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POD NASZYM PATRONATEM

Festiwal Karpia przyciągnął
tłumy mieszkańców!

Czytaj na str. 2

REKREACJA

Jubileuszowy Bieg Karpia
w Miliczu

Czytaj na str. 8

ŚRODOWISKO

Czy doszło 
do zanieczyszczenia
Baryczy?

Czytaj na str. 4
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Aktualności2 WTOREK, 13 WRZEŚNIA 2022

W mi nio ny week end od był się Fe sti -
wal Kar pia Mi lic kie go. Na tym re gio -
nal nym świę cie przez dwa dni prze -
wi nę ły się tłu my miesz kań ców.
Na sce nie wy stą pi ły ta kie gwiaz dy
mu zycz ne jak Elek trycz ne Gi ta ry,
HAP PY SAD, So und’n’Gra ce czy Dan -
zel. Or ga ni za to rem im pre zy był Ośro -
dek Kul tu ry w Mi li czu.

Karp stał się sym bo lem Do li ny Ba -
ry czy – uni ka to we go miej sca na po gra -
ni czu wo je wództw dol no ślą skie go
i wiel ko pol skie go, gdzie tra dy cje ho -
dow li tej ry by się ga ją po nad 800 lat.
Part ner stwo dla Do li ny Ba ry czy, we
współ pra cy z pod mio ta mi go spo dar -
czy mi, pu blicz ny mi i spo łecz ny mi, co
ro ku je sie nią two rzy wy jąt ko wą ofer -
tę – trwa ją cy nie mal trzy mie sią ce cykl
wy da rzeń pod na zwą Dni Kar pia
w Do li nie Ba ry czy.

Jed ną z im prez to wa rzy szą cych cy -
klo wi jest wła śnie Fe sti wal Kar pia Mi lic -
kie go. Na te re nie sta dio nu miej skie go
w Mi li czu or ga ni za to rzy przy go to wa li

lu na park z sze re giem atrak cji oraz Jar -
mark Pro duk tów Lo kal nych, na któ rym
swo je wy ro by pro mo wa li sa dow ni cy,
pro du cen ci, rę ko dziel ni cy i twór cy po -
cho dzą cy głow nie z Do li ny Ba ry czy. 

W so bo tę wy stą pi li Ka tya Gruz de -
va oraz kro to szyń ski ze spół Ta cy Nie
In ni. Po tem na sce nie po ja wi ła się jed -
na z gwiazd wie czo ru – ze spół Elek -
trycz ne Gi ta ry. Gru pa ta od po nad 20
lat cie szy się nie słab ną cą po pu lar no -
ścią. Do 2009 ro ku sprze da ła po -
nad 1,5 mln płyt. Od po cząt ku sły nę ła

ze spe cy ficz ne go po czu cia hu mo ru
i prze wrot nej au to iro nii. Tym cha rak -
te ry zu je się do dziś z po nad cza so wy mi
prze bo ja mi. Na stęp nie za grał gru -
pa 13 Drzew. To no wy pro jekt mu zy -

ków zna nych z fol ko we go Ma dam -
me – Mi ło sza Ca łuj ka i Ję drze ja Woł -
ka, a tak że wo ka li sty i ak to ra zna ne go
m. in. z ro li Ji ma Mor ri so na w mu si -
ca lu Ce za re go Stud nia ka „Jeź dziec bu -
rzy” – Ra fa ła Waw rze nia – oraz
per ku si sty i dy rek to ra Teo dor Lu lis
Mu sic Ga ra ge -Teo do ra Lu li sa. Ze spół

two rzy mu zy kę bę dą cą po łą cze niem
In die fol ku i roc ka.

O 21.00 wy stą pi ła ko lej na gwiaz -
da – gru pa HAP PY SAD, któ ra po wsta -
ła w 2001 r. w Skar ży sku -Ka mien nej.
Od lat ucho dzi za je den z naj po pu lar -
niej szych pol skich ze spo łów. Ma
na kon cie po nad 1200 kon cer tów
w ca łym kra ju, pięć pla ty no wych i trzy
zło te pły ty oraz re kor dy fre kwen cji
w kil ku na stu po pu lar nych klu bach
w Pol sce. Pierw szy dzień fe sti wa lu za -
koń czył się za ba wą ta necz ną, pro wa -
dzo ną przez DJ -a Bro thers.

W nie dzie lę od by ła się ku li nar -
na atrak cja fe sti wa lu, czy li go to wa nie
na ży wo. Sze fo wie kuch ni sta nę li
przed nie la da wy zwa niem. Mu sie li
bo wiem przy go to wać po nad pół ty -
sią ca por cji kar pia mi lic kie go na naj -
więk szej bryt fan nie ple ne ro wej
w Pol sce. – Nasz au tor ski kil ku go -
dzin ny pro gram za wie rał przy go to wa -

nie gru bo po nad pół ty sią ca por cji
kar pia mi lic kie go w spo sób bar dzo

ory gi nal ny, a był to karp mi lic ki
po sta ro pol sku, du szo ny z wa rzy wa -
mi i cy try ną, z do dat kiem mio du, im -
bi ru i goź dzi ków, z lek ką nu tą
cy na mo nu – wy ja śnił Wal de mar Za -
łu ski z Po ka zów Ku li nar nych – Naj -
więk sza w Pol sce „Pa tel nia &
Bryt fan na” Ple ne ro wa.

