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17 wrze śnia – w Dzień Sy bi ra ka
i w 83. rocz ni cę agre sji so wiec kiej
na nasz kraj – przy po mni ku Sy bi ra -
ka na par kin gu przy alei Spa ce ro wej
w Mi li czu przed sta wi cie le sa mo rzą -
du, sto wa rzy szeń i szkół upa mięt ni li
tra gicz ny los Po la ków wy wie zio nych
na Sy bir. Na za jutrz w Ko ście le Ła ski
od pra wio na zo sta ła Msza świę ta
w in ten cji Sy bi ra ków. 

Przy po mnij my, iż po mnik Sy bi ra ka sta -
nął w Mi li czu 23 paź dzier ni ka 2020, jed nak
pa nu ją ca wów czas pan de mia i re stryk cyj ne
ob ostrze nia unie moż li wi ły uro czy stą ce le -
bra cję je go od sło nię cia i po świę ce nia. Dla te -
go do ko na no te go rok te mu. Fun da to rem
po mni ka Sy bi ra ka jest pre zes Związ ku Sy bi -
ra ków w Mi li czu – Ali cja Her but z mę żem.
Idea po wsta nia po mni ka zro dzi ła się w jej
gło wie tuż po śmier ci oj ca, któ ry przez bli -
sko 30 lat stał na cze le Związ ku Sy bi ra ków
w Mi li czu. Pra gnął on, aby w mie ście po zo -
stał ja kiś znak pa mię ci po Sy bi ra kach. Po -
mysł ów spo tkał się z uzna niem bur mi strza
Pio tra Le cha, któ ry wska zał miej sce usy tu -

owa nia ka mien nej rzeź by, a kosz ty przy go -
to wa nia fun da men tu oraz mon ta żu po nio -
sła w ca ło ści gmi na Mi licz. 

17 wrze śnia 1939 r. wal czą cą z hi tle -
row ski mi Niem ca mi Pol skę za ata ko wa ła
od wscho du Ar mia Czer wo na. Na jeźdź cy
po dzie li li mię dzy sie bie stre fy oku pa cyj ne.
Po la cy za miesz ku ją cy wschod nie wo je -
wódz twa Rzecz po spo li tej zna leź li się
pod oku pa cją so wiec ką i bar dzo szyb ko sta -
li się ofia ra mi ter ro ru. Żoł nie rze pol scy
uzna ni zo sta li za więź niów i za mknię ci
w obo zach. Na po nad 21 ty sią cach ofi ce -
rów do ko na no zbrod ni wo jen nej. Eg ze ku -
cje te no szą wspól ną na zwę Zbrod ni
Ka tyń skiej.

Pol ska lud ność cy wil na w znacz nej ilo -
ści zo sta ła ze sła na na wschód ZSRR. Wiel -
kie de por ta cje ca łych ro dzin, a głów nie
ko biet i dzie ci, po prze dzo ne by ły licz ny mi
aresz to wa nia mi męż czyzn, oj ców ro dzin.
Re pre sje moż na by ło po dzie lić na dwie

gru py – obej mu ją ce woj sko wych oraz obej -
mu ją ce lud ność cy wil ną. De por to wa nych
prze wo żo no w wa go nach to wa ro wych
z za kra to wa ny mi okna mi, do któ rych ła do -
wa no po 50 osób, a cza sa mi wię cej. Po dróż
na miej sce zsył ki trwa ła nie kie dy na wet kil -
ka ty go dni. Wa run ki pa nu ją ce w cza sie
trans por tu by ły prze ra ża ją ce, lu dzie umie -
ra li z zim na, gło du i wy czer pa nia. Ci, któ -
rym uda ło się do trzeć na miej sce zsył ki,

zo sta li pod da ni nie wol ni czej pra cy, w nę -
dzy, cho ro bie i gło dzie. 

Zwią zek Sy bi ra ków przyj mu je, że wy -
wie zio no w su mie 1,35 mln Po la ków. Ce -
lem by ła eks ter mi na cja elit oraz ogó łu
świa do mej na ro do wo pol skiej lud no ści.
Re pre sje mia ły roz bić spo łecz ną struk tu rę,
do star cza jąc jed no cze śnie to ta li tar ne mu
so wiec kie mu im pe rium si łę ro bo czą.

OPRAC, (AN KA)

MILICZ

Pamiętamy o tragicznym losie 
Polaków wywiezionych na Sybir 
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W dniach 9-11 wrze śnia w gmi nie
Mi licz go ści li przed sta wi cie nie miec -
kich miast part ner skich – Lohr, Wu -
rzen oraz Sprin ge. Go ście uczest ni -
czy li w wie lu cie ka wych wy da rze -
niach, m. in. w wer ni sa żu wy sta wy
„Mi litsch&Mi licz. Hi sto ria (z) bli ska”
oraz od sło nię ciu ze ga ra part ner stwa.

Naj waż niej szym punk tem pro gra mu
wi zy ty przed sta wi cie li miast part ner skich
był wer ni saż wy sta wy „Mi litsch&Mi licz.
Hi sto ria (z) bli ska”. Dzię ki tej eks po zy cji
mo że my spoj rzeć na Mi licz ocza mi daw -
nych nie miec kich miesz kań ców i współ -
cze snych, pol skich. Skła da się na nią 28
fo to gra fii sta re go (przed wo jen ne go)
i współ cze sne go Mi li cza. Zdję cia sta re go
mia sta zo sta ły gmi nie udo stęp nio ne przez
Ziom ko stwo Mi lic ko -Żmi grodz kie. 

