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11 lip ca w dzień 79. rocz ni cy Krwa -
wej Nie dzie li przy skwe rze im. 27.
Wo łyń skiej Dy wi zji Pie cho ty AK
w Mi li czu od by ła się uro czy stość po -
świę co na ofia rom lu do bój stwa do -
ko na ne go na Wo ły niu i w Ma ło pol -
sce Wschod niej w la tach 1939-
1947 przez Ukra iń ską Po wstań czą
Ar mię – Or ga ni za cję Ukra iń skich Na -
cjo na li stów. Wzię li w niej udział m.
in. sa mo rzą dow cy, przed sta wi cie le
par tii po li tycz nych i Mi lic kiej Gru py
Re kon struk cyj nej. Or ga ni za to rem
wy da rze nia by ło To wa rzy stwo Mi ło -
śni ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -
-Wschod nich. 

Uro czy stość roz po czę ła się odwpro -
wa dze nia pocz tów sztan da ro wych oraz
wspól ne go od śpie wa nia „Ma zur ka Dą -
brow skie go”. Na stęp nie sal wę ho no ro -
wą od dał czło nek Mi lic kiej Gru py
Re kon struk cyj nej, któ ry wcie lił się wpo -
stać puł kow ni ka Ka zi mie rza Bą biń skie -
go ps. Lu boń – ko men dan ta okrę gu
Ar mii Kra jo wej „Wo łyń”, twór cy
i pierw sze go do wód cy 27. Wo łyń skiej
Dy wi zji Pie cho ty AK.

– Po raz ko lej ny spo ty ka my się
w tym miej scu, aby uczcić pa mięć po -
mor do wa nych przez OUN -UPA w la -
tach 1939-1947. Uczcić tych, któ rzy
ma ją swo je gro by, oraz tych, któ rzy ich
nie ma ją ze wzglę du na po li ty kę pro -
wa dzo ną przez do tych cza so we rzą dy
na Ukra inie. O tym, że na ród pol ski
po tra fi wy ba czyć mor der com spod
zna ku czer wo no -czar nej fla gi, świad -
czy fakt udzie le nia da le ko idą cej po -
mo cy hu ma ni tar nej. Nie tyl ko
uchodź com, ale rów nież tym, co bro -
nią swo jej oj czy zny przed strasz ną fa -
szy stow ską ban dą, ja ką sta ła się Ro sja.
Ksiądz Isa ko wicz -Za le ski w swo jej
książ ce „Prze mil cza ne lu do bój stwo”
na pi sał „Pol ska -Ukra ina, przy jaźń
i part ner stwo”. Tak wła śnie Po la cy po -
stę pu ją, w tym rów nież mi li cza nie.
Wspo mnia ny du chow ny na pi sał rów -
nież jesz cze jed no zda nie „OUN -UPA,
hań ba i po tę pie nie”. Na bie ra to sen su
wte dy, kie dy am ba sa dor Ukra iny
w Niem czech zrów nu je Ukra iń ską Po -
wstań czą Ar mię z Ar mią Kra jo wą, ja -
ko rów no rzęd ne jed nost ki woj sko we.
Na szczę ście zo stał zdy mi sjo no wa ny.
Lu do bój stwo się do ko na ło i do ko nu je -

my ak tu wy ba cza nia. Ocze ku je my jed -
nak ude rze nia się w pier si i po wie dze -
nia „mea cul pa” – po wie dział
przed sta wi ciel To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -
Wschod nich. 

Po tem prze ma wia li sa mo rzą dow cy.
Sta ro sta mi lic ki od czy tał re la cje świad -
ków tam tych tra gicz nych wy da -
rzeń. – Le ża ła za bi ta od ku li w gło wę,
a obok jej 9-mie sięcz ny sy nek. Głów kę
miał udep ta ną wzie mię, a szy ja ugo dzo -
na ba gne tem lub no żem. Kie dyś Po la cy
i Ukra iń cy ży li wspól nie ja ko są sie dzi.
W cza sie II woj ny świa to wej ta re la cja za -
mie ni ła się w ofia ry i mor der ców. Nie
wszy scy Ukra iń cy zga dza li się na mor -
dy do ko ny wa ne na Po la kach. Czę sto
spo ty ka ła ich rów nież okrut na śmierć.
Naj wię cej zda rzeń mia ło miej sce la -
tem 1943 r. Czę sto mia ło to miej sce
w nie dzie lę, kie dy zbie ra no się na mszę
w ko ście le. Wier nych ota cza no i by li
przed śmier cią tor tu ro wa ni w okrut ny
spo sób. 11 lip ca 1943 r. od dzia ły UPA
do ko na ły sko or dy no wa ne go ata ku
na 99 miej sco wo ści pod ha słem „Śmierć
La chom”. Lud ność pol ska gi nę ła od kul,
sie kier, pił, kos, no ży, młot ków i in nych

na rzę dzi zbrod ni. Na sza obec ność tu taj
świad czy otym, że nie da my za po mnieć
o tych strasz nych cza sach. Kre so wian
za bi to dwu krot nie – raz przez cio sy sie -
kie rą, a dru gi przez prze mil cze nie. Dru -
ga śmierć jest gor sza od pierw szej.

Praw da o prze szło ści jest waż na, bo uczy
od róż nia nia do bra od zła – oświad czył
Sła wo mir Strze lec ki.

