
W mi nio ny week end w Mi li czu i Kro -
śni cach wy stą pił słyn ny pol ski sa ty -
ryk, ak tor i pio sen karz – Jan Pie -
trzak. Na kon cer ty pt. „Dzię ku ję Ci,
Pol sko” przy by ło licz ne gro no słu cha -
czy. Or ga ni za to rem tych wy da rzeń
był pre zes Fun da cji „Hi sto ria Wy klę -
ta” i prze wod ni czą cy Klu bu Ga ze ty
Pol skiej – Woj ciech Mach nic ki.

Pierw�szy� kon�cert� od�był� się� w pią�tek
w au�li I Li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�ce�go�im.�Ar�-
mii�Kra�jo�wej�w Mi�li�czu,�a dru�gi�w nie�dzie�lę
w Ko�ście�le�pw.�Św.�Mak�sy�mi�lia�na�Ma�rii�Kol�-
be�go�w Kro�śni�cach.�Oba�wy�da�rze�nia�zo�sta�ły
zor�ga�ni�zo�wa�ne�w ra�mach�uczcze�nia�Na�ro�do�-
we�go�Dnia�Pa�mię�ci�Żoł�nie�rzy�Wy�klę�tych,
któ�ry�przy�pa�da 1�mar�ca.

Jan�Pie�trzak�to�zna�ny�pol�ski�sa�ty�ryk,�ak�-
tor,�pio�sen�karz�i pu�bli�cy�sta.�Był�twór�cą�i li�-
de�rem� dwóch� ka�ba�re�tów� –� stu�denc�kie�go
wHy�bry�dach�i Ka�ba�re�tu�pod Egi�dą.�Jest�au�-
to�rem�ty�się�cy�pio�se�nek,�mo�no�lo�gów,�fe�lie�to�-
nów� od�da�ją�cych� pol�skie� na�stro�je� i re�alia
ostat�nie�go�pół�wie�cza,�a tak�że�nie�zrów�na�nym
ko�men�ta�to�rem�spo�łecz�nych�i po�li�tycz�nych
przy�gód�spo�łe�czeń�stwa�prze�ła�mu�ją�ce�go�znie�-
wo�le�nie�ko�mu�ni�stycz�ne�go�ustro�ju.�

Je�go�pa�trio�tycz�na�pieśń�„Że�by�Pol�ska
by�ła�Pol�ską”�sta�ła�się�w 1980�ro�ku�spon�ta�-
nicz�nym�hym�nem�So�li�dar�no�ści.�Po�wie�dzon�-
ka,�re�fre�ny�czy�my�ślo�we�skró�ty�J.�Pie�trza�ka
za�pa�dły�w pa�mięć�mi�lio�nom�słu�cha�czy.�Je�go
zna�ne� ha�sła� to� m.� in.� „związ�ki� za�wo�do�-
we�–�kuź�nią�ka�pi�ta�li�zmu!”,�„Mark�sja�nie�za�-
gra�ża�ją�Zie�mi!”�czy�„Jest�śmiesz�nie,�bę�dzie
jesz�cze� śmiesz�niej”.� Od�zna�czo�ny� m.� in.
Krzy�żem�Ko�man�dor�skim�Or�de�ru�Od�ro�dze�-
nia�Pol�ski�przez�pre�zy�den�ta�Le�cha�Ka�czyń�-
skie�go�i or�de�rem�Glo�ria�Ar�tis�przez�mi�ni�stra
kul�tu�ry.� Po�nad�to� zy�skał�mia�no�Czło�wie�ka
Ro�ku�Ty�go�dni�ka�So�li�dar�ność. (FE NIX)
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MILICZ / KROŚNICE

Jana Pietrzaka podziękowanie Polsce

MILICZ

Dyskutowali 
o problemach
polskiego
rolnictwa Czytaj na str. 3
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Od po cząt ku te go ro ku Mi lic kie Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych, a kon kret nie
Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej dzier ża -
wi część po miesz czeń daw nej Re -
stau ra cji nad Za le wem. Obec nie
trwa ją pra ce re mon to we, przy go to -
wu ją ce obiekt do wiel kie go otwar -
cia, któ re ma się od być w ma ju.