Na sce nie te go dnia wy stę po wa -
li przed sta wi cie le Aka de mii Tań ca
Ja skier i Stu dia Tań ca Kla sycz ne go
So fi ja. Spo rą atrak cją dla dzie ci by ła
eks plo zja ko lo rów, czy li wy rzu ca nie
w po wie trze prosz ku ho la przy mu -
zy ce.

Dla zgro ma dzo nej pu blicz no ści
za gra ły No wo mo wa i Mi lic ka Or kie -
stra Dę ta. Gwiaz da mi wie czo ru by li
So und‘n’Gra ce i Dan zel. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Festiwal Karpia przyciągnął tłumy mieszkańców



Aktualności 3

Gmi ny Ciesz ków i Mi licz ogło si ły do dat -
ko wy na bór do pro gra mu „Wspar cie
dzie ci z ro dzin po pe ge erow skich w roz -
wo ju cy fro wym – gran ty PPGR”. Wnio -
ski moż na skła dać do 23 wrze śnia.

W pro gra mie po zo sta ły bo wiem środ -
ki umoż li wia ją ce na by cie do dat ko wych
kom pu te rów. Dzię ki te mu wspar cie w po -
sta ci sprzę tu kom pu te ro we go mo gą otrzy -
mać oso by, któ re do tej po ry nie zło ży ły
wnio sku bądź nie za kwa li fi ko wa ły się
do pro gra mu w pier wot nym ter mi nie.
Upraw nie ni są tyl ko ucznio wie za miesz ku -
ją cy da ną gmi nę, któ rzy zo sta li ne ga tyw nie
zwe ry fi ko wa ni al bo zre zy gno wa li z otrzy -
ma ne go wspar cia, a tak że ci, któ rzy nie bra -
li udzia łu w pierw szym na bo rze. 

Ze wzglę du na ogra ni czo ną pu lę środ -
ków i krót ki czas do roz li cze nia pro jek tu
de cy do wać bę dzie ko lej ność zgło szeń oraz
ich kom plet ność. Wy mo giem obo wiąz ko -
wym jest po twier dze nie po kre wień stwa
ucznia z oso bą pra cu ją cą nie gdyś w PGR -

-ze, a tak że fak tu za trud nie nia w nim. Na -
le ży też przed ło żyć oświad cze nie ro dzi ca
lub opie ku na praw ne go ucznia i zgo dę
na prze twa rza nie da nych oso bo wych.

Wnio ski moż na skła dać od 12 do 23
wrze śnia w urzę dzie gmi ny, w któ rej jest
się za mel do wa nym. Zło że nie nie kom plet -

ne go wnio sku, nie wy peł nie nie lub błęd ne
wy peł nie nie, nie zło że nie wszyst kich wy -
ma ga nych za łącz ni ków i do ku men tów spo -
wo du je je go od rzu ce nie. Wzo ry
do ku men tów moż na po brać ze stro ny in -
ter ne to wej urzę du.

(FE NIX)

2 wrze śnia na dro dze po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Gru szecz ka a Pra cze po -
li cjan ci za trzy ma li ko lej ne go nie trzeź -
we go kie row cę. Jak by te go by ło ma ło,
cią żył na nim orze czo ny przez sąd za -
kaz pro wa dze nia po jaz dów, a po nad to
nie miał za pię tych pa sów.

20-let ni miesz ka niec Mi li cza, pro wa dząc
sa mo chód mar ki Volks wa gen Bo ra, nie miał
za pię tych pa sów bez pie czeń stwa. Prze pro wa -
dzo ne ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
wje go or ga ni zmie po nad0,8 pro mi la al ko ho -
lu. Po nad to stwier dzo no, że wubie głym ro ku
Sąd Re jo no wy wMi li czu wy dał wo bec20-lat -

ka za kaz kie ro wa nia wszel ki mi po jaz da mi me -
cha nicz ny mi. W związ ku z tym po li cjan ci
unie moż li wi li kie row cy dal szą jaz dę, prze ka -
zu jąc po jazd oso bie przez nie go wska za nej.
Po za koń cze niu czyn no ści zo stał zwol nio ny. 

– 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 oraz wbrew
są do we mu za ka zo wi. Po nad to zo sta nie uka -
ra ny za jaz dę sa mo cho dem bez za pię tych pa -
sów bez pie czeń stwa – in for mu je pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)
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Dodatkowy nabór na wsparcie dzieci w rozwoju cyfrowym

NA DRODZE

Konsekwencje będą poważne



Na bieżąco4 WTOREK, 13 WRZEŚNIA 2022

6 wrze śnia Urząd Miej ski w Mi li czu
wy dał ko mu ni kat, w któ rym po in for -
mo wał miesz kań ców o moż li wym
za nie czysz cze niu nie zna ną sub stan -
cją rze ki Ba rycz na te re nie wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. Za ape lo -
wa no więc, by nie ko rzy stać z rze ki
do mo men tu za koń cze nia kon tro li
przez od po wied nie służ by.