– Po mi mo skom pli ko wa nej wspól nej
hi sto rii Pol ski i Nie miec zbu do wa li śmy
part ner stwo przy jaź ni, sza cun ku i wza jem -
nej po mo cy, po nie waż łą czy nas mi łość
do jed ne go mia sta, Mi li cza – po wie dział
do przy ja ciół z Nie miec bur mistrz Piotr
Lech. Wy sta wę moż na obej rzeć jesz cze
w tym ty go dniu. Za chę ca my do obej rze nia. 

Ze gar part ner stwa sta nął dwa mie sią -
ce te mu w ser cu na sze go mia sta. Wraz

z bur mi strzem Mi li cza do prze cię cia sym -
bo licz nej wstę gi zo sta li za pro sze ni wło da -
rze Lohr, Sprin ge i Wu rzen. Za bra kło

przed sta wi cie li gru ziń skie go Ko bu le ti, któ -
re go herb zdo bi jed ną ze stron ze ga ra.

(AN KA)

MILICZ

Otwarcie wystawy i odsłonięcie zegara 
w obecności gości z Niemiec
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15 wrze śnia w ki nie Ca pi tol od by ła się
uro czy stość, w trak cie któ rej naj zdol -
niej szym uczniom z te re nu gmi ny Mi -
licz wrę czo no sty pen dia bur mi strza. 

Bur mistrz Piotr Lech oraz wi ce bur -
mistrz Łu kasz Ro ki ta zło ży li gra tu la cje i wrę -
czy li ak ty przy zna nia sty pen dium na rok
szkol ny 2022/2023 ośmior gu uczniom
szkół pod sta wo wych. Sty pen dy stom to wa -
rzy szy li ro dzi ce oraz dy rek to rzy szkół. 

Sty pen dia mi uho no ro wa no We ro ni -
kę Lis, Oli wię Ba biarz i Mi cha ła Wa leń -

skie go ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2 i Szko ły
Mu zycz nej I stop nia w Mi li czu, Wik to rię
Ka szy cę ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu, Na ta lię
Ber nad ze Szko ły Pod sta wo wej im. Ju liu -
sza Sło wac kie go w Su ło wie, Oli wię Koł -
kow ską ze Szko ły Pod sta wo wej we
Wró bliń cu, Ma te usza Ko ło dziej czy ka ze
Szko ły Pod sta wo wej w No wym Zam ku
oraz Ju lię Pasz nic ką ze Szko ły Pod sta wo wej
im. Wan dy Rut kie wicz we Wzią cho wie
Wiel kim. 

(AN KA)

OŚWIATA

Najzdolniejsi uczniowie
zostali uhonorowani
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Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li męż czy -
znę, któ ry w ostat nich czte rech mie -
sią cach do ko nał kil ku kra dzie ży
sprzę tu RTV o łącz nej war to ści po -
nad 1300 zło tych. Skra dzio ne mie -
nie uda ło się od zy skać. Spraw ca od -
po wie za swo je czy ny ja ko re cy dy wi -
sta, gdyż w prze szło ści był już ka ra ny
za po dob ne prze stęp stwa. 

Do kra dzie ży do cho dzi ło w jed nej
zmiej sco wych pla có wek han dlo wych zna nej
sie ci skle pów z asor ty men tem RTV. W sa -
mo ob słu go wym skle pie spraw ca przy własz -
czył so bie sprzęt elek tro nicz ny w po sta ci
trzech ra dio od bior ni ków, krót ko fa lów ki, al -
ko ma tu itzw. pa da dogier. War tość skra dzio -
ne go sprzę tu osza co wa no na po nad 1300
zło tych. 

– Po li cjan ci, któ rzy za ję li się tą spra wą,
na pod sta wie uzy ska nych in for ma cji oraz
wła ści we go roz pra co wa nia mi lic kie go śro -
do wi ska prze stęp cze go już po dwóch

dniach od zgło sze nia kra dzie ży, któ re
wcze śniej nie by ły zgła sza ne po li cji, za trzy -
ma li męż czy znę po dej rze wa ne go o ich do -
ko na nie. Oka zał się nim do brze zna ny
z wie lu po przed nich in ter wen cji 46-let ni
miesz ka niec Mi li cza – 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.

Swo je łu py spraw ca sprze dał w jed -
nym z miej sco wych lom bar dów. Skra dzio -

ne mie nie uda ło się od zy skać. 46-let ni
męż czy zna po prze słu cha niu w cha rak te -
rze po dej rza ne go zo stał zwol nio ny. Spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie,
gdzie po dej rza ny z uwa gi na swo ją kry mi -
nal ną prze szłość bę dzie od po wia dał za do -
ko na ne kra dzie że ja ko re cy dy wi sta, co
wią że się z moż li wo ścią orze cze nia przez
sąd wyż szej ka ry.

(AN KA)

Po wa ka cyj nej prze rwie w sa li Urzę -
du Miej skie go w Mi li czu po now nie
spo tka li się na człon ko wie Mło dzie -
żo wej Ra dy Miej skiej. Pod czas se sji
do ko na no wy bo ru pre zy dium oraz
opie ku na MRM.