Bur mistrz Mi li cza pod kre ślił, że
obec na woj na na wscho dzie jest do -

god nym mo men tem, aby po mię dzy
na ro da mi Pol ski i Ukra iny do szło
do ak tu po jed na nia. – 500 ki lo me -
trów stąd trwa krwa wa i bru tal na woj -
na. Ar mia ru ska nie wal czy
z żoł nie rza mi, a z cy wi la mi. Do cho dzi
na wet do gwał tów na ko bie tach i dzie -
ciach. Ta ho ło ta ze wscho du nie zna
żad nych za sad i gra nic. Ła mie nor my
i przy ję te trak ta ty. Je dy nym spo so -
bem, aby ich po wstrzy mać, jest ich po -
ko na nie. Ro bi to żoł nierz ukra iń ski.
Pła ci wła sną krwią w obro nie swo jej oj -
czy zny, ale rów nież spra wia, że ru ska
no ga nie sta nie na pol skiej zie mi. Być
mo że to pa ra doks dzie jów lub po ku ta,
że tam od twa rza ją się nie ludz kie spo -
so by za bi ja nia. Mo że to jest naj wyż szy
czas, że by rzą dy Ukra iny wy zna ły
praw dę i po ku tę. Dzi siaj ten mo ment
jest bli ski jak ni gdy do tąd. Ma my jed -
no cze śnie świa do mość, że bez wol nej
Ukra iny nie ma wol nej Pol ski – stwier -
dził Piotr Lech. 

Jak po da je In sty tut Pa mię ci Na ro -
do wej, 11 lip ca 1943 r. za ata ko wa -
no 99 miej sco wo ści przed wo jen ne go
wo je wódz twa wo łyń skie go na Kre -
sach Wschod nich – wte dy za ję tych
już przez nie miec ką III Rze szę. Dla
upa mięt nie nia te go dnia, na zy wa ne -
go Krwa wą Nie dzie lą, co ro ku ob cho -
dzi my Na ro do wy Dzień Pa mię ci
Ofiar Lu do bój stwa do ko na ne go
przez ukra iń skich na cjo na li stów.
W tym cza sie mia ło miej sce apo geum
tam tych strasz nych wy da rzeń. O świ -
cie od dzia ły UPA – czę sto przy ak -
tyw nym wspar ciu miej sco wej

lud no ści ukra iń skiej – oto czy ły i za -
ata ko wa ły jed no cze śnie 99 pol skich
wsi w po wia tach ko wel skim, wło dzi -
mier skim, ho ro chow skim i czę ścio wo
łuc kim. Do szło do rze zi lud no ści cy -
wil nej i znisz czeń. Wsie by ły pa lo ne,
a do by tek gra bio ny. Ba da cze ob li cza -
ją, iż tyl ko te go jed ne go dnia mo gło
zgi nąć ok. 8 tys. Po la ków – głów nie
ko biet, dzie ci i star ców. Gi nę li od kul,
sie kier, wi deł, no ży i in nych na rzę dzi,
nie rzad ko w ko ścio łach pod czas mszy
i na bo żeństw. 

Za da tę sym bo licz ną dla rze zi wo -
łyń skiej uzna je się 10 lip ca 1943 r., kie -
dy bo jow ni cy UPA ro ze rwa li koń mi
wy sła ne go na per trak ta cje z ni mi
przed sta wi cie la Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go, Zyg mun ta Rum la.
Po tej zbrod ni roz po czę ła się za pla no -
wa na i sko or dy no wa na ma so wa rzeź
lud no ści cy wil nej. Sza cu je się, że w su -
mie do szło do ata ków w 4300 miej sco -
wo ściach. W po bli żu znisz czo nych
wsi i chu to rów po zo sta ły bez i mien ne
ma so we do ły gro bo we. Ce lem spraw -
ców by ła jed nak nie tyl ko fi zycz na eli -
mi na cja pol skiej spo łecz no ści, ale
tak że wy kar czo wa nie śla dów świad -
czą cych o wie lo wie ko wej obec no ści
na sze go na ro du. Dla te go rów no le gle
z ak tem lu do bój stwa nisz czo no do bra
kul tu ral ne, za byt ki, go spo dar kę i ka to -
lic kie ko ścio ły. W la tach 1943-1945
na Wo ły niu i w Ma ło pol sce Wschod -
niej wy mor do wa no od 80 do 120 ty -
się cy Po la ków. Pre cy zyj na licz ba ofiar
nie jest moż li wa do usta le nia.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Prawda o przeszłości uczy odróżniania dobra od zła
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Bu do wa oczysz czal ni ście ków oraz
mo der ni za cji sta dio nu w Ciesz ko -
wie – to ko lej ne dwa za da nia,
na któ re gmi na pod pi sa ła umo wy
w ra mach Rzą do we go Fun du szu Pol -
ski Ład: Pro gram In we sty cji Stra te -
gicz nych. 

24 czerw ca pod pi sa na zo sta ła umo wa
w spra wie opra co wa nia do ku men ta cji pro -
jek to wej na bu do wę oczysz czal ni ście ków
w gmi nie Ciesz ków. Koszt re ali za cji te go
za da nia opie wa na kwo tę 172 000 zł. 

Obec nie ist nie ją ca sieć od bie ra ście ki
z Ciesz ko wa i Bia da szek, któ re na stęp nie
są od pro wa dza ne do oczysz czal ni w Zdu -
nach (po wiat kro to szyń ski). Zre ali zo wa nie
tej in we sty cji ma skut ko wać zwięk sze niem
do stęp no ści usług od bio ru dla miesz kań -
ców gmi ny. Ście ki bę dą skie ro wa ne do no -
wej oczysz czal ni w Ciesz ko wie z ist nie ją cej
ka na li za cji oraz pla no wa nej jej roz bu do wy.
We wnio sku o przy zna nie do fi nan so wa nia

w ra mach Pol skie go Ła du koszt te go za da -
nia osza co wa no na 9,9 mln zł. Wkład wła -
sny gmi ny ma wy nieść 495 tys. zł.

Na po cząt ku lip ca pod pi sa no z wy ko -
naw cą umo wę na in we sty cję o war to -
ści 760 tys. zł. Cho dzi o mo der ni za cję
sta dio nu w Ciesz ko wie. W ra mach te go
przed się wzię cia za pla no wa no stwo rze nie
pły ty głów nej do gry w pił kę noż ną o wy -
mia rach 60 x 100 m z sys te mem na wad -
nia ją cym i bocz ne go bo iska tre nin go we go,

bu do wę czę ścio wo za da szo nych try bun,
ogro dze nia i sta no wisk dla dru żyn. 