Jak po in for mo wa ły wła dze gmi ny,
od stro ny Odo la no wa rze ką Ba rycz
pły nie sub stan cja nie zna ne go po cho -
dze nia. Odór, ko lor wo dy oraz na tle -
nie nie znacz nie po ni żej norm
wska zu ją, że moż li wy jest przy pa dek
za tru cia i za nie czysz cze nia. – Do zda -
rze nia mia ło dojść jesz cze przed week -
en dem, praw do po dob nie 2 wrze śnia,
jed nak ja ko gmi na do wie dzie li śmy się
do pie ro wczo raj. In sty tu cje, któ re mo -
ni to ru ją rze kę – Wo dy Pol skie i Wo je -
wódz ki In spek to rat Ochro ny
Śro do wi ska we Wro cła wiu – nie po in -
for mo wa li nas o tej sy tu acji. Po wo li się
to do nas prze miesz cza. Bę dzie my
wdra żać roz wią za nia po przez za kup
od po wied nich za pór, któ re bę dą mo -
gły to za nie czysz cze nie ogra ni czyć.
Tym cza sem sub stan cja znaj du je się już
na wy so ko ści Wró bliń ca, gdzie od ju -
tra gmin ne jed nost ki Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej roz pocz ną pro ces na -
tle nia nia wo dy. W spra wę za an ga żo -
wa ły się tak że Sta wy Mi lic kie S.A.,
któ re uży czy ły pom py do na tle nia nia
wo dy. Do pie ro po roz po zna niu sub -
stan cji bę dzie my mo gli pod jąć ko lej ne
kro ki. Cze ka my na in for ma cje od in -
sty tu cji mo ni to ru ją cych rze kę Ba -
rycz – po in for mo wał 6 wrze śnia
wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta.

Na za jutrz Wo je wódz ki In spek to -
rat Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła -
wiu za ko mu ni ko wał, że o spra wie
zo stał po in for mo wa ny 6 wrze śnia
przez Wo dy Pol skie. Stwier dzo no
ciem ne za bar wie nie rze ki Ba rycz
na wy so ko ści Odo la no wa i Przy go dzic,
czy li miej sco wo ści znaj du ją cych się
na te re nie wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go, oraz we Wró bliń cu w woj. dol -
no ślą skim. – Pod ję li śmy
na tych mia sto we dzia ła nia. In spek to -
rzy WIOŚ uda li się w miej sca, gdzie

wy stą pi ły i po ten cjal nie mo gły wy stą -
pić sy tu acje wska zu ją ce na zmia ny
w rze ce Ba rycz. Do ko na li śmy kon tro -
l nych oglę dzin sta nu wo dy w Ba ry czy,
na pod sta wie któ rych stwier dzo no, że
wo da w rze ce by ła męt na, o ciem no -
brą zo wym za bar wie niu i za pa chu cha -
rak te ry stycz nym dla prze gni łej ma te rii
or ga nicz nej. Stę że nie tle nu w wo dzie
rze ki Ba rycz wy no si ło w m. Wró bli -
niec ok. 0,5 mg O2/l, w m. Po tasz -
nia – ok. 1,0 mg O2/l, za ja zem ok. 5,7
mg O2/l. Wy ni ki tle nu roz pusz czo ne -
go w wo dzie wska za ły na wy stą pie nie
od tle nie nia wo dy, czy li tzw. przy du -
chy. W po zo sta łych punk tach, tj.
na wy so ko ści miej sco wo ści No we Gro -
dzi sko oraz Mi licz, w chwi li prze pro -
wa dza nia po mia rów nie stwier dzo no
od tle nie nia wo dy. Po bra no prób ki
do dal szych ana liz przez CLB GIOŚ
Od dział we Wro cła wiu. WIOŚ we
Wro cła wiu o wy ni kach wczo raj szej
kon tro li po in for mo wał in ne or ga ny ce -
lem pod ję cia przez nich wła ści wych
dzia łań – czy ta my w ko mu ni ka cie
WIOŚ we Wro cła wiu.