Prze wod ni czą cą ra dy zo sta ła Ju lia
Urbań ska, któ ra po ko na ła trój kę kontr kan -
dy da tów. Funk cję wi ce prze wod ni czą ce go
po wie rzo no Szy mo no wi Je rza ko wi, na to -
miast sta no wi sko se kre ta rza ob ję ła Ró ża

Bier nat, któ ra wy gra ła po do gryw ce, gdyż
w pierw szym gło so wa niu dwo je kan dy da -
tów (na czwo ro) uzy ska ło ta ką sa mą licz bę
gło sów.

Po nad to mło dzie żo wa ra da jed no gło -
śnie przy ję ła uchwa łę w spra wie za re ko -
men do wa nia Ra dzie Miej skiej w Mi li czu
Olim pii Ko sa kow skiej na opie kun kę
MRM. Do RM w Mi li czu skie ro wa no pi -
smo z proś bą o pod ję cie sto sow nej uchwa -
ły w tej spra wie.

(AN KA)
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Z POLICJI

Złodziej sprzętu RTV zatrzymany

MILICZ

Wybrano prezydium młodzieżowej rady

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Mi li -
czu po ja wi ły się no we miej sca,
w któ rych ucznio wie mo gą od po cząć
w cza sie przerw oraz po sze rzać swo -
ją wie dzę w te ma cie ko smo su.

Do dys po zy cji uczniów od da no ką cik
eu ro pej ski. W ho lu ha li spor to wej umiesz -
czo no wy god ne ka na py, zdję cia z po dró ży

dzie ci po ca łej Eu ro pie oraz fla gi państw
eu ro pej skich.

Na jed nym z pię ter po wie szo no atra py
pla net oraz ta bli ce z in for ma cja mi o cia łach
nie bie skich na sze go Ukła du Sło necz ne go.
Z ko lei na trze cim pię trze moż na w wol -
nym cza sie po grać w pił ka rzy ki czy od po -
cząć na pił kar skich pu fach. Wy strój two rzą
wi szą ce pił ki. (AN KA)

SP NR 1 MILICZ

Korytarze tematyczne i kącik europejski
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W no cy 10 wrze śnia oko ło go dzi -
ny 02: 35 w za kła dzie zaj mu ją cym
się pro duk cją pa let w Mi li czu wy buchł
po żar. Bli sko dwu stu stra ża ków wal -
czy ło z żywiołem po nad 13 go dzin.

Sy tu acja by ła po waż na, tym bar dziej
iż za kład znaj du je się w po bli żu sta cji pa -
liw oraz bu dyn ków miesz kal nych. Przy by -
li na miej sce stra ża cy za sta li szyb ko
roz prze strze nia ją cy się po żar skła do wi ska
pa let. Ogniem ob ję te by ły tak że bu dyn ki
i ma szy ny pro duk cyj ne. Ży wioł za gra żał
po bli skiej sta cji pa liw, za par ko wa nym nie -
opo dal cią gni kom sio dło wym wraz z na -
cze pa mi oraz obiek tom miesz kal nym. 

Po za bez pie cze niu miej sca zda rze nia
oraz prze pro wa dze niu roz po zna nia usta -
lo no, iż zgro ma dzo ne na miej scu po ża ru
si ły i środ ki są nie wy star cza ją ce. Za dys -
po no wa no więc do dat ko we za stę py z są -

sied nich po wia tów, a tak że spo za wo je -
wódz twa. Stra ża cy utwo rzy li od cin ki bo -
jo we, któ re by ły od po wie dzial ne
za obro nę po szcze gól nych obiek tów oraz
pro wa dze nie dzia łań w na tar ciu na roz -
prze strze nia ją cy się po żar. Wraz z przy -
by wa niem ko lej nych za stę pów
roz sze rza no dzia ła nia, któ re po le ga ły tak -
że na do wo że niu wo dy.

Przy by ły na miej sce ko men dant po -
wia to wy, bryg. To masz Ko peć, po wo łał
sztab kry zy so wy. Za dys po no wa no też gru -
pę ope ra cyj ną dol no ślą skie go ko men dan -
ta wo je wódz kie go PSP.  Po po nad 13
go dzi nach wal ki z ży wio łem po żar zo stał
uga szo ny. W ak cji ra tow ni czo -ga śni czej
łącz nie bra ło udział 195 stra ża ków z 57 za -
stę pów. (AN KA)

POŻAR

Płonął zakład produkujący palety

Do tra gicz ne go zda rze nia do szło
w trak cie bu do wy ka na li za cji
w Ciesz ko wie. 31-let ni męż czy zna
zgi nął przy sy pa ny zie mią w głę bo -
kim wy ko pie. Po li cja pod nad zo rem
pro ku ra tu ry wy ja śnia oko licz no ści
te go wy pad ku. 

9 wrze śnia kil ka mi nut przed go dzi -
ną 14.00 dy żur ny Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Mi li czu zo stał po wia do mio ny przez
wła ści cie la fir my bu do wal nej, że pod czas
prac ziem nych, zwią za nych z bu do wą ka na -
li za cji przy uli cy Ko ściusz ki w Ciesz ko wie,
je den z pra cow ni ków zo stał przy sy pa ny zie -
mią w wy ko pie, w wy ni ku cze go zmarł. 