Gmi na we wła snym za kre sie wy ko na -
ła od wier ty do stud ni, z któ rej wo da bę dzie
słu ży ła do za si la nia mu ra wy. Za da nie bę -
dzie re ali zo wa ne w try bie „za pro jek tuj
i wy bu duj”. In we sty cja ma zo stać wy ko na -
na do 30 kwiet nia przy szłe go ro ku. W ko -
lej nym eta pie mo der ni za cji sta dio nu
pla no wa ne jest za mon to wa nie oświe tle nia.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Kolejne inwestycje w ramach Polskiego Ładu

Do 30 wrze śnia te go ro ku ma zo stać
zre ali zo wa na in we sty cja dro go wa
w miej sco wo ści Sła bo cin (gmi na
Ciesz ków). Ce lem te go za da nia jest
po pra wa stan dar du prze jaz du i sta -
nu bez pie czeń stwa, a tak że za pew -
nie nie od wod nie nia kor pu su jezd ni.

W czerw cu gmi na Ciesz ków pod pi sa -
ła z wo je wódz twem dol no ślą skim umo wę
na udzie le nie po mo cy fi nan so wej w for -
mie do ta cji ce lo wej na fi nan so wa nie ochro -
ny, re kul ty wa cji i po pra wy ja ko ści grun tów
rol nych. Do fi nan so wa nie w kwo -
cie 46 230 zł otrzy ma ło za da nie in we sty -
cyj ne pod na zwą „Prze bu do wa dro gi
gmin nej – do jaz do wej do grun tów rol nych
w miej sco wo ści Sła bo cin”.

W ra mach przed się wzię cia na od cin -
ku o dłu go ści 202 me trów wy ko na na zo -
sta nie peł na pod bu do wa, na wierzch ni
jezd ni o sze ro ko ści 3,5 m bę dzie za mknię -
ta szczel nym dy wa ni kiem as fal to be to no -

wym o gru bo ści 4 cm oraz war stwą wią żą -
cą o gru bo ści 3 cm. W czerw cu prze pro wa -
dzo no po stę po wa nie prze tar go we w ce lu
wy ło nie nia wy ko naw cy ro bót. Wpły nę ła

jed na ofer ta. 6 lip ca pod pi sa no umo wę
z fir mą, któ ra zre ali zu je in we sty cję. War -
tość za da nia to 196 800 zł.

(FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej 

W mi nio ny pią tek 73-let nia ko bie ta
tra fi ła do szpi ta la po tym, jak zde rzy -
ła się z ro we rzy stą. Po li cja ba da przy -
czy ny te go zda rze nia.

Do ko li zji do szło na ścież ce pie szo -ro -
we ro wej w Mi li czu przy uli cy Trzeb nic -
kiej, w oko li cy Ze spo łu Szkół im.
Ta de usza Ko ściusz ki. We dług wstęp nych
usta leń ko bie ta prze pro wa dzi ła swój ro -
wer przez przej ście dla pie szych, a na stęp -
nie – chcąc kon ty nu ować jaz dę – nie
ustą pi ła pierw szeń stwa prze jaz du in ne -
mu ro we rzy ście, któ ry je chał w kie run ku

cen trum mia sta dro gą dla ro we rów.
W efek cie do pro wa dzi ła do zde rze nia
bocz ne go. Obo je by li trzeź wi.

– Ko bie ta z po waż nym ura zem no gi
tra fi ła do szpi ta la. Dru gi z ro we rzy -
stów, 42-let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz,
nie do znał żad nych ob ra żeń. Szcze gó ło -
we oko licz no ści te go wy pad ku wy ja śnią
mi lic cy stró że pra wa. Po li cjan ci ape lu ją
o ostroż ność i prze strze ga nie prze pi sów.
W związ ku z okre sem wa ka cyj nym i du -
żym ru chem mi ło śni ków jaz dy na ro we -
rze tyl ko w ta ki spo sób mo że my za dbać
o bez pie czeń stwo na sze oraz in nych

użyt kow ni ków dróg – mó wi asp. Bar tosz
Stry chow ski z Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE
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Pra ce w ra mach re wi ta li za cji miej -
skich po dwó rek w Mi li czu idą peł ną
pa rą. Efek ty moż na już zo ba czyć
na uli cy Wro cław skiej. 

W ob rę bie po dwór ka na ul. Wro cław -
skiej po ja wi ło się mnó stwo zie le ni, no we
wia ty śmiet ni ko we, po więk szo no plac za -
baw. Od by ła się rów nież pierw sza Ra da
bu do wy na uli cy Wa ło wej przy udzia le
PGK Do li na Ba ry czy. Ru szy ły już pra ce
na po dwór kach przy ul. Lwow skiej.

Przy po mnij my, że ini cja ty wa „Na sze
po dwór ka – po pra wa bez pie czeń stwa, es -
te ty ki i funk cjo nal no ści prze strze ni są -
siedz kich, zlo ka li zo wa nych w ści słym
cen trum Mi li cza” za kła da grun tow ną mo -
der ni za cję znisz czo nych i nie este tycz nych
po dwó rek na te re nie mia sta. Dzię ki pod -
pi sa niu umo wy z Urzę dem Mar szał kow -
skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie go ze

środ ków Unii Eu ro pej skiej uda ło się po zy -
skać kwo tę 6,2 mln zł. 

In we sty cja obej mu je miej sca w ści słym
cen trum miej sco wo ści przy ul. Pol skiej,
Garn car skiej, Wro cław skiej oraz Wa ło wej.
W za kres prac wcho dzą ni we la cja te re nu,
upo rząd ko wa nie lub stwo rze nie miejsc
na skła do wa nie od pa dów ko mu nal nych,
re mont dróg we wnętrz nych, chod ni ków

wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą, in sta -
la cja ener go osz częd ne go oświe tle nia, za go -
spo da ro wa nie te re nów zie le ni (na sa dze nia,
zie lo ne ścia ny), prze bu do wa/bu do wa par -
kin gów, utwo rze nie pla ców za baw lub
miejsc in te gra cji miesz kań ców, mon taż
ma łej ar chi tek tu ry (m. in. ław ki, ko sze),
no wa or ga ni za cja ru chu i ozna ko wa nie. 

