki te mu po wsta ły ba ro na ty mi -
lic ki i żmi grodz ki. 

W 1742 r. wraz z ca łym Ślą skiem Mi -
licz prze szedł pod pa no wa nie pru skie.
W 1809 r. znie sio no feu dal ną za leż ność
od hra biów Malt za nów. W 1816 r. po wo -
ła no po wiat mi lic ki. Przed wy bu -
chem I woj ny świa to wej Mi licz
za miesz ki wa ło 3780 osób.

W okre sie mię dzy wo jen nym mia sto
na dal peł ni ło funk cję sto li cy po wia tu.
Do 1939 r. licz ba je go miesz kań ców wzro -
sła do 5402. 22 stycz nia 1945 r. Mi licz zo -
stał zdo by ty przez Ar mię Czer wo ną.
Od te go mo men tu stał się mia stem pol -
skim, a za miesz ku ją cą go do tych czas lud -
ność nie miec ką wy sie dlo no. Od 1999 r.
Mi licz jest sto li cą po wia tu w wo je wódz -
twie dol no ślą skim. (FE NIX)

MILICZ

Spacer po zakamarkach przeszłości

KONKURS

Promocja milickiej kranówki

6 ma ja w wy peł nio nej po brze gi sa li
wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Mi -
li czu od był się kon cert Mi lic kiej Or -
kie stry Dę tej. Na sce nie wy stą pi li
tak że go ście z Ukra iny. Przy oka zji
zbie ra no środ ki na po moc hu ma ni -
tar ną dla na sze go wschod nie go są -
sia da. 

Re per tu ar mi lic kiej or kie stry to sze ro -
ko ro zu mia na mu zy ka roz ryw ko wa, obej -
mu ją ca prze bo je naj więk szych gwiazd
pol skich i za gra nicz nych, mu zy kę fil mo wą
i jaz zo wą. Na sce nie za pre zen to wa li się rów -
nież go ście z Ukra iny: Ka te ry na Hruz die va
(śpiew), Na za rii Ka li shuk (akor de on) i Ar -
tem (sak so fon i śpiew). Wi dzo wie mo gli
usły szeć w ich wy ko na niu kla sy ki pol skiej
mu zy ki oraz pie śni pa trio tycz ne – „Dziw -
ny jest ten świat” czy „Jak dłu go na Wa we -
lu?” i,, O mój roz ma ry nie”. 

Wy da rze nie by ło rów nież oka zją
do wrę cze nia po dzię ko wań wie lu przed -

się bior com, in sty tu cjom, szko łom, wo -
lon ta riu szom i wszyst kim in nym oso -
bom, któ re od pierw szych dni woj ny
na Ukra inie wspie ra ły or ga ni za cje po ma -
ga ją ce uchodź com.

– Nie wąt pli wie w licz nej pu blicz no -
ści wzbu dził po dziw i sza cu nek dla tej mu -
zycz nej for my Kul tu ry przez du że K.
Świad czą o tym dłu gie owa cje, gra tu la cje

i sło wa uzna nia, któ re na pły wa ły do wy ko -
naw ców za raz po kon cer cie. Wy peł nio na
sa la po brze gi z bra kiem wol nych miejsc
sto ją cych i go ść mi, któ rzy wy stęp ar ty stów
oglą da li wy trwa le do sa me go koń ca na wet
ze scho dów na ko ry ta rzu, mó wi sa ma
za sie bie. Ten ży wy ob raz mu zycz ny po zo -
sta nie z na mi na dłu go. Nie zna leź li by śmy
chy ba pięk niej szej oko licz no ści do po dzię -

ko wa nia lu dziom, któ rzy od pierw szych
dni woj ny na Ukra inie wspie ra li or ga ni za -
cje po mo cy ko or dy no wa nej przez gmi nę
Mi licz. Po mo cy w prze róż nej for mie, któ -
ra do ce lo wo tra fia ła i wciąż tra fia do dziel -
nie wal czą cych w obro nie swo jej oj czy zny,
ale i tych, któ rzy przy by li do na szej gmi -
ny – ukra iń skich uchodź ców wo jen nych.
Dzię ku je my raz jesz cze, że nie usta je cie

w swo jej bez in te re sow nej po mo cy! – pod -
su mo wa ły wła dze Mi li cza.