Na miej sce nie zwłocz nie uda li się po -
li cjan ci i po twier dzi li to, co zo sta ło zgło szo -
ne. W wy ko pie ziem nym znaj do wa ło się
cia ło 31-let nie go męż czy zny, któ ry mi mo
ak cji ra tun ko wej, prze pro wa dzo nej przez

przy by łe go na miej sce le ka rza, po niósł
śmierć pod zwa ła mi zie mi. We zwa no tak -
że eki pę Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go. Nie ste ty, po moc by ła już zby tecz na. 

– Dal sze czyn no ści pro ce so we na miej -
scu by ły wy ko ny wa ne pod nad zo rem pro -
ku ra to ra, któ ry wy dał de cy zję
o skie ro wa niu zwłok zmar łe go miesz kań ca
Mi li cza do Za kła du Me dy cy ny Są do wej we
Wro cła wiu w ce lu prze pro wa dze nia sek cji.
Po nad to prze słu cha no po zo sta łych pra cow -

ni ków fir my bu dow la nej i do ko na no oglę -
dzin ko pa rek, któ re by ły użyt ko wa ne
w trak cie praz ziem nych – po in for mo wał
Sła wo mir Wa leń ski z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Mi li czu.

Funk cjo na riu sze pod nad zo rem pro -
ku ra tu ry wy ja śnia ją wszel kie oko licz no ści
i przy czy ny te go tra gicz ne go zda rze nia.
O śmier tel nym wy pad ku po wia do mio no
tak że Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Po stę po -
wa nie jest w to ku. (AN KA)

CIESZKÓW

Tragiczny wypadek przy budowie kanalizacji

O 58 i 51 km/h prze kro czy li do zwo lo -
ną pręd kość dwaj za trzy ma ni przez
mi lic kich po li cjan tów kie row cy sa mo -
cho dów oso bo wych. Obaj zo sta li uka -
ra ni wy so ki mi man da ta mi i punk ta -
mi kar ny mi. Po nad to stra ci li pra wo
jaz dy na okres trzech mie się cy.

13 wrze śnia w miej sco wo ści Słącz no
(gmi na Mi licz) funk cjo na riu sze po li cji za -
trzy ma li do kon tro li dro go wej 36-let nie go
męż czy znę, kie ru ją ce go sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki Opel Astra. W te re nie za bu -
do wa nym, gdzie obo wią zu je ogra ni cze nie
pręd ko ści do 40  km/h, je chał bo wiem
z szyb ko ścią 98 km/h.

– Kie row ca zo stał uka ra ny man da tem
w wy so ko ści 1500 zło tych oraz 10 punk -

ta mi kar ny mi. Po nad to po li cjan ci za trzy -
ma li męż czyź nie pra wo jaz dy, po nie waż
w te re nie za bu do wa nym prze kro czył do -
zwo lo ną pręd kość o po nad 50 km/h – in -
for mu je pod in spek tor 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. Pra wo jaz dy prze sła no
do sta ro sty mi lic kie go ce lem wy da nia de -
cy zji o je go za trzy ma niu na okres trzech
mie się cy.

Na stęp ne go dnia w miej sco wo ści Du -
cho wo (gmi na Mi licz) mun du ro wi za trzy -
ma li do kon tro li dro go wej 22-let nie go
miesz kań ca po wia tu ostrow skie go, któ -
ry – kie ru jąc sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Nis san Na va ra – w te re nie za bu do -
wa nym je chał z pręd ko ścią 91 km/h. Ka ra
za to wy kro cze nie by ła do kład nie ta ka sa -

ma jak w przy pad ku kie row cy za trzy ma -
ne go dzień wcze śniej w Słącz nie. 

– Po li cjan ci, któ rzy za trzy ma li kie row -
com pra wa jaz dy, wy da li im po kwi to wa nia
z po twier dze niem, że upraw nie nia po sia -
da li, ale zo sta ły one 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 -
ru ją cym do jazd do ce lu – do po wia da S.
Wa leń ski. 

(AN KA)

NA DRODZE

Kierowco, zdejmij nogę z gazu!

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li dwóch
męż czyzn, któ rzy by li po szu ki wa ni
przez są dy w ce lu do pro wa dze nia ich
do aresz tu śled cze go. 

10 wrze śnia mun du ro wi zo sta li skie -
ro wa ni do jed ne go z miesz kań w Mi li czu,
gdzie zgło szo no in ter wen cję zwią za ną
z awan tu rą do mo wą. Na miej scu po li cjan -
ci wy le gi ty mo wa li dwóch męż czyzn, po -
mię dzy któ ry mi do szło do sprzecz ki.
Oka za ło się, że je den z nich – 30-let ni oby -
wa tel Ukra iny, cza so wo prze by wa ją cy
w Mi li czu – jest po szu ki wa ny przez Sąd
Re jo no wy w Skier nie wi cach w ce lu nie -
zwłocz ne go do pro wa dza nia do naj bliż sze -

go aresz tu śled cze go. 30-la tek zo stał prze -
wie zio ny do ce li po li cyj ne go aresz tu. Za -
trzy ma ny był w sta nie nie trzeź wym.
W je go or ga ni zmie stwier dzo no dwa pro -
mi le al ko ho lu.