(FE NIX)

MILICZ

Trwa rewitalizacja podwórek miejskich

4 lip ca gmi na Ciesz ków pod pi sa ła
umo wę z fir mą z War sza wy na do -
sta wę 284 lap to pów oraz dwóch ta -
ble tów w ra mach re ali za cji pro jek tu
„Wspar cie dzie ci z ro dzin po pe ge -
erow skich w roz wo ju cy fro -
wym – gran ty PPGR”. Na stęp ne go
dnia wspo mnia ny sprzęt do star czo -
no do urzę du gmi ny.

Pro jekt sfi nan so wa no z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach pro gra mu Cy fro wa Gmi na
„Gran ty PGR”. W ska li ca łe go kra ju su -
ma środ ków przy zna nych na ten cel wy -
nio sła 586 366 068 zł. Gran ty na za kup
sprzę tu tra fi ły do 1604 gmin z ca łej Pol -
ski. W kra ju zło żo no wnio ski na po -
nad 215 ty się cy kom pu te rów i lap to pów
oraz prze szło trzy ty sią ce ta ble tów.  Je śli
cho dzi o gmi nę Ciesz ków, to zło żo -

no 286 po zy tyw nie zwe ry fi ko wa nych
wnio sków – 284 do ty czy ły za ku pu lap -
to pów, dwa na to miast ta ble ta. Oko ło 20
wnio sków od rzu co no. Jak wy ni ka z opi -
nii Kra jo we go Ośrod ka Wspar cia Rol nic -
twa, na te re nie gmi ny by łe PGR -y
obej mu ją na stę pu ją ce miej sco wo ści: Bia -
dasz ka, Brze zi na, Ciesz ków, Dziad ko wo,
Gu zo wi ce, Gó ry, Jan ko wa, No wy Fol -
wark, Pa ko sław sko, Sła bo cin, Trze bic ko,
Trze bic ko Dol ne, Ujazd i Wę żo wi ce. 

Za mó wie nie o war to ści
645 179,28 zł do star czo no do ciesz kow -
skie go urzę du 5 lip ca. – Za ku pio ny
sprzęt jest fa brycz nie no wy, nie uży wa ny,
wol ny od wad i kom plet ny. Po sia da
wszel kie ak ce so ria, prze wo dy i ka ble nie -
zbęd ne do ich użyt ko wa nia. W naj bliż -
szym cza sie bę dzie on suk ce syw nie
prze ka zy wa ny ro dzi nom, któ rym sprzęt
przy zna no. Miesz kań cy zo sta ną po in for -

mo wa ni te le fo nicz nie o ter mi nie od bio -
ru – in for mu ją wła dze gmi ny Ciesz ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Laptopy już czekają na odbiór!

Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -
-Spor to we w Kro śni cach or ga ni zu je
pię cio dnio wą wy ciecz kę do Ka zi mie -
rza Dol ne go, San do mie rza, Ba ra no wa
San do mier skie go, Na łę czo wa oraz Pu -
ław. Ter min wy pra wy to 4-9 wrze śnia.

Pierw sze go dnia pla no wa ny jest prze -
jazd do Ba ra no wa San do mier skie go i zwie -
dza nie zam ku zwa ne go ma łym Wa we lem,
jed nej z naj pięk niej szych re zy den cji ma -
nie ry stycz nych w Pol sce, któ ry był ko lej no
w po sia da niu ro dzin Lesz czyń skich, Wi -
śnio wiec kich, San gusz ków, Lu bo mir skich,
Ma ła chow skich, Po toc kich i Kra sic kich. 

Ko lej nym eta pem wy pra wy bę dzie
zwie dza nie San do mie rza, a kon kret nie Bra -
my Opa tow skiej z ta ra sem wi do ko wym, re -

ne san so we go ra tu sza, ka mie nicz ki miesz -
czań skiej, ka te dry wraz z kryp ta mi, Pa ła cu
Bi sku pie go, do mu Dłu go sza, wktó rym obec -
nie mie ści się Mu zeum Die ce zjal ne, Col le -
gium Go sto mia num, san do mier skie go
zam ku oraz pod ziem nej tra sy tu ry stycz nej. 

Na trze ci dzień or ga ni za to rzy prze wi -
dzie li wy jazd do Ka zi mie rza Dol ne go, gdzie
bę dzie moż na zo ba czyć Gó rę Trzech Krzy -
ży, sy na go gę, ry nek, za byt ko we ka mie nicz ki
przy uli cy Se na tor skiej, Ko ściół Zwia sto wa -
nia NMP, ko ściół far ny, ru iny zam ku i basz -
ty, a tak że udać się rejs stat kiem po Wi śle. 

Przed ostat nim mia stem na tra sie wy -
pra wy bę dzie Na łę czów ze zwie dza niem
słyn ne go uzdro wi ska, pa ła cu Ma ła chow -
skich, w któ rym mie ści się Mu zeum Bo le -
sła wa Pru sa, Par ku Zdro jo we go z pi jal nią

wód mi ne ral nych, pra cow ni Ste fa na Że -
rom skie go, zwa ną cha tą, w któ rej mie ści
się po świę co ne pi sa rzo wi mu zeum.

Fi na łem pię cio dnio wej po dró ży bę dą
Pu ła wy z ta ki mi atrak cja mi jak pa łac Czar -
to ry skich, Świą ty nia Sy bil li, Do mek Grec -
ki, Chiń ski i Alek san dryj ski.