Do bur mi strza Pio tra Le cha tra fi ły po -
dzię ko wa nia dla ca łej spo łecz no ści Zie mi
Mi lic kiej od jed nost ki woj sko wej z Ob wo -
du Lwow skie go, któ re wrę czy ła Ma rian na
Za har czuk Bu nio. Pod czas kon cer tu uda -
ło się ze brać 2300,20 zł na rzecz uchodź -
ców z Ukra iny. (FE NIX) 

MILICZ

Wyjątkowy koncert w szczytnym celu
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Przed ty go dniem w Sta rej Rzeź ni pod -
su mo wa no kon kurs pla stycz ny „Wo -
da w mo im ży ciu”, któ ry skie ro wa ny
był do uczniów klas I -III szkół pod sta -
wo wych gmi ny Mi licz. Or ga ni za to rem
by ło Przed się bior stwo Go spo dar ki
Ko mu nal nej „Do li na Ba ry czy”.

Sa bi na Mi siak, pre zes PGK „Do li na
Ba ry czy”, po dzię ko wa ła uczest ni kom
za za an ga żo wa nie i wy si łek wło żo ny w wy -
ko na ne przez nich pra ce. Zwró ci ła rów -
nież uwa gę na pro eko lo gicz ny cel tej
ini cja ty wy. Jak przy po mnia ła, kon kurs zo -
stał zor ga ni zo wa ny z oka zji Świa to we go

Dnia Wo dy, któ ry przy pa dał 22 mar ca
i miał na ce lu roz bu dza nie świa do mo ści
od no śnie oszczę dza nia i za sad pra wi dło we -
go wy ko rzy sta nia te go waż ne go pły nu. 

Za pro sze ni go ście mie li oka zję obej -
rzeć film edu ka cyj ny na te mat te go, jak
waż ną ro lę od gry wa wo da w ży ciu czło wie -
ka. Wspo mnia no tak że o słyn nej „mi li -
czan ce”. Bur mistrz Piotr Lech za chę cił
wszyst kich do pi cia wo dy z kra nu, któ ra
ma bar dzo wy so kie stan dar dy i jest
pod sta łą kon tro lą la bo ra to ryj ną. Dzię ki te -
mu moż li we jest zre zy gno wa nie z ko rzy -
sta nia z wo dy bu tel ko wa nej.

(FE NIX)
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9 ma ja gmi nę Kro śni ce od wie dzi li Grze gorz Mać -
ko – wi ce mar sza łek wo je wódz twa dol no ślą skie -
go – oraz Mał go rza ta Ca liń ska -May er – rad na sej mi -
ku. Go ście z miej sco wy mi wła dza mi omó wi li wspól -
ne zre ali zo wa ne pro jek ty i pla no wa ne in we sty cje.

Wi ce mar sza łek, od po wie dzial ny w re gio nie za go -
spo dar kę, ob sza ry wiej skie, śro do wi sko i tu ry sty kę, od -
wie dził miej sco wy urząd, ba sen, ha lę oraz Kro śnic ką
Ko lej Wą sko to ro wą. Tra sę po ko na no me lek sem, czy li
elek trycz nym środ kiem trans por tu, któ ry co dzien nie
słu ży pra cow ni kom CETS Kro śni ce do prze wo zu tu ry -
stów po ma low ni czej Do li nie Ba ry czy. 

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Gmina współpracuje z samorządem wojewódzkim

Ucznio wie Tech ni kum Le śne go w Mi -
li czu w ra mach olim pia dy „Zwol nie ni
z teo rii” stwo rzy li pro jekt, któ ry miał
na ce lu po móc pta kom – je rzy kom
zwy czaj nym. Spe cjal nie dla nich

na te re nie mia sta po wie si li dzie więć
bu dek lę go wych – czte ry za wie szo no
na te re nie Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li -
czu. 

Je rzy ki zwy czaj ne spę dza ją ca łe swo je
ży cie w lo cie, a tyl ko na okres lę go wy wra -
ca ją do swo ich gniazd. Nie ste ty, są czę sto
nisz czo ne i zrzu ca ne – zwłasz cza przy mo -
der ni za cji bu dyn ków. Wi dząc ten pro -
blem, mło dzież zwró ci ła się o po moc
w re ali za cji pro jek tu „Mistrz Je rzyk” do ko -
men dan ta po wia to we go PSP. Stra ża cy po -
mo gli uczniom za wie sić no we bud ki dla
tych nie zwy kłych pta ków. W ra mach pro -
jek tu zor ga ni zo wa no rów nież spo tka nia
edu ka cyj ne z kla sa mi I i II Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Mi li czu. Po nad to mło dzież,
bę dąc w ko men dzie PSP, uczest ni czy ła
w za ję ciach z udzie la nia po mo cy przed me -
dycz nej.