Na za jutrz dwaj dziel ni co wi po je cha li
do jed nej z wsi na te re nie gmi ny Kro śni ce,
gdzie za trzy ma li miesz ka ją ce go tam 57-
let nie go męż czy znę. Po spraw dze niu je go
per so na liów po twier dzo no, że jest po szu -
ki wa ny przez mi lic ki sąd ce lem do pro wa -
dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled cze go.
Do cza su re ali za cji są do we go na ka zu 57-
lat ka rów nież osa dzo no w po li cyj nym
aresz cie.

(AN KA)

Z POLICJI

Zatrzymali dwóch
poszukiwanych mężczyzn

Mło da ko bie ta tra fi ła do szpi ta la
po tym, jak zo sta ła po trą co na
na przej ściu dla pie szych przez sa -
mo chód oso bo wy mar ki Mer ce des.
Do zda rze nia do szło 10 wrze śnia
wie czo rem na uli cy Trzeb nic kiej
w Mi li czu. 

We dle wstęp nych usta leń po li cji przez
ozna ko wa ne przej ście dla pie szych prze -
cho dzi ła 18-let nia miesz kan ka Mi li cza,
a dro gą w stro nę Trzeb ni cy je chał sa mo -
chód mar ki Mer ce des, kie ro wa ny
przez 23-let nie go miesz kań ca jed nej z oko -
licz nych wsi. – Gdy ko bie ta scho dzi ła już
z przej ścia dla pie szych, zo sta ła po trą co na
przez po jazd. 18-lat ka do zna ła ob ra żeń cia -

ła, prze wie zio no ją do mi lic kie go szpi ta -
la – in for mu je Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

Do cza su wy ja śnie nia oko licz no ści
spra wy po li cja za bez pie czy ła mer ce de sa
na par kin gu strze żo nym. – Za rów no po -
szko do wa na, jak i kie row ca by li trzeź wi.
Męż czy zna miał wy ma ga ne upraw nie nia
do pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz -
nych – do da je S. Wa leń ski. 

Po li cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści te go
wy pad ku dro go we go 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, szcze gól nie w oko -
li cach przejść dla pie szych.

(AN KA)

MILICZ

18-latka potrącona 
na przejściu dla pieszych
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Na sygnale 5

Nie któ rzy kie row cy na dal lek ce wa żą
licz ne ape le i ostrze że nia po li cji. Mi -
lic cy funk cjo na riu sze za trzy ma li bo -
wiem ko lej ne oso by, któ re kie ro wa ły
sa mo cho da mi w sta nie nie trzeź wo -
ści. Za pro wa dze nie po jaz du
pod wpły wem al ko ho lu każ dą z nich
cze ka ją po waż ne kon se kwen cje.

9 wrze śnia na uli cy Po przecz nej w Mi -
li czu mun du ro wi za trzy ma li do kon tro li
dro go wej ko bie tę ja dą cą sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki Opel Ti gra. Ba da nie wy ka -
za ło, iż 52-let nia miesz kan ka gmi ny
Kro śni ce mia ła w or ga ni zmie po nad 0,8
pro mi la al ko ho lu. W związ ku z tym za -
trzy ma no jej pra wo jaz dy i unie moż li wio -
no dal sze kie ro wa nie sa mo cho dem, któ ry
prze ka za no oso bie przez nią wska za nej.

Na stęp ne go dnia po li cjan ci ja dą cy
przez miej sco wość Mi ło sła wi ce za uwa ży -
li na po bo czu dro gi uszko dzo ny sa mo -
chód oso bo wy mar ki Land Ro ver.
Do po jaz du pod szedł męż czy zna, któ ry
stwier dził, że stra cił nad nim pa no wa nie,
w re zul ta cie cze go zje chał na po bo cze. Jak
się oka za ło, był nie trzeź wy. W or ga ni -
zmie 44-let nie go miesz kań ca gmi ny Mi -
licz stwier dzo no po nad 2,6 pro mi la
al ko ho lu! Funk cjo na riu sze oczy wi ście za -
trzy ma li mu pra wo jaz dy i unie moż li wi li
dal sze pro wa dze nie au ta. 

Ko lej ny dzień i ko lej ny przy ła pa ny
na nie trzeź wo ści kie row ca. Na uli cy Mic -
kie wi cza w Mi li czu po li cjan ci za trzy ma li
do kon tro li 28-let nie go mi li cza ni na, ja dą -
ce go sa mo cho dem oso bo wym mar ki Re -
nault Clio. Ten miał w or ga ni zmie 0,2
pro mi la al ko ho lu, a do te go nie po sia dał
upraw nień do kie ro wa nia po jaz da mi me -
cha nicz ny mi. 28-lat ko wi nie po zwo lo no
na dal szą jaz dę. 