Jesz cze te go sa me go dnia opu bli -
ko wa no wstęp ne usta le nia kon tro l ne
Cen tral ne go La bo ra to rium Ba daw cze -
go GIOŚ Od dział we Wro cła wiu. Ba -
da nia w za kre sie tle nu
roz pusz czo ne go w wo dzie prze pro wa -
dzo no w czte rech punk tach rze ki Ba -
rycz. Do dat ko wo, w ce lu wy ko na nia
ana liz la bo ra to ryj nych, po bra no dwie
prób ki wo dy z rze ki na wy so ko ści mo -
stu we Wró bliń cu oraz Tech ni kum Le -
śne go w Mi li czu. – W dwóch

punk tach po mia ru tle nu na te re nie
wo je wódz twa dol no ślą skie go, tj.
na wy so ko ści mo stu w m. Wró bli niec
oraz mo stu mię dzy miej sco wo ścia mi
Po tasz nia i Gąd ko wi ce, wy ni ki tle nu
roz pusz czo ne go w wo dzie wska za ły
na wy stą pie nie od tle nie nia wo dy, czy -
li tzw. przy du chy. W po zo sta łych
punk tach, tj. na wy so ko ści miej sco wo -
ści No we Gro dzi sko oraz Mi licz, nie
stwier dzo no od tle nie nia wo dy
w chwi li prze pro wa dza nia po mia rów.
Na le ży za zna czyć, że we wszyst kich
punk tach, w któ rych wy ko ny wa no
po mia ry, nie stwier dzo no w chwi li
pro wa dzo nych oglę dzin śnię cia ryb
oraz wi docz ne go za kwi tu. Czyn no ści
wy ja śnia ją ce w spra wie przy czy ny od -
tle nie nia w rze ce Ba rycz pro wa dzi
WIOŚ w Po zna niu De le ga tu ra w Ka li -
szu, z któ rym po zo sta je my w sta łym
kon tak cie służ bo wym – czy ta my
w oświad cze niu Wo je wódz kie go In -
spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska we
Wro cła wiu.

7 wrze śnia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Mi li czu ob ra do wał Ze spół Za -
rzą dza nia Kry zy so we go. W spo tka niu
wzię li udział sta ro sta Sła wo mir Strze -
lec ki, Mał go rza ta Wal czak – dy rek tor
Wód Pol skich, Wan da Kra śniew -
ska – przed sta wi ciel ka Sta wów Mi lic -
kich, To masz Ko peć – ko men dant
po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Mi li czu, Ra fał No wak – dy rek -
tor sa ne pi du w Mi li czu, Łu kasz
Ro ki ta – wi ce bur mistrz Mi li cza, a tak -
że pra cow ni cy Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska Sta ro stwa Po wia to we go
w Mi li czu. Omó wio no bie żą cą sy tu -
ację oraz pod ję te czyn no ści. 

Po nad to sta ro sta spo tkał się z wi -
ce wo je wo dą dol no ślą skim na miej scu
przy ja zie rze ki Ba rycz we Wró bliń cu,
gdzie trwa ło na po wie trza nie wo dy,
wy ko ny wa ne przez stra ża ków z OSP
Wro cła wi ce oraz OSP Bart ni ki. Usta -
lo no, że po bie ra ne bę dą ko lej ne prób -
ki wo dy, a rze ka bę dzie mo ni to ro wa na
za po mo cą dro na. Po za tym za dys po -
no wa no Spe cja li stycz ną Gru py Ra -
tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz ne go
z Ostro wa Wlkp. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ŚRODOWISKO

Czy doszło do zanieczyszczenia Baryczy?

4 wrze śnia w miej sco wo ści Ostro wą -
sy (gmi na Mi licz) po li cjan ci za trzy -
ma li 28-let nie go męż czy znę, któ ry
je chał sa mo cho dem z pręd ko -
ścią 113 km/h w te re nie za bu do wa -
nym. Kie row ca zo stał uka ra ny man -
da tem i za trzy ma no mu pra wo jaz dy. 

Miesz ka niec jed nej z oko licz nych wsi
w te re nie za bu do wa nym, gdzie obo wią zu -
je ogra ni cze nie pręd ko ści jaz dy do 50
km/h, je chał sa mo cho dem mar ki Peu ge ot
z szyb ko ścią 113 km/h, czy li aż o 63 km/h
za du żo. W związ ku z tym po li cjan ci uka -
ra li go man da tem w wy so ko ści 2000 zło -

tych oraz na ło ży li 10 punk tów kar nych.
Po nad to za trzy ma no mu pra wo jaz dy, któ -
re prze sła no do sta ro sty w ce lu wy da nia
de cy zji o je go za trzy ma niu na okres trzech
mie się cy. 

– Po li cjan ci wy da li męż czyź nie po -
kwi to wa nie z po twier dze niem, że pra wo
jaz dy po sia dał, ale zo sta ło ono za trzy ma ne.
Ta ki do ku ment upraw nia do jaz dy przez
ko lej ne 24 go dzi ny, co ma umoż li wić kie -
row cy do jazd do ce lu. Po za koń cze niu kon -
tro li dro go wej zo stał zwol nio ny i po je chał
da lej – mó wi Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE
Za znaczne przekroczenie prędkości stracił prawo jazdy
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Na bieżąco 5

Od nie daw na dział ad mi ni stra cji Mi lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
ma no wą sie dzi bę. Znaj du je się ona przy ul. Ko per ni -
ka 8 w Mi li czu (daw ny bu dy nek WID MA RU, część ho -
te lo wa). Jest to tak że no wy ad res ko re spon den cyj ny.