W re stau ra cji ma pra co wać 10 osób
z nie peł no spraw no ścia mi, przy wspar ciu
in struk to ra za wo du oraz tre ne rów pra cy
i te ra peu tów za ję cio wych. Do ce lo wo ma
być otwar ta przez sie dem dni w ty go dniu
w ra mach spół dziel ni so cjal nej. 

– Po wie rze nie nam opie ki nad po ło -
żo nym w ma low ni czym miej scu obiek tem
bę dzie ko rzyst ne dla na szych uczest ni ków,
dla któ rych bę dzie to szan sa na roz wi ja nie
umie jęt no ści i mak sy mal ne zwięk sza nie
sa mo dziel no ści, a tak że nie za leż no ści fi -
nan so wej, tak jak w przy pad ku wszyst kich

in nych oby wa te li. Chce my, że by z re stau -
ra cji ko rzy sta li tak że miesz kań cy Mi li cza
oraz tu ry ści, któ rzy bę dą mie li oka zję zjeść
pysz ne to sty, za pie kan ki, na le śni ki i in ne
po sił ki, jak rów nież sko rzy stać z bo ga tej
ofer ty kul tu ral nej i wziąć udział w im pre -
zach, któ re pla nu je my or ga ni zo wać, a tym
sa mym tchnąć no we ży cie w atrak cyj ne tu -
ry stycz nie miej sce, ja kim jest mi lic ki za -

lew. Nie mo że my się już do cze kać, kie dy
bę dzie my mo gli za pro sić Pań stwa
na otwar cie dłu go wy cze ki wa nej re stau ra -
cji. Za nim to jed nak na stą pi, cze ka nas wie -
le pra cy, aby za pew nić na szym go ściom
naj wyż szą ja kość za rów no ser wo wa nych
po sił ków, jak i ob słu gi – po in for mo wa ło
Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych. (FE NIX)

14 lu te go, a więc w 81. rocz ni cę po -
wsta nia Ar mii Kra jo wej, w I Li ceum
Ogól no kształ cą cym w Mi li czu zor ga -
ni zo wa no apel pa mię ci i zło żo no
wią zan ki kwia tów pod pa miąt ko wą
ta bli cą. W tym wy da rze niu uczest ni -
czy li sa mo rzą dow cy, służ by mun du -
ro we oraz pocz ty sztan da ro we.

Sta ro sta wraz prze wod ni czą cym
Ra dy Po wia tu Mi lic kie go przy po -
mnie li ze bra nym hi sto rię po wsta nia
Ar mii Kra jo wej. Opo wie dzie li też
o tym, jak do szło do te go, że li ceum
nada no imię AK. – 81 lat te mu na -
czel ny wódz zde cy do wał, że po wsta -
nie Ar mia Kra jo wa. Sza cun ko we da ne
mó wią, że w 1944 ro ku przed po wsta -
niem war szaw skim na le ża ło do niej
po nad 300 tys. lu dzi. Dzi siej sze spo -
tka nie jest oka zją, aby wspo mnieć ich
bo ha ter stwo i wal kę o wol ność na szej
oj czy zny. Wol ność nie jest da wa na raz

na za wsze i trze ba o nią wal czyć oraz
dbać. Jak pa trzy my na ta bli cę, wi dzi -
my da tę 11 li sto pa da 2012 r. Dwa la -
ta wcze śniej po ja wił się żoł nierz Ar mii
Kra jo wej, któ ry prze ka zał szko le sztan -

dar Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy
AK. Póź niej na ro dził się po mysł usta -
no wie nia pa tro na li ceum. 11 li sto pa -
da 2012 zwo ła no uro czy stą se sję
w au li, gdzie rad ni przy chy li li się do tej

pro po zy cji. Dzię ku ję wszyst kim zgro -
ma dzo nym, któ rzy przy by li na dzi siej -
szą uro czy stość i ze chcie li od dać cześć
i ho nor bo ha te rom, któ rzy po woj nie
po nie śli za to kon se kwen cje – mó wił
sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki.