– Po stę po wa nia są w to ku. Spra wy
znaj dą swój fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie

te oso by po nio są kon se kwen cje praw ne,
zwią za ne z kie ro wa niem sa mo cho dem
oso bo wym pod wpły wem al ko ho lu lub
bez wy ma ga nych upraw nień. Po na wia my
nasz apel do wszyst kich kie row ców o to,
aby nie pro wa dzi li po jaz dów po spo ży ciu
choć by naj mniej szej ilo ści al ko ho lu! Ape -
lu je my też do wszyst kich uczest ni ków ru -
chu dro go we go o roz wa gę i za cho wa nie
ostroż no ści – oznaj mia pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

(AN KA)

NA DRODZE

Kolejni nietrzeźwi za kierownicą

34-let ni miesz ka niec gmi ny Kro śni -
ce w miej sco wo ści Świe bo dów
ukradł sa mo chód oso bo wy mar ki
Opel Cor sa. Ja dąc po lną dro gą, stra -
cił pa no wa nie nad po jaz dem, w wy -
ni ku cze go zje chał do przy droż ne go
ro wu. Jak się oka za ło, miał w or ga ni -
zmie aż 3,5 pro mi la al ko ho lu! Pro -
ku ra tor za sto so wał wo bec męż czy -
zny śro dek za po bie gaw czy w po sta ci
do zo ru po li cyj ne go.

10 wrze śnia kil ka mi nut przed go dzi -
ną 23.00 dy żur ny Ko men dy Po wia to wej

Po li cji w Mi li czu zo stał po wia do mio ny
przez miesz kań ca Świe bo do wa, że ktoś
ukradł je go sa mo chód, za par ko wa ny
przed po se sją. Zło dziej miał uła twio ne za -
da nie, gdyż po krzyw dzo ny klu czy ki po zo -
sta wił w sta cyj ce po jaz du.

Po li cjan ci nie zwłocz nie po je cha li
do Świe bo do wa, po czym uda li się w stro -
nę po lnej dro gi, gdzie chwi lę wcze śniej
spraw ca od je chał skra dzio nym au tem.
W przy droż nym ro wie funk cjo na riu sze
za uwa ży li le żą ce go na bo ku opla. Za je go
kie row ni cą sie dział 34-let ni miesz ka niec
gmi ny Kro śni ce, pró bu jąc wy do stać się

z po jaz du, ale unie moż li wiał mu to stan
upo je nia al ko ho lo we go. Ba da nie wy ka za ło
w je go or ga ni zmie aż 3,5 pro mi la al ko ho -
lu. Po nad to 34-la tek nie miał upraw nień
do kie ro wa nia po jaz da mi me cha nicz ny mi. 

Męż czy znę do pro wa dzo no do po li cyj -
ne go aresz tu. Od zy ska ny sa mo chód
po zre ali zo wa niu nie zbęd nych czyn no ści
po li cyj nych zwró co no wła ści cie lo wi.
Po wy trzeź wie niu 34-let ni męż czy zna zo -
stał prze słu cha ny w cha rak te rze po dej rza -
ne go o do ko na nie kra dzie ży po jaz du
me cha nicz ne go i kie ro wa nie nim w sta nie
nie trzeź wo ści. Po za tym od po wie za pro -

wa dze nie sa mo cho du bez wy ma ga nych
upraw nień. 

Miesz kań co wi gmi ny Kro śni ce gro zi
te raz ka ra do pię ciu lat po zba wie nia wol -

no ści. Pro ku ra tor za sto so wał wo bec nie go
śro dek za po bie gaw czy w po sta ci do zo ru
po li cyj ne go. Po stę po wa nie jest w to ku.

(AN KA)

Z POLICJI

W upojeniu alkoholowym ukradł samochód
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W mi nio ną so bo tę od na le zio no cia ło
za gi nio ne go 67-lat ka z Mi li cza.
W związ ku z tym po szu ki wa nia zo -
sta ły od wo ła ne. Po nad to w ten
week end po li cjan ci prze pro wa dzi -
li 20 in ter wen cji do mo wych i w miej -
scach pu blicz nych. 

– 17 wrze śnia w go dzi nach przed po -
łu dnio wych w nie wiel kim zbior ni ku wod -
nym w par ku przy uli cy Su łow skiej
w Mi li czu od na le zio no cia ło za gi nio ne -
go 67-let nie go męż czy zny. W związ ku
z tym od wo ła no, pro wa dzo ne od kil ku

dni, in ten syw ne po szu ki wa nia. Trwa wy -
ja śnia nie oko licz no ści śmier ci miesz kań ca
Mi li cza – in for mu je Sła wo mir Wa leń ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. 

W mi nio ny week end nie od no to wa no
zda rzeń dro go wych. W so bo tę i nie dzie lę
mi lic cy po li cjan ci prze pro wa dzi li 20 in ter -
wen cji do mo wych i w miej scach pu blicz -
nych. Na ło ży li na spraw ców róż nych
wy kro czeń 17 man da tów kar nych na łącz -
ną kwo tę 9750 zło tych. Po nad to za trzy ma -
li jed ne go ro we rzy stę pod wpły wem
al ko ho lu. 

(AN KA) 

Z POLICJI

Znaleziono ciało 67-latka
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12 wrze śnia w Mi li czu od był się Tur -
niej o Pu char Alei Gwiazd Pił ki Noż -
nej dla osób z nie peł no spraw no ścia -
mi! Zwy cię ży ła dru ży na Fut bo lo wych
Pa sjo na tów z Mi li cza!

W szran ki sta nę ły dru ży ny, któ re
na co dzień re pre zen tu ją Sek cję Bez Ba rier
WKS Śląsk Fut sal Wro cław – SOS -W Do -
bro szy ce, WTZ Trzeb ni ca, Fun da cja Po -
ma luj Mój Świat z Oła wy – oraz eki pa
z Mi li cza – Fut bo lo wi Pa sjo na ci. Roz gryw -
ki to czy ły się sys te mem każ dy z każ dym
dwa ra zy po 10 mi nut. 