Sie dzi ba sto wa rzy sze nia da lej mie ści się przy ul. Ko per ni -
ka 20 (bu dy nek Dzien ne go Ośrod ka Re ha bi li ta cyj no -Wy cho -
waw cze go), a zmia na do ty czy wy łącz nie dzia łu ad mi ni stra cji
(m. in. ka dry, księ go wość, biu ro sto wa rzy sze nia). In te re san ci
te go dzia łu są przyj mo wa ni od po nie dział ku do czwart ku
w go dzi nach 7.00-15.00, na to miast w piąt ki w godz. 07.00 -
14.00. Je śli cho dzi o se kre ta riat, jest on czyn ny w dni ro bo cze
w go dzi nach 07.30-15.30. OPRAC. (FE NIX)

MSPDiON

Nowa siedziba działu administracji

8 wrze śnia na skrzy żo wa niu ulic
Mlecz nej i Wro cław skiej w Bu ko wi -
cach (gmi na Kro śni ce) do szło do po -
trą ce nia 59-let niej ro we rzyst ki. Ran -
na ko bie ta tra fi ła do szpi ta la. Po li -
cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści wy -
pad ku i po now nie ape lu ją do wszyst -
kich kie ru ją cych o za cho wa nie
ostroż no ści na dro dze. 

We dle wstęp nych usta leń uli cą Wro -
cław ską, tj. dro gą z pierw szeń stwem
prze jaz du, je cha ła ro we rem 59-let nia
miesz kan ka gmi ny Kro śni ce. W tym sa -

mym cza sie z pod po rząd ko wa nej uli cy
Mlecz nej wy je chał na ul. Wro cław ską sa -
mo chód oso bo wy mar ki Mit su bi shi, któ -
rym kie ro wa ła 44-let nia ko bie ta,
i ude rzył w pra wi dło wo ja dą cą ro we rzyst -
kę. Po szko do wa na do zna ła ob ra żeń cia ła
i zo sta ła prze trans por to wa na do mi lic kie -
go szpi ta la. 

– Uszko dzo ny sa mo chód, a tak że ro -
wer zo sta ły za bez pie czo ne przez po li -
cjan tów na par kin gu strze żo nym. Jak
usta lo no, ko bie ty uczest ni czą ce w zda -
rze niu by ły trzeź we, a kie ru ją ca sa mo -
cho dem mia ła wy ma ga ne upraw nie nia

do pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz -
nych. Trwa po stę po wa nie w ce lu wy ja -
śnie nia oko licz no ści te go
nie bez piecz ne go wy pad ku dro go we go.
Jed no cze śnie po now nie ape lu je my
do wszyst kich uczest ni ków ru chu dro -
go we go o za cho wa nie ostroż no ści i roz -
wa gi na dro dze. Kie ru ją cych po jaz da mi
pro si my o za cho wa nie bez piecz nej pręd -
ko ści jaz dy, ade kwat nej do wa run ków
dro go wych – oznaj mia pod insp. Sła wo -
mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzystce
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Do dzie się ciu lat po zba wie nia wol no -
ści gro zi męż czyź nie, któ ry w swo im
miesz ka niu miał po nad 200 gra -
mów ma ri hu any. 26-la tek w pro ku -
ra tu rze usły szał za rzut po peł nie nia
prze stęp stwa nar ko ty ko we go.

31 sierp nia mi lic cy po li cjan ci w ra -
mach dzia łań ma ją cych na ce lu zwal cza nie
prze stęp czo ści nar ko ty ko wej uda li się
do jed nej z pod mi lic kich wio sek,
gdzie – we dług wcze śniej szych usta -
leń – miesz ka ją cy tam męż czy zna miał
prze cho wy wać nar ko ty ki. Usta le nia oka za -
ły się traf ne. W trak cie prze szu ka nia miesz -
ka nia funk cjo na riu sze zna leź li trzy sło iki
wy peł nio ne su szem ro ślin nym, tj. ma ri hu -
aną o łącz nej wa dze po nad 200 gra mów.
Nar ko tyk po do kład nym zwa że niu tra fił
do po li cyj ne go de po zy tu. Z ta kiej ilo ści ma -
ri hu any moż na uzy skać po nad ty siąc tzw.
wol no ryn ko wych por cji nar ko ty ku. 

Po li cjan ci za trzy ma li 26-let nie go wła -
ści cie la za bez pie czo nej ma ri hu any. W pro -
ku ra tu rze męż czy zna usły szał za rzut
po peł nie nia prze stęp stwa nar ko ty ko we go,
po le ga ją ce go na po sia da niu znacz nej ilo ści
środ ka odu rza ją ce go. De cy zją pro ku ra to ra
ob ję to go środ kiem za po bie gaw czym w po -

sta ci do zo ru po li cyj ne go. 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 po cho dze nie za bez pie czo nej
ma ri hu any. Po stę po wa nie jest w to ku. 26-
lat ko wi gro zi ka ra do dzie się ciu lat po zba -
wie nia wol no ści. (AN KA)

Z POLICJI

Ponad tysiąc porcji marihuany

W ra mach 11. edy cji ak cji Na ro do we
Czy ta nie w Po wia to wym Cen trum
Edu ka cyj nym i Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nym w Mi li czu zor ga ni zo wa -
no spo tka nie dla mło dzie ży. Tym ra -
zem czy ta no „Bal la dy i ro man se”
Ada ma Mic kie wi cza.