OPRAC. (FE NIX)

TECHNIKUM LEŚNE

Budki lęgowe dla jerzyków
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W mi nio ny week end w ca łej Pol sce
od by wa ła się ko lej na edy cja No cy Mu -
ze ów. Z tej oka zji w Mu zeum Bomb ki
w Mi li czu przy go to wa no wie le atrak -
cji, m. in. se an se fil mo we, warsz ta ty
ce ra micz ne i wy sta wy cza so we.

Te go rocz na im pre za od by ła się pod ha -
słem „Na tłok my śli”, do któ re go in spi ra cją
stał się ty tuł wy sta wy cza so wej sztu ki ce ra -
micz nej Pau li Wan ge -Bur kie to wicz. Jej dzie -
ła na wią zu ją do ak tu al nych i burz li wych
wy da rzeń na świe cie. – Rok roz po czę li śmy
jesz cze w szpo nach glo bal nej pan de mii, któ -
ra prze wró ci ła do gó ry no ga mi ży cie wie lu
lu dzi – ich pla ny i na dzie je. Na si le przy bie -
ra ją wszel kie nie rów no ści i ła ma nie praw
ludz kich. Ro śnie in fla cja. Sza le je kry zys kli -
ma tycz ny, któ ry gro zi utra tą bio róż no rod -
no ści. Ma my do czy nie nia z ogro mem
nie po ko jów po li tycz nych i za żar tych kon -
flik tów zbroj nych. Ży je my w cha osie in for -
ma cyj nym, wia do mo ści są prze peł nio ne
kłam stwa mi i hej tem. Za ra za, głód i woj ny
w XXI wie ku na dal re al nie do ty ka ją ludz -
kość. Na tłok tych my śli wzbu dza w nas
skraj ne emo cje – jed nych przy gnia ta i fru -

stru je, dru gich mo bi li zu je do dzia ła -
nia – po in for mo wa li or ga ni za to rzy
z Kre atyw ne go Obiek tu Mul ti funk cyj ne go. 

W mi lic kim mu zeum zor ga ni zo wa no
warsz ta ty ce ra micz ne i ple ne ro wy wy pał
tech ni ką ra ku. Uczest ni cy wy da rze nia by -
li świad ka mi twór cze go pro ce su two rze nia
ce ra micz nych dzieł sztu ki, bę dą cych wy ra -
zem wła snych emo cji i ko men ta rzem
do ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. 

Po nad to w ra mach No cy Mu ze ów
przy go to wa no czte ry se an se fil mo we – fil -
mu do ku men tal ne go „Je stem Gre ta”, po -
ru sza ją ce go te ma ty kę an tro po ge nicz ne go
wpły wu na zmia ny kli ma tu, „Epo ki czło -
wie ka” o for mach i prze ja wach do mi na cji
czło wie ka nad Zie mią, „Kwia tu szczę ścia”
o etycz nych gra ni cach na uki oraz psy chicz -
nej kon dy cji spo łe czeń stwa po grą żo ne go
w de pre sji, ma so wo ko rzy sta ją ce go ze
sztucz nych środ ków po lep sza nia sa mo po -
czu cia, a tak że dra ma tu „Don bas” o czło -
wie czeń stwie i cy wi li za cji w do bie
post praw dy i fa ke new sów.

W dniach 14-15 ma ja dla od wie dza ją -
cych by ła do stęp na ko lek cja po nad sze ściu
ty się cy szkla nych ozdób cho in ko wych z hi -
sto rią bomb ki zdo bio nej wzor ni kiem dol -
no ślą skim.