Po agre sji nie miec kiej i so wiec kiej
we wrze śniu 1939 ro ku ży cie pań -
stwo we ze szło do kon spi ra cji. Rząd
Pol ski dzia ła ją cy na uchodź stwie – naj -
pierw we Fran cji, a póź niej w Lon dy -
nie – kon ty nu ował dzia łal ność władz
pań stwo wych z lat 1918-1939.
W pod zie miu od two rzo no struk tu ry
wła dzy cy wil nej oraz si łę zbroj ną.
Od 14 lu te go 1942 r. by ła nią Ar mia
Kra jo wa, ja ko na stęp czy ni Służ by
Zwy cię stwu Pol ski i Związ ku Wal ki
Zbroj nej. Po wsta ła na mo cy roz ka zu
na czel ne go wo dza Pol skich Sił Zbroj -
nych, ge ne ra ła Wła dy sła wa Si kor skie -
go. Za sły nę ła ja ko naj sil niej sza
i naj le piej zor ga ni zo wa na pod ziem na

ar mia eu ro pej ska okre su II woj ny świa -
to wej. Pierw szym do wód cą AK zo stał
ge ne rał Ste fan Ro wec ki
„Grot” – przed wo jen ny ofi cer, żoł -
nierz I Bry ga dy Le gio nów Pol skich,
uczest nik walk z bol sze wi ka mi,
od pierw szych chwil po ka pi tu la cji
wrze śnio wej uczest nik kon spi ra cji.
Do pro wa dził do sca le nia w Ar mię
Kra jo wą głów nych odła mów kon spi ra -
cyj nych. Tro pio ny przez Ge sta po, zo -
stał zdra dzo ny przez hi tle row skich
agen tów i aresz to wa ny 30 czerw -
ca 1943 ro ku w lo ka lu kon spi ra cyj -
nym na war szaw skiej Ocho cie.
Od rzu cił nie miec ką ofer tę współ pra -
cy. Praw do po dob nie zo stał za mor do -
wa ny tuż po wy bu chu po wsta nia
w War sza wie. Jak po da je In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej, w chwi li naj więk -
szej zdol no ści bo jo wej, wio sną 1944
ro ku, si ły Ar mii Kra jo wej li czy ły oko -
ło 380 ty się cy żoł nie rzy i ofi ce rów. Ka -
dra ofi cer ska sprzed woj ny by ła
uzu peł nia na ab sol wen ta mi taj ne go
szko le nia i prze rzu co ny mi do kra ju ci -
cho ciem ny mi. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MSPDiON

Wielkie otwarcie już wkrótce!

MILICZ

Oddali hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność
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11 lu te go w miej sco wo ści Ostro wą sy
(gmi na Mi licz) za trzy ma no 32-let nie -
go kie row cę, na któ rym cią żył są do -
wy za kaz pro wa dze nia po jaz dów me -
cha nicz nych. Męż czy zna wpadł pod -
czas ru ty no wej kon tro li dro go wej. 

Kie row ca był trzeź wy, ale po spraw -
dze niu je go per so na liów oka za ło się, że
nie po wi nien kie ro wać sa mo cho dem,
gdyż miał orze czo ny przez mi lic ki sąd
w mi nio nym ro ku za kaz pro wa dze nia po -

jaz dów me cha nicz nych. W związ ku
z tym po li cjan ci unie moż li wi li mu dal szą
po dróż, a au to zo sta ło od ho lo wa ne
na par king strze żo ny.

– Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic -
kim są dzie. Przy po mi na my, że za na ru sze -
nie są do we go za ka zu, w tym m. in. za ka zu
pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych,
gro zi ka ra do pię ciu lat po zba wie nia wol -
no ści. Po stę po wa nie jest w to ku – mó wi
pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Kierował bez uprawnień
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Aktualności 3

19 lu te go w Mi li czu od by ło się spo -
tka nie z Ja ro sła wem Ka li now -
skim – po słem do Par la men tu Eu ro -
pej skie go z ra mie nia Pol skie go
Stron nic twa Lu do we go. Roz ma wia no
o nad cho dzą cych wy bo rach par la -
men tar nych, rzą dach Pra wa i Spra -
wie dli wo ści i kry zy sie go spo dar czym,
zwłasz cza w kon tek ście rol nic twa.

W spo tka niu uczest ni czy li rów -
nież po seł Ja cek Pro ta sie wicz oraz szef
dol no ślą skie go PSL -u – Pa weł Gan -
carz. Eu ro po seł Ka li now ski po in for -
mo wał ze bra nych, że od po cząt ku te go
ro ku we szły no we wy tycz ne we
Wspól nej Po li ty ce Rol nej, przy ję tej
przez Unię Eu ro pej ską. Wy ja śnił, iż
pań stwa człon kow skie uzy ska ły spo re
kom pe ten cje w kwe stii po dej mo wa nia
de cy zji, z uwzględ nie niem spe cy fi ki
swo je go rol nic twa. Dla przy kła -
du – o wiel ko ści wspar cia fi nan so we -
go ma te raz de cy do wać pol ski rząd,
a nie wła dze unij ne w Bruk se li. 

Dru gim aspek tem wpro wa dzo -
nych zmian jest ochro na śro do wi ska
w kon tek ście wal ki ze zmia na mi kli -
ma tycz ny mi. 25 pro cent do płat bez -
po śred nich bę dzie zwią za ne
z wpro wa dze niem tzw. eko sche ma -
tów. Ma ją one być do bro wol ne, ale
każ dy rol nik, któ ry nie bę dzie ich re -
ali zo wał, do sta nie o 30 pro cent mniej -
sze do pła ty niż w ze szłym ro ku. 

– 13 grud nia ubie głe go ro ku przy -
pa da ła 20. rocz ni ca szczy tu w Ko pen -
ha dze. By łem wte dy wi ce pre mie rem
i mi ni strem rol nic twa. Od po wia da łem
za wy ni ki ne go cja cji dla rol nic twa pol -
skie go. By ło nie zwy kle trud no iprzydu -
żych emo cjach. Ła twiej by ło dla

pol skie go rol nic twa uzy skać coś wBruk -
se li i Ko pen ha dze niż na po sie dze niu
rzą du. Zo sta ło tak do dzi siaj. To wy da -
rze nie otwo rzy ło nam człon ko stwo
wUnii Eu ro pej skiej. Uda ło nam się wte -
dy po dwo ić do pła ty. Póź niej in ni też
obie cy wa li, ale tyl ko na obiet ni cach się
skoń czy ło. Je śli ktoś miał 10 ha, to
w pierw szym ro ku do stał 2 tys. zł wię -
cej. Po 10 la tach to by ło 20 tys. zł. Je śli
ktoś miał 50 ha, to już 100 tys. zł. Ta ka
kwo ta ozna cza ła wte dy je den po rząd ny
cią gnik. Gdy ktoś mi zwra ca uwa gę
i mó wi, że nic ten PSL nie zro bił, to od -
po wia dam: „od daj mi to NIC, czy li 100
tys. zł”. Pol ska ni gdy wcze śniej w hi sto -
rii tak pręż nie się nie roz wi ja ła, od kąd
na le ży do Unii Eu ro pej skiej. Mo że my

czuć się rów nież bez piecz nie, a Ukra ina
w tym cza sie krwa wi. Wal czy o swo je
„być al bo nie być”. Chce być su we ren -
nym pań stwem i przy jąć wszyst kie fun -
da men tal ne za sa dy eu ro pej skie. Nasz
rząd na to miast chce wy pro wa dzić Pol -
skę z Unii Eu ro pej skiej – stwier dził po -
li tyk PSL -u. 