Na spo tka nie przy by li człon ko wie Ko -
ła Wo lon ta ria tu przy Ze spo le Szkół im. T.
Ko ściusz ki w Mi li czu, mło dzież z Dol no -
ślą skie go Ze spo łu Szkół przy Wie lo spe cja -
li stycz nym Szpi ta lu w Mi li czu wraz
z na uczy ciel ką ję zy ka pol skie go oraz gość
spe cjal ny – An na Gi ba sie wicz, au tor ka
ksią żek „Baśń o per le” i „Wy pra wa En do na -
sa”. Pi sar ka przy bli ży ła ze bra nym bio gra -
fię Ada ma Mic kie wi cza, rys epo ki
ro man ty zmu i oko licz no ści po wsta nia
„Bal lad i ro man sów”.

– Mło dzież ukła da ła roz sy pan kę wy -
ra zo wą i wy peł nia ła wy kre ślan kę, na stęp -

nie wszy scy uczest ni cy wraz z pa nią An ną
prze czy ta li wy bra ny przez sie bie utwór
z dzie ła Ada ma Mic kie wi cza. Do od czy ta -
nych „Bal lad i ro man sów” na ta bli cy in te -
rak tyw nej przed sta wia na by ła pre zen ta cja
mul ti me dial na. Dzię ku je my bar dzo pa ni
An nie za przy by cie do na szej bi blio te ki
i prze pro wa dze nie ak cji czy tel ni czej Na ro -

do we Czy ta nie 2022 oraz wszyst kim oso -
bom obec nym na im pre zie czy tel ni czej.
Za pra sza my na ko lej ne spo tka nia edu ka -
cyj ne w bi blio te ce oraz do spraw dze nia
swo jej wie dzy – pod su mo wa ło Po wia to we
Cen trum Edu ka cyj ne i Psy cho lo gicz no -Pe -
da go giczn w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li 20-let -
nie go męż czy znę, któ ry w jed nej
z miej sco wych dro ge rii ukradł trzy
fla ko ny mar ko wych per fum o łącz -
nej war to ści po nad 580 zło tych. Gro -
zi mu ka ra do pię ciu lat po zba wie nia
wol no ści.

Do Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu zgło sił się przed sta wi ciel zna -
nej sie ci skle pów z ar ty ku ła mi ko sme -
tycz ny mi i po wia do mił o kra dzie ży
trzech fla ko nów mar ko wych per fum, do -

ko na nej przez nie zna ne go mło de go męż -
czy znę. Zda rze nie zo sta ło uwiecz nio ne
na mo ni to rin gu, na któ rym wi dać, jak
spraw ca, ubra ny w spor to wą blu zę z cha -
rak te ry stycz ny mi na pi sa mi na rę ka wach,
za bie ra z re ga łu per fu my i bez uisz cze nia
opła ty wy cho dzi ze skle pu. Skra dzio ny
to war wy ce nio no na kwo tę po nad 580 zł.

Po li cjan ci na pod sta wie na gra nia i in -
nych czyn no ści do cho dze nio wo -śled -
czych po kil ku dniach za trzy ma li
po dej rza ne go. – Spraw cą oka zał się 20-
let ni miesz ka niec jed nej z oko licz nych

wio sek. Męż czy zna przy znał się do kra -
dzie ży, jed nak nie po tra fił ra cjo nal nie
wy ja śnić, co zro bił ze skra dzio ny mi per -
fu ma mi. Co istot ne, w pe wien spo sób
przy go to wał się do kra dzie ży – w to ku
czyn no ści po li cjan ci usta li li bo wiem, że
spraw ca, idąc do skle pu, ce lo wo ubrał
blu zę na le żą cą do kon ku ben ta je go mat -
ki, chcąc w ten spo sób utrud nić je go
ewen tu al ną iden ty fi ka cję. 20-la tek za raz
po za trzy ma niu usły szał za rzut do ko na -
nia prze stęp stwa, za któ re gro zi mu ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. Po stę -
po wa nie jest w to ku. Spra wa znaj dzie
swój fi nał w mi lic kim są dzie – in for mu -

je pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

NARODOWE CZYTANIE

Poznawali poezję Mickiewicza

Z POLICJI

Ukradł markowe kosmetyki
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Różności 7

4 wrze śnia od by ła się ko lej na edy cja
raj du ro we ro we go „Szla kiem kar pia
ciesz kow skie go”. Te go rocz na tra sa
wio dła przez Ciesz ków, Gu zo wi ce,
Pa ko sław sko, Ja wor i Gó ry. 