Hi sto ria Mu zeum Bomb ki się ga 2008
ro ku, kie dy syn dyk ma sy upa dło ścio wej za -
mknął mi lic ką fa bry kę bom bek i ogło sił
prze targ na in fra struk tu rę z ko lek cją bom -
bek. Pięć lat póź niej no wi wła ści cie le udo -
stęp ni li miesz kań com Mi li cza i tu ry stom
pierw szy wy re mon to wa ny bu dy nek Kre -
atyw ne go Obiek tu Mul ti funk cyj ne go z ka -
wiar nią i Mu zeum Bomb ki. Ka pi tu ła
ar chi tek tów pol skich wy róż ni ła go pod czas
Fe sti wa lu DO FA Wnę trza & De sign
za twór cze oży wie nie bu dyn ku, pod kre śle -
nie ko lo rem wi tal no ści przy pi sa nej no wej

funk cji. W 2014 ro ku Fun da cja KOM
przy swo im obiek cie otwar ła Spo łecz ną
Szko łę Pod sta wo wą im. Astrid Lind gren

w jed nym mo du le bu dyn ku. W dru gim
ani ma to rzy kul tu ry i ar ty ści za adap to wa li
prze strzeń do swo ich ar ty stycz nych dzia -
łań. 2015 rok upły nął pod zna kiem pod ję -
cia de cy zji za rzą du KOM o ada pta cji
dru gie go bu dyn ku na po trze by no wej
szko ły. Roz po czę ła się in wen ta ry za cja sta -
nów ma ga zy no wych, se gre ga cja bom bek
oraz oczysz cza nie hal fa brycz nych. Rok
póź niej ru szy ły pra ce re mon to wo -bu dow -
la ne dru gie go bu dyn ku KOM. Więk szość
we wnętrz nych ścian zo sta ła wy bu rzo na,
okna i wej ścia po więk szo no, do bu do wa no
za koń cze nia dwóch skrzy deł ko ry ta rzo -
wych i sa li spor to wej. 

(FE NIX) 

Kultura 7
MILICZ

„Natłok myśli” w Muzeum Bombki

10 ma ja w sa li Gmin ne go Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie go ścił Piotr Pi -
lar ski – ak tor i po eta. Zgro ma dzo nej
pu blicz no ści za pre zen to wał swój
cykl po etyc ki „Ani mus”, wy da ny
w an to lo gii „Szu fla da”.

Piotr Pi lar ski to lau re at wie lu kon kur -
sów re cy ta tor skich oraz ak tor zna ny z wy -
stę pów w te atrze je le nio gór skim
i ostrow skiej Pra cow ni Te atral nej „Nasz Te -
atr”. Od wie lu lat bie rze udział w „Na ro do -
wym Czy ta niu”. Wła sną po ezję z du żym
po wo dze niem pre zen tu je m. in. w li ce ach
ogól no kształ cą cych, bi blio te kach czy do -
mach kul tu ry. W swo ich utwo rach z cy klu

„Ani mus” po eta sta ra się wpro wa dzić czy -
tel ni ka w po dróż do wnę trza wła snej du -
szy, ode rwać go od tru dów co dzien no ści,
po ru szyć ser ce i umysł. 

– Ani mus ozna cza ser ce, w po etyc -
kim, udu cho wio nym zna cze niu. Kim jest
Ani mus? To ktoś, kto wę dru je po świe cie,
jest bacz nym ob ser wa to rem na szych po -
czy nań, wi dzi na sze pięk no, ale też na sze
uchy bie nia, na sze błę dy, sta ra się po móc,
udzie la wska zó wek. Nie jest bo giem, ale
mo że być je go po słań cem i to zu peł nie nie -
za leż nie od re li gii – po wie dział Piotr Pi lar -
ski. Tłem dla re cy to wa nej po ezji by ła
mu zy ka Fry de ry ka Cho pi na.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Podróż do wnętrza własnego serca

Pod ko niec kwiet nia w Pa ła cu Ro do -
liń skich w Ja ro ci nie od był się Re gio -
nal ny Prze gląd In stru men tów Dę -
tych Drew nia nych „Ja ro wind 2022”.
Szko łę Mu zycz ną w Mi li czu re pre zen -
to wa ło dwóch klar ne ci stów – Kac per
Ja błoń ski z kla sy Ic4 i Kon rad Żu rek
z kla sy III c4. Obaj zo sta li bar dzo wy -
so ko oce nie ni przez ju ry.

Kac per Ja błoń ski otrzy mał wy róż nie nie,
na to miast Kon rad Żu rek uzy skał naj wyż szą
ilość punk tów od ju ro rów spo śród wszyst -
kich 37 uczest ni ków i tym sa mym zdo był
GRAND PRIX oraz na gro dę pie nięż ną. 