J. Ka li now ski oznaj mił, że par tia
rzą dzą ca do pro wa dzi ła do te go, że nie
je ste śmy sza no wa ni w Eu ro pie. Po par -
cia udzie la ją nam tyl ko po li ty cy „unio -
scep tycz ni” w oso bach pre mie ra
Wę gier, sze fo wej fran cu skie go Fron tu
Na ro do we go czy po li ty ka wło skiej Li -
gi Pół noc nej. Wspo mniał tak że o za -
blo ko wa nych 160 mld eu ro, środ kach
z KPO, któ re je go zda niem mo gły by

po móc w roz wią za niu trud nej sy tu acji
go spo dar czej na sze go kra ju. 

Obec ni na spo tka niu miesz kań cy
za da li eu ro po sło wi sze reg py tań zwią -
za nych z ta ki mi kwe stia mi jak kry zys
zbo żo wy, nie przy go to wa na in fra struk -
tu ra ener ge tycz na na wia tra ki i fo to -
wol ta ikę czy pla ny UE, by w ra mach
„od twa rza nia przy ro dy” część użyt ko -
wa nych przez pol skich rol ni ków pól
zo sta ła za la na, co do ty czyć ma aż 400
ty się cy hek ta rów. 

– Nie da się mó wić o sy tu acji pol -
skie go rol nic twa w ode rwa niu od sy tu -
acji świa to wej. Woj na na Ukra inie
po wo du je pew ne za wi ro wa nia, któ re
rzu tu ją na eu ro pej skie rol nic two.
Trwa ją cy kry zys zbo żo wy za czął się
w mo men cie, kie dy trans port przez
Mo rze Czar ne zo stał prze rwa ny w wy -
ni ku kon flik tu zbroj ne go. Zgo dzi li śmy
się na utwo rze nie ko ry ta rza eks por to -
we go przez nasz kraj, aby zbo że mo gło
być do star cza ne do kra jów przede
wszyst kich afry kań skich, w któ rych
ist nie je ry zy ko gło du. To jed nak spo wo -
do wa ło ka ta stro fę pol skich pro du cen -

tów. Ta nie ukra iń skie zbo że, wpusz -
czo ne na nasz ry nek, skut ku je ob niż ką
ce ny sku pu. Nasz rol nik wziął na to
wcze śniej kre dyt i nie ma te raz moż li -
wo ści sprze da ży swo je go to wa ru. Po -
win no się zro bić kon tro lę ja ko ści
na gra ni cy i wpro wa dzić tzw. opła tę
ope ra cyj ną. Każ dy han dlarz przy wo żą -
cy zbo że z Ukra iny pła cił by i miał by
zwrot po do star cze niu to wa ru na tan -
ko wiec w por cie. Wte dy mie li by śmy
pew ność, że nie sprze da je jej po dro dze
na ryn ku pol skim. Je śli cho dzi o usta -
wę wia tra ko wą, to po win no się brać
przy kład z in nych kra jów. Każ dy rol nik
po wi nien do stać od szko do wa nie lub
moż li wość ko rzy sta nia z ener gii wia -
tra ków, sko ro w je go ob rę bie nie mo że
nic bu do wać, a je go zie mia tra ci
na war to ści. Je śli cho dzi o za le wa niu
pól, to wszyst ko bę dzie do bro wol ne,
nikt nie bę dzie rol ni ka do te go zmu -
szał. Do sta nie pro po zy cję i do kład ne
wy li cze nia i sam stwier dzi, co mu się
bar dziej opła ca – wy ja śniał Ja ro sław
Ka li now ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Dyskutowali o problemach polskiego rolnictwa

18 lu te go na uli cy Par ko wej w Kro -
śni cach po li cjan ci za trzy ma li do kon -
tro li dro go wej 34-let nie go oby wa te la
Ukra iny, któ ry je chał sa mo cho dem,
bę dąc pod wpły wem al ko ho lu. 

Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w je go or ga ni zmie 1,4 pro mi la al ko ho lu.
W związ ku z tym po li cjan ci za trzy ma li je -
go pra wo jaz dy i prze trans por to wa li go

do aresz tu. – Oby wa tel Ukra iny po wy -
trzeź wie niu usły szał za rzut po peł nie nia
prze stęp stwa dro go we go. W po nie dzia -
łek, 20 lu te go, w try bie przy spie szo nym,
prze wi dzia nym dla ob co kra jow ców, do -
pro wa dzo no go do mi lic kie go są du – mó -
wi pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Pro wa dził „pod wpły wem”
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Na bieżąco6 WTOREK, 28 LUTEGO 2023

19 lu te go gru pa miesz kań ców Ru dy
Mi lic kiej spo tka ła się przy tzw. Ga -
jów ce – za byt ko wym bu dyn ku, aby
na grać spot pro mu ją cy ak cję zgło -
sze nia te go obiek tu do kon kur su
ogło szo ne go przez Fun da cję Most
The Most pod na zwą „Nasz Za by -
tek”. Jest bo wiem szan sa na po zy -
ska nie środ ków fi nan so wych na je go
re no wa cję.

Kon kurs „Nasz Za by tek” ma na ce lu
za chę ce nie lu dzi do wpły wa nia po zy tyw -
nie na swo je oto cze nie po przez przy wra ca -
nie daw nej świet no ści za byt kom w ich
oko li cy. Ini cja ty wa skła da się z dwóch czę -
ści – wy bo ru za byt ku w wo je wódz twie
oraz wy bo ru po my słów na je go no wą funk -
cję spo łecz ną. Zwy cię ski pro jekt otrzy ma
do fi nan so wa nie od fun da cji w wy so ko ści
do mi lio na zło tych, któ re zo sta nie prze zna -
czo ne na re wa lo ry za cję za byt ku i do sto so -

wa nie go do wy bra nej funk cji spo łecz nej. 
– Wy star czy, że każ dy miesz ka niec

Do li ny Ba ry czy, tu ry sta i sym pa tyk Ga jów -
ki wej dzie na stro nę https://mo st the most.
pl/nasz -za by tek/ i wy peł ni krót ki for mu -
larz, zgła sza jąc Ga jów kę do kon kur su. Pro -
ce du ra trwa 5 mi nut, zdję cia za byt ku
moż na zro bić sa me mu, po brać z In ter ne -
tu lub na szej stro ny. Każ dy mo że zo stać
am ba sa do rem tej ak cji – ma my czas do 5
mar ca, li czy się ak tyw ność spo łecz no ści lo -
kal nej. Na sze dzia ła nia wspie ra Nad le śnic -
two Mi licz – wła ści ciel te go bu dyn ku.
W dru gim eta pie kon kur su spo łecz ność lo -
kal na wy po wie się na te mat prze zna cze nia
te go bu dyn ku w przy szło ści. My chce my,
by słu żył on spo łecz no ści lo kal nej, edu ka -
cji eko lo gicz nej i pro mo wa niu uni ka to -
wych wa lo rów re zer wa tu or ni to lo gicz ne go
Sta wy Mi lic kie – czy ta my na pro fi lu pro -
mu ją cym ak cję „Ra tuj my Ga jów kę w Ru -
dzie Mi lic kiej”.

Wspo mnia ny bu dy nek wznie sio no
w XIX wie ku ja ko le śni czów kę, w któ rej
miesz kał za rząd ca la sów na le żą cych do mi -
lic kiej ga łę zi ro du Malt za nów. Obec nie na -
zy wa ny jest Ga jów ką, ta ką bo wiem ro lę
speł niał po dru giej woj nie świa to wej, kie -
dy prze szedł na wła sność La sów Pań stwo -
wych.