Za in te re so wa ni mo gą zgła szać się
do Do mu Kul tu ry w Bu ko wi cach lub dzwo -
nić pod nu mer te le fo nu 71 384 50 70.
Koszt to 995 zł od oso by. Ce na obej mu je
trans port au to ka rem tu ry stycz nym, czte ry
noc le gi w ośrod kach wy po czyn ko wych, wy -
ży wie nie, opie kę li cen cjo no wa ne go pi lo ta
i ubez pie cze nie NNW. Do kosz tów do dat -
ko wych za li czyć trze ba bi le ty wstę pu
do zwie dza nych obiek tów i rejs stat kiem
po Wi śle. OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Atrakcyjna wycieczka dla seniorów
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15 lip ca sa mo chód po da ro wa ny
przez Szko łę Pod sta wo wą nr 2
i Szko łę Mu zycz ną I stop nia w Mi li -
czu wraz z wy po sa że niem dla woj -
ska do tarł do Zło czo wa. Tam zo stał
ofi cjal nie prze ka za ny przez Pio tra
Le cha, bur mi strza Mi li cza, Igo ro wi
Hryn ki wo wi, pre zy den to wi Zło czo wa

– Na sza de le ga cja zo sta ła cie pło i ser -
decz nie po wi ta na przez zło czow skich wło -
da rzy, urzęd ni ków i spo łecz ność mia sta,
a sło wa po dzię ko wa nia pa da ły nie prze rwa -
nie pod czas ca łej wi zy ty. Wło da rze za de kla -
ro wa li rów nież chęć za war cia part ner stwa
miast. Przy tej oka zji war to nad mie nić, że
Zło czów to mia sto z wie lo ma śla da mi pol -
sko ści. Roz mo wy na ten te mat bę dą kon ty -
nu owa ne w dru giej po ło wie
sierp nia – po in for mo wa ła gmi na Mi licz. 

Zwień cze niem spo tka nia by ła wzru -
sza ją ca uro czy stość po dzię ko wa nia
przed urzę do wym ra tu szem, w któ rej
udział wzię li rad ni, urzęd ni cy i miesz kań -
cy. Wszy scy jed nym gło sem za zna cza li, jak
waż na i cen na jest po moc z Mi li cza.

Po tem mi li cza nie od wie dzi li szko łę
w Bia ło kry ni cy w re jo nie krze mie niec kim,
któ ra jest part ner ską pla ców ką mi lic kiej SP
nr 1. Przed sta wi cie le na szej gmi ny prze ka -
za li da ry, któ re tra fią do uchodź ców z re jo -

nów ob ję tych woj ną, któ ry mi za opie ko wa -
li się miesz kań cy tej miej sco wo ści. W spo -
tka niu wzię li udział rów nież mer

i wi ce mer Krze mień ca, któ rzy tak że wy ra -
zi li chęć na wią za nia re la cji part ner skich
z Mi li czem. OPRAC. (AN KA)

UKRAINA

Kolejne wsparcie z Milicza

W ra mach pro jek tu „Ak cja – fo to -
edu ka cja” pod opiecz ni Mi lic kie go
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych wzię li
udział w warsz ta tach fo to gra ficz -
nych, któ re od by ły się na zam ku
Książ w Wał brzy chu. Pro jekt zo stał
do fi nan so wa ny ze środ ków bu dże tu
wo je wódz twa dol no ślą skie go i gmi -
ny Mi licz.

Uczest ni cy wy jaz du w pod zie miach
zam ku mo gli po znać wie le ta jem ni czych
fak tów z hi sto rii, m. in. na te mat le gen dar -
ne go „zło te go po cią gu”. – Po zna li śmy zna -
cze nie prze mie rza nych przez nas
ko men ta rzy w pro jek cie RIE SE – tym sa -
mym uzu peł nia jąc wie dzę zdo by tą już
pod czas zwie dza nia Wło da rza czy Osów -
ki. Nie za bra kło tak że lek cji fo to gra fii – za -
rów no teo re tycz nych, jak i prak tycz nych.
By ła to ko lej na pró ba wy ko rzy sty wa nia
swo ich apa ra tów przy ogra ni czo nym świe -
tle i sto no wa nych usta wie niach czu ło ści
apa ra tu (ISO). Ma my w pla nach ko lej ne te -
go ty pu wy zwa nia fo to gra ficz ne, w związ -
ku z czym wie dza ta by ła war ta
przy po mnie nia. Po dob nie jak fakt, że ist -
nie je ogrom na róż ni ca po mię dzy ro bie -
niem zdjęć te le fo nem a apa ra tem, co
wy ma ga du żo pre cy zji i wie dzy, ale efekt
koń co wy jest te go war ty. Po wyj ściu na po -

wierzch nię za bra li śmy się za zwie dza nie
sa me go zam ku, za rów no z ze wnątrz, jak
i od środ ka. Fo to gra fo wa nie ar chi tek tu ry
jest jed ną z trud niej szych dzie dzin fo to gra -
fii ze wzglę du na zróż ni co wa ny sprzęt mło -
dych adep tów, a co za tym
idzie – ko niecz ność po praw nej ko rek cji
obiek ty wów. W środ ku na to miast naj -
więk szym wy zwa niem był od po wied ni
tryb po mia ru świa tła (gdyż zdję cia mo gły
wy cho dzić za ciem ne lub prze pa lo ne), ale
też od po wied nie uchwy ce nie szcze gó łów.

Dzię ki wy bra niu ze sta wów au dio gu ide za -
miast prze wod ni ka mo gli śmy jed nak
w swo im tem pie prze mie rzać sa le jed ne go
z naj pięk niej szych zam ków w Pol sce, a tak -
że – co oczy wi ste – fo to gra fo wać je. I choć
nie uda ło nam się zwie dzić ca łe go kom -
plek su Książ (co jest za chę tą, by jesz cze
tam po wró cić), to na sze sta ra nia za owo co -
wa ły pięk ną ga le rią – czy ta my w ko mu ni -
ka cie Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych.