– Wy gra na cie szy tym bar dziej, że
w hi sto rii na szej szko ły jesz cze nikt nie zo -

stał tak wy so ko oce nio ny pod czas kon kur -
su. A Kon ra da i Kac pra oce nia ło wy bit ne
ju ry w na stę pu ją cym skła dzie: mgr Do ro -
ta Żoł nacz (War sza wa) – klar net, mgr Ce -
za ry Tra czew ski (Wro cław) – flet, mgr
Jo an na Blej was (Lju bl ja na) – sak so fon.
Prze wod ni czą ca ju ry jest wy bit nym pe da -
go giem, jej ucznio wie to lau re aci po -
nad 300 kon kur sów ogól no pol skich
i mię dzy na ro do wych, to tak że sty pen dy ści
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. Prze wod ni czą ca na to miast re gu lar -
nie pro wa dzi warsz ta ty i kur sy
mi strzow skie w ca łej Pol sce – na pi sa no
w ko mu ni ka cie Szko ły Mu zycz nej I stop -
nia w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

SZKOŁA MUZYCZNA

Sukcesy milickich klarnecistów
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7 ma ja w au li Szko ły Pod sta wo wej
nr 2 i Szko ły Mu zycz nej I stop nia
w Mi li czu zor ga ni zo wa no ko lej ne
szko le nie z za kre su pierw szej po mo -
cy i uży cia de fi bry la to ra. Uczest ni ka -
mi by li pra cow ni cy pla có wek oraz
przed sta wi cie le Mi lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych. 

Przed się wzię cie zre ali zo wa no w ra -
mach pro jek tu ze środ ków pre wen cyj nych
PZU S.A. Uczest ni ków szko le nia za po zna -
no z pod sta wa mi udzie la nia pierw szej po -

mo cy i spo so bem do ko ny wa nia oce ny sy -
tu acji i miej sca zda rze nia. Po za czę ścią teo -
re tycz ną prze pro wa dzo no za ję cia
prak tycz ne z re su scy ta cji krą że nio wo -od -
de cho wej oraz au to ma tycz nej de fi bry la cji
ze wnętrz nej oso by do ro słej i ma łe go dziec -
ka. Do te go ce lu wy ko rzy sta no spe cja li -
stycz ne fan to my. Pro wa dzą cy ob ja śnia li
tak że, jak usu wać cia ła ob ce z dróg od de -
cho wych. Mó wi li też o sta nach za gro że nia
ży cia po cho dze nia we wnętrz ne go. Na ko -
niec omó wio no ura zy cha rak te ry stycz ne
dla po szcze gól nych grup wie ko wych. 

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Uczyli się, jak ratować ludzkie życie
W 27. ko lej ce roz gry wek IV li gi Ba rycz Su łów
nie da ła ra dy Pia sto wi Żer ni ki (Wro cław).
Tym sa mym nasz ze spół już od mie sią ca
cze ka na li go we zwy cię stwo.

Su ło wia nie ule gli Pia sto wi na je go te re nie 1: 2.
Przy po mnij my, że po raz ostat ni Ba rycz zgar nę ła
kom plet punk tów za wal ko wer z Po lo nią -Sta lą
Świd ni ca. Z ko lei na mu ra wie pił ka rze z Su ło wa
nie od nie śli zwy cię stwa od 19 mar ca, kie dy to po -
ko na li MKP Wo łów. Po tem, nie li cząc wspo mnia -
ne go wal ko we ra, by ły sa me re mi sy i po raż ki.

Obec nie nasz klub pla su je się szó stej po zy cji
w ta be li, z do rob kiem 38 punk tów. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

W oczekiwaniu na zwycięstwo

Re pre zen tan ci sek cji Black Aqua
Kro śnic ka Przy stań w so bo tę, 7 ma -
ja, star to wa li w trzech mia stach.
Łącz nie w tych za wo dach wy wal czy li
aż 15 me da li. 

W Opo lu, gdzie od by ło się Mi ni Grand
Prix Opolsz czy zny, na po dium sta nę ły dwie
przed sta wi ciel ki kro śnic kie go klu bu. Ewa
Su jak oka za ła się naj lep sza w kon ku ren -
cji 50 m sty lem grzbie to wym, a Iga Ma ślej
by ła dru ga na 100 m sty lem mo tyl ko wym.

Do Gło go wa wy brał się Mar cin Ma ry -
jow ski i zdo był tam dwa krąż ki. Mar cin
wy grał wy ścig na 100 m sty lem zmien -
nym, na to miast na 100 m sty lem do wol -
nym za jął trze cią po zy cję. 