Ga jów kę w Ru dzie Mi lic kiej wy bu do -
wa no w kon struk cji ry glo wej, w któ rej
drew nia ny szkie let wy peł nio no ce gła mi.
Tech ni kę ta ką okre śla się mia nem mu ru
pru skie go. In nym wa rian tem kon struk cji
ry glo wej jest tzw. sza chu lec, w któ rym wy -
peł nie nie sta no wi mie sza ni na gli ny i ma te -
ria łu or ga nicz ne go – sło mia nej siecz ki lub
tro cin. Z sza chul ca naj czę ściej wy ko ny wa -
no za bu do wa nia go spo dar cze, a do sko na -
łym te go przy kła dem jest sto do ła
znaj du ją ca się obok Ga jów ki. Za bu do wa -
nia znaj du ją się w gra ni cy re zer wa tu Sta wy
Mi lic kie. (FE NIX)

RUDA MILICKA

Chcą uratować ważny zabytek!

23 lu te go wi ce mi ni ster spraw we -
wnętrz nych Ma ciej Wą sik po in for -
mo wał o za twier dze niu no we go ze -
sta wie nia jed no stek OSP, któ re
otrzy ma ły do fi nan so wa nie na za kup
sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni -
czych. Na li ście zna la zły się jed nost -
ki z te re nu na sze go po wia tu – z Bu -
ko wic, Mi li cza i Su ło wa.

Dzię ki przy zna nym środ kom do stra -
ża ków ochot ni ków z ca łe go kra ju tra fi 675
no wych po jaz dów, w tym 180 lek kich sa -
mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, 417
śred nich oraz 78 cięż kich. Pod czas kon fe -
ren cji w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów se kre tarz sta nu w MSWiA
po in for mo wał, że prze wi dy wa ny za kres
do fi nan so wa nia do za ku pu wo zów ra tow -
ni czo -ga śni czych jest re kor do wy w po rów -
na niu do po przed nich lat. 

– Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki, mi -
ni ster Ma riusz Ka miń ski oraz mi ni ster
An na Mo skwa za po wia da li do fi nan so wa -
nie na 668 sa mo cho dów, ale po na szych

sta ra niach oraz w ra mach bar dzo do brej
współ pra cy z Ko men dą Głów ną Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej bę dzie to 675 no wych
sa mo cho dów stra żac kich dla jed no stek
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. To waż na
chwi la, bo od te go mo men tu sa mo rzą dy
i ochot ni cze stra że po żar ne mo gą roz po -
czy nać prze tar gi i pro ces za ku pów – po -
wie dział wi ce mi ni ster Ma ciej Wą sik. 

Przed się wzię cie pod na zwą „Ogól no -
pol ski pro gram fi nan so wa nia służb ra tow -
ni czych – do fi nan so wa nie za ku pu sprzę tu
i wy po sa że nia jed no stek Ochot ni czej Stra -

ży Po żar nej” po zwa la na do fi nan so wa nie
za ku pu lek kich, śred nich i cięż kich sa mo -
cho dów ra tow ni czo -ga śni czych dla OSP,
a tak że spe cja li stycz ne go sprzę tu, nie zbęd -
ne go do sku tecz ne go pro wa dze nia ak cji ra -
tow ni czych dla or ga ni za cji po za rzą do wych,
upraw nio nych do wy ko ny wa nia ra tow nic -
twa gór skie go i wod ne go. Środ ki są roz dy -
spo no wa ne m. in. przez Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

OSP

Wsparcie na zakup średnich wozów strażackich
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W Urzę dzie Gmi ny Ciesz ków pod pi -
sa no umo wę z wy ko naw cą na bu do -
wę sie ci wo do cią go wej od stud ni B1
i B2 do sta cji uzdat nia nia wo dy. Pra -
ce po trwa ją trzy mie sią ce, a ich
koszt wy nie sie ok. 288,5 tys. zł. In -
we sty cja do fi nan so wa na jest ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
PROW 2014-2020. 

Za da nie re ali zo wa ne bę dzie w ra mach
pro jek tu „Bu do wa przy łą cza wo do cią go -
we go oraz wy ko na nie no we go uję cia wo dy
w gmi nie Ciesz ków”. Jak in for mu ją wła -
dze gmi ny, in we sty cja ma klu czo we zna -

cze nie i słu żyć bę dzie za spo ka ja niu zbio ro -
wych po trzeb wspól no ty miesz kań ców. 