Przed roz po czę ciem pił kar skich zma -
gań od by ła się uro czy sta pre zen ta cja ze spo -
łów i za wod ni ków, od śpie wa no hymn
Pol ski w asy ście pocz tu fla go we go, a tak że
wy gło szo no oko licz no ścio we sło wa, za grze -
wa ją ce pił ka rzy do wal ki z za cho wa niem
za sad fa ir play. Mi mo nie sprzy ja ją cej au ry

uda ło się ro ze grać wszyst kie za pla no wa ne
me cze. Do dys po zy cji za wod ni ków
był – zor ga ni zo wa ny przez eki pę Tre ne ra
Pra cy i ŚDS Mi licz – bu fet, w któ rym ser -
wo wa no go rą ce po sił ki.

Na im pre zę przy by li m. in. Wi told Ja -
ku bas – ko or dy na tor Sek cji Bez Ba rier,
Mar cin Fol mer – wi ce pre zes Fe de ra cji Ki -

bi ców Nie peł no spraw nych, Sła wo mir Ja -
chi mow ski – pre ze sa Alei Gwiazd Pił ki
Noż nej, Ali cja Szat kow ska – pre zes Mi lic -
kie go Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych.

Po peł nych emo cji roz gryw kach zwy -
cięz ca mi zo sta li Fut bo lo wi Pa sjo na ci Mi -
licz, wy prze dza jąc WTZ Trzeb ni ca,
Fun da cję Po ma luj Mój Świat Oła wa i SOS -
-W Do bro szy ce

Uro czy stej de ko ra cji do ko na li za pro -
sze ni go ście, a każ da z dru żyn otrzy ma ła
pa miąt ko wy pu char oraz na gro dy rze czo -
we. Or ga ni za to rzy skła da ją ser decz ne po -
dzię ko wa nia: Alei Gwiazd Pił ki Noż nej
za za ufa nie i po wie rze nie or ga ni za cji tur -
nie ju, Aka de mii Spor tu w Mi li czu za udo -
stęp nie nie i przy go to wa nie obiek tu

do roz gry wek, Ad rian nie Fi cek i Pa try ko -
wi Bie lic kie mu – za fo to re la cję z im pre zy,
Da rii Tar now skiej, Ewie Trzciń skiej i Ma -
te uszo wi Grzyb ko wi za ob słu gę bu fe tu,
Fut bo lo wym Pa sjo na tom, na któ rych za -
wsze moż na li czyć przy or ga ni za cji te go ty -
pu przed się wzięć. OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: MSP DION

MILICZ

Zacięta rywalizacja o Puchar Alei Gwiazd Piłki Nożnej!
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Kil ka dzie siąt dzie ci z mi lic kie go
Przed szko la Sa mo rzą do we go oraz
po nad 60 uczniów z klas pierw szych
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Mi li czu
wzię ło udział w spo tka niach z funk -
cjo na riusz ką Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu. Zor ga ni zo wa no je
w ra mach dzia łań „Bez piecz na dro -
ga do szko ły”. 

W dnia ch14 -15 wrze śnia do mi lic kie -
go Przed szko la Sa mo rzą do we go oraz
do Szko ły Pod sta wo wej nr 1 przy by ła po li -
cjant ka zaj mu ją ca się m. in. pro fi lak ty ką
i za po bie ga niem zja wi skom prze stęp czym
wśród dzie ci i mło dzie ży. W trak cie spo tkań
z przed szko la ka mi i pierw szo kla si sta mi,
zor ga ni zo wa nych w ra mach wrze śnio wych
po li cyj nych dzia łań pod ha słem „Bez piecz -
na dro ga do szko ły”, funk cjo na riusz ka po -
ru szy ła wie le te ma tów do ty czą cych
bez pie czeń stwa naj młod szych. 

Dzie ci do wie dzia ły się, jak pra wi dło -
wo i bez piecz nie po ru szać się po dro gach
i prze cho dzić przez uli cę, 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 zmro ku, ale tak że jak za cho wy -
wać się w kon tak tach z ob cy mi,
nie zna ny mi oso ba mi oraz co zro bić
w przy pad ku nie spo dzie wa ne go ata ku
agre syw ne go psa.

Ma li słu cha cze za da wa li po li cjant ce
wie le waż nych py tań. Do py ty wa li choć by
o co dzien ną pra cę mun du ro wych. Po li -
cjant ka prze ka za ła im kil ka wska zó wek od -
no śnie te go, co trze ba zro bić, aby
w przy szło ści zo stać stró żem pra wa. Dzie -
ci mia ły rów nież oka zję za siąść za kie row -

ni cą ra dio wo zu, co by ło dla nich nie wąt pli -
wą atrak cją. Za rów no przed szko la ki, jak
i pierw szo kla si ści za de kla ro wa li, iż bę dą

prze strze gać wszyst kich za sad, o któ rych
mó wi ła po li cjant ka.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Dzieci spotkały się z policjantką 

Na te re nie Miej skie go Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji w Bo le sław cu od by ły się
Mi strzo stwa Wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go Stra ża ków Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Siat ków ce Pla żo wej.
Świet nie spi sa li się mi lic cy funk cjo na -
riu sze, któ rzy za ję li trze cie miej sce.