W Dę bi cy na Fe niks Po ol Par ty za bły -
snął Ma te usz Twa róg, któ ry zo stał naj lep -
szym za wod ni kiem w swo jej ka te go rii
wie ko wej. M. Twa róg zdo był aż sześć me -
da li – zło to na 100 oraz na 200 m sty lem
do wol nym, sre bro na 200 m sty lem
zmien nym oraz na 100 m sty lem mo tyl -
ko wym, brąz na 50 m sty lem mo tyl ko -
wym i na 50 m sty lem do wol nym. 

Z ko lei Pa try cja Gie wia da dwa ra zy
sta nę ła na dru gim stop niu po dium. Kro -

śni czan ka by łą dru ga za rów no na 100 m
sty lem do wol nym, jak i na 200 m sty lem
do wol nym. Dwa krąż ki, ale brą zo we, wy -
wal czy ła Bar ba ra Za krzew ska – na 200 m
sty lem kla sycz nym i na 200 m sty lem
grzbie to wym. Kin ga Fi li piak na to miast by -
ła trze cia na 50 m sty lem kla sycz nym.

Kro śnic ki klub dzię ku je Sta ro stwu Po -
wia to we mu w Mi li czu za uży cze nie bu sa.

(AN KA)

PŁYWANIE

Przywieźli medale z trzech miast 

11 ma ja w Trzeb ni cy od by ły się Wio -
sen ne Bie gi Prze ła jo we o Pu char Ko -
cich Gór. W za wo dach wzię ła
udział 16-oso bo wa re pre zen ta cja
Tech ni kum Le śne go w Mi li czu. Dru -
ży na z tej pla ców ki za ję ła pierw sze
miej sce.

Wśród dziew cząt z klas II -III zwy cię ży -
ła Mal wi na Gór na, a dru gie miej sce przy -
pa dło Jo an nie Za liń skiej. W ry wa li za cji
chłop ców z pierw szych klas aż trzy oso by
z Mi li cza sta nę ły na po dium: Ka mil Ka -
miń ski, Mak sy mi lian Do bosz i Kon rad
Mik sza. W ka te go rii klas II -III trium fo wał
Łu kasz De ra, a Mak sy mi lian Bu ra szew ski
był dru gi. W gru pie czwar to kla si stów rów -
nież naj szyb si by li ucznio wie mi lic kie go
tech ni kum – Ja kub Du da, Kac per Cie liń -
ski i Kon rad Ro ki ta. (FE NIX)

BIEGI PRZEŁAJOWE

Świetne starty zawodników z milickiego technikum
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36-oso bo wa gru pa uczniów Tech ni -
kum Le śne go w Mi li czu uczest ni czy ła
w wy ciecz ce do Wro cła wia. Ce lem wy -
jaz du by ło za po zna nie się z ofer tą edu -
ka cyj ną Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. 

Pierw szym punk tem wi zy ty by ło spo -
tka nie z dr. hab. inż. Woj cie chem Pu szem,
któ ry opo wie dział o moż li wo ściach kształ -
ce nia na uni wer sy te cie, zwłasz cza na Wy -
dzia le Przy rod ni czo -Tech no lo gicz nym.
Na stęp nie mło dzież wzię ła udział w za ję -
ciach, na któ rych po ru sza no ta kie za gad -
nie nia jak cho ro by ro ślin, fi to fa gi wo kół
nas czy ho dow la ro ślin in -vi tro. Na za koń -
cze nie mi lic cy ucznio wie obej rze li pra cow -

nie wy po sa żo ne w naj wyż szej ja ko ści no -
wo cze sny sprzęt, słu żą cy do róż no rod nych
ba dań na uko wych, pro wa dzo nych
na uczel ni. 

W dro dze po wrot nej mło dzież od wie -
dzi ła Ośro dek Ba dań Śro do wi ska Le śne go
i Ho dow li Zwie rząt Łow nych w Zło tów ku.
Tam za po zna ła się ze spe cy fi ką pra cy oraz
moż li wo ścia mi od by wa nia sta ży ło wiec -
kich i prak tyk uczniow skich. Zwień cze -
niem warsz ta tów by ły przy go to wa ne przez
or ga ni za to rów ogni sko, po czę stu nek dla
wszyst kich i udział uczniów w kon kur sie
nie spo dzian ce z cie ka wy mi na gro da mi rze -
czo wy mi. 

OPRAC. (FE NIX)

TECHNIKUM LEŚNE MILICZ

Z wizytą na wrocławskiej uczelni
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