Uczest ni cy raj du ze bra li się w sa mo
po łu dnie przed Urzę dem Gmi ny Ciesz -
ków. Tam wszyst kim wrę czo no wo dę i pa -
miąt ki, któ rych spon so ra mi by ły gmi na,
Sto wa rzy sze nie Dol no ślą ska Kra ina Ro we -
ro wa oraz Part ner stwo Dla Do li ny Ba ry czy.
Po za po zna niu się z prze bie giem tra sy,
prze pi sa mi, ideą Dni Kar pia oraz miej sca -
mi, w któ rych moż na spo żyć tę ry bę,
uczest ni cy ru szy li w dro gę.

Pierw szy po stój za pla no wa no przy sie -
dzi bie Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia Eks plo -
ra cyj no -Hi sto rycz ne go „Do li na”, gdzie
An drzej Szo stak z in ny mi człon ka mi gru -
py opo wie dzie li krót ko o hi sto rii te re nów
Do li ny Ba ry czy i o swo ich dzia ła niach.
Każ dy mógł obej rzeć wy sta wę hi sto rycz -
nych re kwi zy tów w izbie pa mię ci.

W dal szej czę ści raj du zre ali zo wa no
kil ka pla no wa nych po sto jów re ge ne ra cyj -
nych. Je den z nich zlo ka li zo wa ny był
przy go spo dar stwie agro tu ry stycz nym
„Szy man ki” ko ło Gu zo wic. Tam moż na
by ło przejść dro gą pro wa dzą cą m. in. po -
mię dzy pięk ny mi sta wa mi z kwit ną cy mi

li lia mi oraz za gro da mi z da nie la mi i owca -
mi. Za trzy ma no się tak że przy po zo sta ło -
ściach cmen ta rza ewan ge lic kie go ko ło
Pa ko sław ska. Miej sce to jest upo rząd ko wa -
ne dzię ki sta ra niom dzia ła czy sto wa rzy sze -
nia „Do li na”.

W Gó rach dla uczest ni ków raj du
przy go to wa no ogni sko, grill, bi gos, plac ki,
ka szan kę, na po je, pie czy wo oraz sło dy cze.
Dzie ci mia ły do dys po zy cji plac za baw.
W trak cie wspól nej bie sia dy po now nie
mó wio no o isto cie Dni Kar pia, wspo mnia -
no też o in nych im pre zach w ra mach te go
cy klu. 

– Na le ży pod kre ślić, że rajd nie mógł by
się od być bez wspar cia spon so rów, któ rzy
wspo mo gli or ga ni za to rów. Są ni mi Przed się -
bior stwo Wie lo bran żo we SMAK G. Do rosz
iB. Do roszSp. j., Gru pa KOSZ sp. zo. o. oraz
Pa weł Gem ba row ski Ma gem F. H. Re cy -
kling. Wszyst kim uczest ni kom, or ga ni za to -
rom oraz spon so rom ser decz nie dzię ku je my
za wspól nie spę dzo ny czas na te go rocz nym
raj dzie ro we ro wym. Ma my na dzie ję, że spo -
tka my się na ko lej nych je go edy cjach. Być
mo że wte dy uda nam się zła pać mi tycz ne -
go kar pia ciesz kow skie go – po in for mo wa li
or ga ni za to rzy. (FE NIX)

RAJD

Szlakiem karpia cieszkowskiego 

4 wrze śnia na te re nie Kro śnic kiej
Ko lei Wą sko to ro wej prze pro wa dzo -
no Gmin ne Za wo dy Spor to wo -Po żar -
ni cze. W szran ki sta nę li dru ho wie
z pię ciu jed no stek z te re nu gmi ny.

– Na za wo dach obec ny był wójt gmi -
ny Kro śni ce, Pan An drzej Bia ły, był tak że
obec ny Ko men dant Po wia to wy Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Mi li czu, bryg. mgr
inż. To masz Ko peć, któ ry wraz z ka drą sę -
dziow ską i biu rem re pre zen to wał KP PSP
w Mi li czu oraz do da wał otu chy dru hom
star tu ją cym w za wo dach. Za wo dy te go ty -
pu są ide al ną oka zją do spraw dze nia oraz
pod wyż sze nia swo jej spraw no ści fi zycz nej
i ma nu al nej, któ ra jest tak bar dzo waż na
w na szej for ma cji, gdyż ni gdy do kład nie
nie wia do mo, jak wiel kie ob cią że nie fi -
zycz ne i psy chicz ne cze ka nas na ko lej nej

ak cji ra tow ni czo -ga śni czej – po in for mo -
wa ła Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu.

Do ry wa li za cji przy stą pi ły ze spo ły re -
pre zen tu ją ce OSP Wierz cho wi ce, OSP Gra -

bow ni ca, OSP Bu ko wi ce, OSP Kuź ni ca
Cze szyc ka i OSP Ła zy. W ka te go rii mło dzie -
żo wych dru żyn po żar ni czych by ła tyl ko jed -
na eki pa – z OSP Wierz cho wi ce, dla te go
wła śnie jej przy zna no pu char zwy cięz cy. 