Ko men dę Po wia to wą PSP w Mi li czu
re pre zen to wa li kpt. Ar tur Na ko niecz ny
oraz mł. asp. Ar ka diusz Ja rec ki. Na si stra -
ża cy wal czy li z wiel kim po świę ce niem
i osta tecz nie sta nę li na trze cim stop niu po -
dium. W za wo dach ry wa li zo wa ło 15 ze -
spo łów. 

Pu cha ry i dy plo my wrę cza li st. bryg.
Bo gu sław Brud – za stęp ca dol no ślą skie go
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP we Wro -
cła wiu, bryg. An drzej Śli wow ski -ko men -
dant po wia to wy PSP w Bo le sław cu, Pa weł
Dul – dy rek tor MO SiR w Bo le sław cu.

War to do dać, iż nie jest to je dy ny spor to -
wy suk ces mi lic kich stra ża ków w tym ro ku.
Wspo mnij my choć by ostat nie mi strzo stwa

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go w Spo rcie Po żar ni czym,
na któ rych re pre zen tan ci mi lic kiej ko men dy
za ję li dru gie i trze cie miej sce, czy trwa ją ce

wła śnie roz gryw ki w pił ce siat ko wej, w któ -
rych na sza re pre zen ta cja prze szła do ko lej ne -
go eta pu.

OPRAC. (AN KA) 

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Trzecie miejsce milickich strażaków
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Mar cin Mi ko łaj czyk, re pre zen tu ją cy
WKS Śląsk Mi licz, zdo był brą zo wy me -
dal na Mło dzie żo wych Mi strzo stwach
Pol ski w Za pa sach w Sty lu Wol nym.
Za wo dy od by ły się w dniach 9-10
wrze śnia w Kra snym sta wie. 

Tur niej ten był jed no cze śnie ostat nią
kwa li fi ka cja przed mi strzo stwa mi świa ta
U’23, któ re od bę dą się w paź dzier ni ku
w Hisz pa nii. 

Wal czą cy w ka te go rii 74 kg Mar cin
Mi ko łaj czyk zdo był brą zo wy me dal. To ko -
lej ne po dium te go za pa śni ka na mi strzo -
stwach Pol ski – dzie sią ty start i dzie sią ty
krą żek! W mi strzo stwach ry wa li zo wa li
tak że bra cia Ta riel i Wa kh tang Mi de la shvi -
li. Pierw szy z nich za koń czył zma ga nia
na siód mej po zy cji, a dru gi upla so wał się
na je de na stej lo ka cie.

– Bar wy na szej sek cji bro ni li prze by -
wa ją cy w Pol sce gru ziń scy bra cia, któ rzy

w swo im pierw szym star cie mo że wy pa -
dli sła bo, ale to mło dzi za wod ni cy i jesz cze
po ka żą swo ją war tość. Osło dą star tu był
me dal Mar ci na Mi ko łaj czy ka. Gra tu lu je -
my i je ste śmy bar dzo dum ni z na szych za -
wod ni ków, któ rym udział w tur nie ju
umoż li wi ło wspar cie gmi ny Mi licz. Po -

dzię ko wa nia i sło wa uzna nia kie ru je my
na rę ce ro dzi ców i oczy wi ście tre ne ra
Lesz ka Woś ka – na pi sa no na fa ce bo oko -
wym pro fi lu Ślą ska Mi licz. W kla sy fi ka cji
klu bo wej mi lic ka eki pa za ję ła je de na ste
miej sce, z 23 punk ta mi na kon cie.

(AN KA)

ZAPASY

Brąz na mistrzostwach Polski

W VI ko lej ce IV li gi dol no ślą skiej Ba -
rycz Su łów za gra ła na wła snym
obiek cie z Gór ni kiem Wał brzych.
Do 80. mi nu ty spo tka nia wy da wa ło
się, że miej sco wi od nio są pew ne zwy -
cię stwo, ale koń ców ka me czu w wy -
ko na niu ry wa li by ła pio ru nu ją ca. 

Wszyst ko, co naj cie kaw sze w tym po -
je dyn ku, dzia ło się w dru giej od sło nie.
Do prze rwy by ło 0: 0. W 56. mi nu cie su -
ło wia nie wy szli na pro wa dze nie. Nie dłu go
po tem je den z gra czy Gór ni ka zo stał uka -
ra ny czer wo ną kart ką i Ba rycz gra ła w prze -

wa dze. Gdy kwa drans przed koń cem me -
czu nasz ze spół pod wyż szył na 2: 0, trud -
no by ło spo dzie wać się, że trzy punk ty nie
zo sta ną w Su ło wie.

A jed nak sta ło się ina czej. Wał brzy -
sza nie, mi mo osła bie nia, nie pod da li się
i wal czy li am bit nie do koń ca. W 82. mi -
nu cie po raz pierw szy zna leź li dro gę
do bram ki Ba ry czy, a w do li czo nym cza -
sie gry sę dzia po dyk to wał rzut kar ny dla
Gór ni ka. Je de nast ki nie zmar no wał Da -
mian Cha jew ski, usta la jąc tym sa mym
re zul tat na 2: 2. 

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Zamiast pewnego zwycięstwa tylko remis
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