OPRAC. (FE NIX)

FOTOGRAFIA

Przeszłość w obiektywie
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Przed kil ko ma dnia mi dzie ci i se nio -
rzy z gmi ny Kro śni ce go ści li w go spo -
dar stwie Ki szon ki Sznaj de rów w Do -
li nie Ba ry czy. Or ga ni za to rem wy jaz -
du by ło kro śnic kie Cen trum Edu ka -
cyj no -Tu ry stycz no -Spor to we.

Spo tka nie roz po czę ło się od krót kie go
wpro wa dze nia przez pa nią Emi lię. Go ście
za po zna li się z ogól ny mi za sa da mi do mo -
wej pro duk cji ki szo nek. Przy oka zji roz ma -
wia no o ich do bro czyn nym od dzia ły wa niu
na or ga nizm czło wie ka. Po tem przy szedł
czas na sa mo dziel ną pra cę przy two rze niu
wła sne go sło ika z ki szo ny mi ogór ka mi. 

Po pierw szej czę ści warsz ta tów uczest -
ni cy przy stą pi li do de gu sta cji ki szo nek.
Mie li oka zję po sma ko wać wszyst ko to, co
na co dzień go spo dar stwo pań stwa Sznaj -
de rów ma w swo jej ofer cie, a więc ki szo ne
ogór ki, rzod kiew kę, mar chew kę, ka la fior,
ka pu stę. Dzie ci za ja da ły ki szo ny czo snek,
po pi ja jąc so kiem z ki szo ne go bu ra ka! 

Ko lej nym eta pem wi zy ty by ło sa mo -
dziel ne wy ko na nie su rów ki z mło dej, ki -
szo nej ka pu sty, mar chew ki, jabł ka oraz
ole ju i mio du. – By li śmy dum ni z na szych
uczest ni ków, któ rzy z ła two ścią ra dzi li so -
bie z no żem, obie racz ką do wa rzyw oraz
tar ką! Pa ni Emi lia wie le ra zy pod kre śla ła,
że dzie ci z gmi ny Kro śni ce ma ją ogrom ną
wie dzę na te mat upraw, wa rzyw i owo -
ców. Po przy go to wa niu swo ich prze two -
rów uda li śmy się na po le, gdzie mie li śmy
moż li wość na zbie rać nie zli czo ną ilość

ogór ków. Pod gląd nę li śmy upra wę ka pu sty
wło skiej, ka pu sty czer wo nej oraz mar -
chew ki. Wie my już te raz, że je sie nią mu -
si my od wie dzić to miej sce po now nie!
Mo że my się po chwa lić, że na sza gru pa

zdo by ła zło ty me dal pół ko lo nii, a każ dy
z uczest ni ków ty tuł Ki szon ko wych Ma -
ster che fów! Dzię ku je my go spo dar stwu
Ki szon ki Sznaj de rów z Do li ny Ba ry czy
za fan ta stycz ne warsz ta ty! Pra gnie my

rów nież po dzię ko wać Pa nu Łu ka szo wi,
któ ry wspól nie zo stał okrzyk nię ty strong -
ma nem za dźwi ga nie na szych zbio -
rów! – czy ta my w re la cji CETS
w Kro śni cach. 

Zwień cze niem pra co wi cie spę dzo ne -
go dnia by ło wspól ne ogni sko, na któ rym
go ście uga si li pra gnie nie pysz ną le mo nia -
dą cy try no wo -po ma rań czo wą. Chęt ni mo -
gli so bie wy ko nać pa miąt ko we ta tu aże
z ogór ka mi oraz ko smicz ny mi ka pu sta mi.
Z tej atrak cji ko rzy sta li na wet se nio rzy! 

(AN KA)

CETS KROŚNICE

Akcja fermentacja - czyli niezwykła
wizyta u państwa Sznajderów

Te le wi zja Pol ska wy emi to wa ła
na swo jej stro nie in ter ne to wej ar chi -
wal ny reportaż o Mi li czu z lat 70.
i 80. ubie głe go wie ku. Ma te riał jest

do stęp ny za dar mo i z pew no ścią za -
in te re su je wszyst kich, któ rym bli skie
są wspo mnie nia hi sto rii mia sta
sprzed 50 lat.

Ma te riał jest czę ścią szer sze go cy klu
do ku men tal ne go „Mia sta o so bie”. Jest
on po świę co ny mia stom i mia stecz kom
Dol ne go Ślą ska, o któ rych opo wia da ją
lo kal ni znaw cy, wło da rze oraz sa mi
miesz kań cy. Moż na zo ba czyć umiesz -
czo ne w fil mie wa lo ry tu ry stycz ne oraz
stan in fra struk tu ry ko mu nal nej po -
szcze gól nych dol no ślą skich ośrod ków
miej skich.

Ma te ria ły są udo stęp nio ne w ra mach
pro jek tu „Di gi ta li za cja Re gio nal ne go Dzie -
dzic twa Te le wi zyj ne go i Fil mo we go z Ar -
chi wum TVP S.A.”. Są to ar chi wal ne
ma te ria ły z ośrod ków Te le wi zji Pol skiej
z lat 70. i 80., do stęp ne za dar mo na stro -
nie https://cy fro wa. tvp. pl.

OPRAC. (FE NIX)

TELEWIZJA

Archiwalny reportaż o Miliczu
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Te ra pia za ję cio wa jest nie zwy kle
istot na w pro ce sie le cze nia pa cjen -
tów z za bu rze nia mi psy chicz ny mi,
choć nie wie le osób wie, na czym ona
do kład nie po le ga. Na Od dzia le Psy -
chia trii Ogól nej Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go pro wa dzą ją Ewa Mi -
row ska, Mag da le na Ku si cie lek i Syl -
wia Ra do ła. 

Te ra peut ki spe cja li zu ją się w pro wa -
dze niu za jęć, któ re ma ją na ce lu ak ty wi zo -
wać pa cjen tów, wspie rać pro ces le cze nia,
pod trzy my wać lub roz wi jać no we za in te -
re so wa nia i umie jęt no ści. Efek tem ma być
ich więk sza otwar tość i chęć pod ję cia roz -
mo wy na te mat swo ich pro ble mów. 