W zma ga niach se nio rów naj lep si
oka za li się dru ho wie z OSP Kuź ni ca Cze -
szyc ka, wy prze dza jąc OSP Wierz cho wi -
ce i OSP Bu ko wi ce. – Ja ko go spo darz
gmi ny Kro śni ce bar dzo się cie szę, że za -
wo dy od by ły się na pięk nym te re nie ko -
lej ki wą sko to ro wej. Bar dzo dzię ku je
ko mi sji sę dziow skiej za za an ga żo wa nie.
Dzię ku ję za obec ność ko men dan to wi
PSP Mi licz oraz człon kom za rzą du po -
wia to we go OSP – pod su mo wał wójt An -
drzej Bia ły.

(FE NIX)

OSP

Druhowie sprawdzili swoje umiejętności bojowe

PRZEDSZKOLE

Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych
8 wrze śnia oko ło 70 dzie ci wraz z na uczy cie la mi mi lic kie go przed szko la
Świat Ma lu cha oraz Przed szko la Pu blicz ne go w Ciesz ko wie w ra mach ak cji
„Bez piecz na dro ga do szko ły” uczest ni czy ło w spo tka niach z funk cjo na riusz -
ką z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. 

W trak cie spo tkań z przed szko la ka mi po li cjant ka po ru szy ła wie le te ma tów do ty -
czą cych bez pie czeń stwa dzie ci. Ma li słu cha cze do wie dzie li się m. in. jak pra wi dło wo
i bez piecz nie po ru szać się po dro gach czy przejść przez uli cę oraz jak waż ne jest uży -
wa nie ele men tów od bla sko wych, któ re są wi docz ne z da le ka dla kie row ców i znacz nie
zwięk sza ją bez pie czeń stwo pie szych, po ru sza ją cych się po zmro ku. 

Ma lu chom uświa do mio no tak że, jak za cho wy wać się w kon tak tach z ob cy mi, nie zna -
ny mi oso ba mi, a tak że co zro bić w przy pad ku nie spo dzie wa ne go ata ku agre syw ne go psa. 

Dzie ci za da ły funk cjo na riusz ce wie le waż nych py tań, rów nież tych do ty czą cych co -
dzien nej pra cy mun du ro wych. 

(FE NIX)
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W nie dzie lę Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji w Mi li czu zor ga ni zo wał X edy cję
Bie gu Kar pia. Start i me tę usy tu owa -
no na mi lic kim ryn ku. Uczest ni cy
mie li do wy bo ru dwa dy stan se – 5
i 10 km. Przy go to wa no rów nież krót -
szą tra sę dla naj młod szych, czy li tzw.
Bieg Kar pi ka.

Bieg Kar pia to cy klicz na im pre za spor -
to wa, or ga ni zo wa na w ra mach Dni Kar pia.
Dla po nad set ki uczest ni ków przy go to wa -
no atrak cyj ne pa kie ty star to we, na gro dy
oraz po si łek re ge ne ra cyj ny w po sta ci zu py
ryb nej. 

Wśród ko biet na dy stan sie 5 km
zwy cię ży ła Ali cja Pi sa rek, wy prze dza jąc
Pa try cję Bo gacz i Syl wię Susz ko. Z ko lei
od ci nek 10-ki lo me tro wy naj szyb ciej po -
ko na ła Kin ga Pie tras, a za nią upla so wa ły
się Ol ga Ka zi mi ro wa i Agniesz ka Olej nik.

W gro nie męż czyzn na krót szym dy -
stan sie trzy czo ło we lo ka ty za ję li Jan Ka -
czor, Ar ka diusz Wiel gus i Ma rek Wi ła,
a na 10 km trium fo wał Ser hii She vchen ko,
dru gi był Mi chał Wój cik, a trze ci – Ja kub
Le śniak. 

Or ga ni za to rzy na gro dzi li rów nież naj -
lep szych bie ga czy w po szcze gól nych ka te -
go riach wie ko wych oraz czo ło wych
za wod ni ków z Zie mi Mi lic kiej.

(FE NIX)

REKREACJA

Jubileuszowy Bieg Karpia w Miliczu

W V ko lej ce IV li gi dol no ślą skiej do -
szło do der bo we go po je dyn ku Ba ry -
czy Su łów z Po lo nią Trzeb ni ca. Nasz
ze spół pew nie zwy cię żył 4: 1. 

By ła to dru ga wy gra na su ło wian
w tym se zo nie. Po czte rech me czach (spo -
tka nia w ra mach trze ciej se rii zo sta ły
prze ło żo ne na koń ców kę li sto pa -
da – przyp. red.) Ba rycz pla su je się na pią -
tym miej scu w ta be li, z sied mio ma
punk ta mi na kon cie.

W na stęp nej ko lej ce na sza dru ży na za -
gra z Gór ni kiem Wał brzych. 

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Barycz nie dała szans Polonii