W każ dym z trzech od cin ków Od -
dzia łu Psy chia trii Ogól nej znaj du je się sa la
te ra pii, gdzie pro wa dzo ne są warsz ta ty,
a tak że wy sta wia ne są pra ce pa cjen tów.
W za ję ciach sta wia się na róż no rod ność, te -
ra peut ki sku pia ją się na trzech aspek -
tach – so cjo te ra pii, ar te te ra pii i er go te ra pii. 

So cjo te ra pia ma na ce lu po wrót osób
do tknię tych cho ro ba mi psy chicz ny mi
do spo łe czeń stwa po przez roz mo wy, gry
sto li ko we (sza chy, war ca by, rum mi kub,
kar ty), te ra pię ru chem, re kre ację, tre nin -
gi umie jęt no ści spo łecz nych, bu dże to -
wych. Ar te te ra pia do ty czy ob sza ru
sztu ki. Są to prze róż ne for my za -
jęć – od ry sun ku, ma lar stwa, po przez
zdob nic two i de ko ra tor stwo (de co upa ge,
scrap bo oking, wy pa la nie w drew nie),
po mu zy ko te ra pię czyn ną i bier ną (ta niec
i re lak sa cja), fil mo te ra pię lub bi blio te ra -
pię. W er go te ra pii cho dzi przede wszyst -
kim o pra ce ogrod ni cze, sto lar skie, ale
rów nież dzie wiar stwo i kra wiec two – pa -

cjen ci czę sto pod czas po by tu szy ją swo ją
odzież, przy szy wa ją gu zi ki. 

– Każ da z te ra peu tek spe cja li zu je się
w in nej for mie te ra pii. Ewa to ar ty stycz na
du sza. W ostat nim cza sie za ra ża pa cjen tów
swo ją pa sją do ma kra my – spod rąk jej i pa -
cjen tów wy cho dzą praw dzi we dzie ła sztu -
ki! Mag da to nie zwy kle kre atyw na oso ba,
któ ra z ka wał ka drew na wy cza ru je łód kę,
a z ma te ria łu uro czą po dusz kę. Syl wia spe -
cja li zu je się w so cjo te ra pii – go dzi ny spę -
dza na roz mo wach z pa cjen ta mi,
roz wią zu je z ni mi te sty i pro wa dzi psy cho -
edu ka cję. Te ra peut ki or ga ni zu ją pa cjen -

tom gril le, dys ko te ki, ka ra oke, ka lam bu ry,
a na wet mię dzy od dzia ło we tur nie je w te -
ni sa sto ło we go czy pił ka rzy ki. Pod czas
wspól nych spa ce rów uda je się wpleść tak -
że ele men ty hi po te ra pii. Je sie nią or ga ni zo -
wa ne są grzy bo bra nia, a od cza su do cza su
te ra peut ki przy go to wu ją z pa cjen ta mi
pysz ne prze ką ski. Naj waż niej szym punk -
tem te ra pii za ję cio wej, jak pod kre śla ją sa -
me te ra peut ki, jest śmie cho te ra pia. A tej
na si pa cjen ci ma ją aż w nad mia -
rze – uśmiech i żar ty to wa rzy szą im ca ły
czas – in for mu je Mi lic kie Cen trum Me -
dycz ne. OPRAC. (FE NIX)

SŁUŻBA ZDROWIA

Dobra terapia jest lekiem na całe zło

11 lip ca po mię dzy Pierst ni cą a Kro -
śni ca mi do szło do ko li zji dro go wej.
Spraw czy ni pró bo wa ła uciec z miej -
sca zda rze nia, ale szyb ko zo sta ła za -
trzy ma na przez po li cję. Jak się oka -
za ło, by ła pod wpły wem al ko ho lu.

22-let nia miesz kan ka gmi ny Kro śni cy,
kie ru jąc Volks wa ge nem, na łu ku dro gi nie
do sto so wa ła pręd ko ści do pa nu ją cych wa -
run ków, w wy ni ku cze go po jazd wpadł
w po ślizg i ude rzył bo kiem w mer ce de sa,
któ rym po dró żo wał 44-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz. Ko bie ta od je cha ła z miej sca
ko li zji do po bli skie go la su, gdzie z ko lei wje -
cha ła do przy droż ne go ro wu. Przy by li po li -
cjan ci wy czu li od 22-lat ki cha rak te ry stycz ną
woń al ko ho lu. Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy -
ka za ło w jej or ga ni zmie pra wie 0,8 pro mi la
al ko ho lu. Po nad to nie po sia da ła ona upraw -
nień do kie ro wa nia po jaz da mi me cha nicz -
ny mi, a sa mo chód, któ rym je cha ła, nie miał
waż ne go ubez pie cze nia OC. 

– Po stę po wa nie jest w to ku. Spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie,
gdzie nie od po wie dzial na kie ru ją ca po nie -
sie kon se kwen cje praw ne po peł nio ne go
prze stęp stwa, tj. kie ro wa nia sa mo cho dem
w sta nie nie trzeź wo ści. Po nad to cze ka ją
ka ra za wy kro cze nia dro go we – spo wo do -

wa nie za gro że nia bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym – oraz brak upraw nień.
Na szczę ście nikt nie do znał ob ra żeń cia -
ła – po in for mo wał asp. Bar tosz Stry chow -
ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. 

(FE NIX)

NA DRODZE

Spowodowała kolizję i próbowała uciec...
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CIESZKÓW

Z myślą o dzieciach
6 lip ca gmi na Ciesz ków pod pi sa ła
umo wę z sa mo rzą dem wo je wódz -
twa dol no ślą skie go na re mont i roz -
bu do wę pla ców za baw w ra mach
kon kur su „Od no wa Dol no ślą skiej
Wsi”. In we sty cja opie wa
na 38 460 zł.

Pro jekt za kła da wy mia nę ist nie ją ce go,
bę dą ce go w złym sta nie tech nicz nym ze -
sta wu za ba wo we go w par ku w Ciesz ko wie
oraz mon taż no wych urzą dzeń (huś taw ki
wa ha dło wej i ze sta wu za ba wo we go) na pla -
cu za baw przy Pu blicz nym Przed szko lu
w Ciesz ko wie. Za pla no wa no tak że na sa -
dze nia w obu miej scach. 

W stycz niu te go ro ku Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
ogło sił na bór wnio sków o przy zna nie po -
mo cy w ra mach kon kur su „Od no wa Dol -
no ślą skiej Wsi”. Gmi na Ciesz ków zło ży ła
pro jekt na kwo tę 38 460,00 zł. W ma ju
na stą pi ło roz strzy gnię cie kon kur su,

a nasz sa mo rząd zna lazł się na li ście ran -
kin go wej upraw nia ją cej do po zy ska nia
środ ków.

Ak tu al nie trwa or ga ni zo wa nie po stę -
po wa nia prze tar go we go w ce lu wy bo ru fir -
my, któ ra do star czy i za mon tu je
urzą dze nia na pla ce za baw. Za da nie ma
być zre ali zo wa ne do koń ca wrze śnia.

(FE NIX)
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Szy mon Iwa nic ki, do nie daw na tre -
ner grup mło dzie żo wych w Ba ry czy
Su łów, zo stał po wo ła ny na sta no wi -
sko dy rek to ra klu bu. Po nad to
do pierw sze go ze spo łu do łą czył Kac -
per Gło wień kow ski, 20-let ni na past -
nik, po cho dzą cy z Mi li cza, gdzie sta -
wiał swo je pierw sze kro ki w pił kar -
skiej ka rie rze.

Sta no wi sko dy rek to ra zo sta ło
utwo rzo ne po raz pierw szy w hi sto rii
klu bu. Ma to na ce lu uspraw nie nie
dzia łań, roz wój i wej ście na wyż szy po -
ziom funk cjo no wa nia. Do za dań dy -
rek to ra na le żeć bę dzie przede
wszyst kim dba nie o pion spor to wy,
aspek ty or ga ni za cyj ne i cią gły roz wój
grup mło dzie żo wych w Aka de mii Ba -
ry czy Su łów.

Szy mon Iwa nic ki tre no wał gru py
mło dzie żo we, a po nad to w ostat nim
ro ku pra co wał też w jed nej z naj więk -
szych aka de mii pił kar skich we Wro cła -
wiu – Olym pic Wro cław. Bę dąc
dy rek to rem, do dat ko wo ma szko lić ju -
nio rów star szych, a do te go bę dzie
dru gim tre ne rem pierw szej dru ży ny
se nio rów. 

– Pro po zy cja Za rzą du, a w szcze -
gól no ści wi ce pre ze sa Do mi ni ka
Trze cia ka by ła dla mnie cie ka wym
wy zy wa niem i moż li wo ścią spraw -
dze nia się w no wej ro li. Chcąc się
sta le roz wi jać, po sta no wi łem pod jąć
się te go sta no wi ska. Uwa żam, że bę -
dę mógł w tej pra cy wy ko rzy stać
swo je do świad cze nie, na by te przez
kil ka lat w róż nych klu bach, ja ko za -
wod nik i tre ner. Chciał bym, aby
nasz klub wy róż niał się spo śród in -
nych pro fe sjo na li zmem, stał się jesz -
cze więk szą mar ką i za chę cał
mło dych spor tow ców do two rze nia
z na mi bia ło -po ma rań czo wej ro dzi -
ny. Z te go miej sca chciał bym za pro -
sić no wych za wod ni ków wraz z ich
ro dzi ca mi do do łą cze nia do na sze go
klu bu. Chce my w przy szło ści utwo -
rzyć wszyst kie ka te go rie grup mło -

dzie żo wych i być mo że dru ży nę
dziew cząt, za dbać o do brą ka drę tre -
ner ską, pod no szą cą sta le swo je kom -
pe ten cje, roz wi jać wciąż na szą ba zę
oraz dać moż li wość roz wo ju mło -
dym lu dziom w du chu spor tu – za -
ko mu ni ko wał Szy mon Iwa nic ki
(ŹRÓ DŁO: LKS Ba rycz Su łów).

Pierw szy ze spół Ba ry czy za si lił
przed no wy mi roz gryw ka mi Kac per
Gło wień kow ski, któ ry w ostat nim se -

zo nie re pre zen to wał bar wy III -li go we -
go Pia sta Żmi gród, strze la jąc osiem go -
li i za li cza jąc pięć asyst. Wcze śniej był
za wod ni kiem Ślą ska Wro cław.
W Cen tral nej Li dze Ju nio rów U’17
i U’18 zo stał kró lem strzel ców i zdo -
był wi ce mi strzo stwo Pol ski. Na stęp nie
tra fił do dru ży ny re zerw Ślą ska. Z su -
łow skim klu bem pod pi sał dwu let ni
kon trakt.

– Naj waż niej sze w tym wszyst -
kim by ło za ufa nie, ja kie oka zał mi
klub, oraz po czu cie te go, że bę dę tu taj
waż nym za wod ni kiem i bę dę mógł na -
dal wal czyć o swo je pił kar skie ce le. Po -
ten cjał ze spo łu jest bar dzo du ży. Jest
to mło da dru ży na, bar dzo per spek ty -
wicz na, ale przede wszyst kim am bit -
na i gra ją ca na wy so kim po zio mie.
Za chę ca ją ca jest rów nież ba za tre nin -
go wa i wa run ki pa nu ją ce w klu bie, co
uła twia za wod ni kom ich roz wój.
W Ba ry czy Su łów chciał bym udo wod -
nić swo je umie jęt no ści pił kar skie.
Mam na dzie ję, że to tyl ko przy sta nek
do przy go dy z wiel ka pił ką – wy po -
wie dział się Kac per Gło wień kow ski
na pro fi lu fa ce bo oko wym klu bu.

(FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Co słychać w sułowskiej Baryczy?
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