Za kres prac obej mie bu do wę sie ci wo -
do cią go wej z ist nie ją cych stud ni głę bi no -
wych do sta cji uzdat nia nia wo dy
w Ciesz ko wie na te re nie dzia łek w ce lu za -
pew nie nia za po trze bo wa nia w wo dę do ce -
lów by to wo -go spo dar czych za bu do wy
miesz ka nio wej miej sco wo ści Ciesz ków
i Bia dasz ka, uło że nie ru ro cią gu z prze wo -
da mi ste ro wa nia, wy ko na nie obu do wy
stud ni ty pu Lar ge SN -15-A50 i ogro dze -
nia stud ni oraz uło że nie ka blo wej li nii za -
si la ją cej

(FE NIX)

CIESZKÓW

Umowa na kluczową inwestycję

W świe tli cy Ko men dy Po wia to wej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Mi li -
czu od był się eg za min re cer ty fi ku ją -
cy z za kre su kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy dla ra tow ni ków z jed no -
stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
z te re nu gmi ny Kro śni ce. 

W pierw szym eta pie trze ba by ło roz -
wią zać test z py ta nia mi. Aby za li czyć
część teo re tycz ną, na le ża ło od po wie dzieć
pra wi dło wo na 27 z 30 py tań. Część prak -
tycz na po le ga ła na udzie le niu kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy oso bie
po szko do wa nej w róż nych sy tu acjach.
U każ dej z ekip oce nia no tak że umie jęt -

ność pro wa dze nia re su scy ta cji krą że nio -
wo -od de cho wej. 

– Eg za mi ny te go ty pu ma ją na ce lu sta -
łe pod no sze nie kwa li fi ka cji stra ża ków oraz
sys te ma tycz ne po wta rza nie wie dzy już
zdo by tej na po przed nich kur sach o te ma -
ty ce kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, aby
za pew nić jak naj lep sze przy go to wa nie me -
ry to rycz ne do za dań, ja kie mo gą cze kać ra -
tow ni ków z jed no stek Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej. Dru hom, któ rzy zda li eg za min,
gra tu lu je my po zy tyw nych wy ni ków oraz
ży czy my po wo dze nia w ko lej nych la tach
nie sie nia po mo cy dru giej oso bie – 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. (FE NIX)

RATOWNICTWO

Druhowie podnoszą swoje kwalifikacje
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17 lu te go na dro dze kra jo wej nr 15
w miej sco wo ści Mi ło cho wi ce (gmi na
Mi licz) do szło do wy pad ku sa mo cho -
do we go. Dwie oso by tra fi ły do szpi ta -
la. Po li cja wy ja śnia przy czy ny i oko -
licz no ści te go zda rze nia.

Sa mo cho dem oso bo wym mar ki
BMW je chał 21-let ni miesz ka niec Kro to -
szy na, a wraz z nim trzy ko bie ty i je den
męż czy zna. Wy jeż dża jąc z łu ku dro gi,
kie row ca stra cił pa no wa nie nad po jaz -
dem, któ ry zje chał na po bo cze i prze wró -
cił się na dach. W zda rze nia ucier pia ły
dwie pa sa żer ki w wie ku 18 i 17
lat – miesz kan ki Mi li cza. Po szko do wa ne
prze wie zio no do mi lic kie go szpi ta la.
Uszko dzo ny sa mo chód nie nada wał się
do dal szej jaz dy i zo stał od ho lo wa ny

na par king strze żo ny. Kie row ca był trzeź -
wy i po sia dał pra wo jaz dy. 

– Trwa po stę po wa nie ma ją ce na ce lu
wy ja śnie nie przy czyn i oko licz no ści te go
nie bez piecz ne go zda rze nia dro go we go.
Do po li cyj ne go aresz tu tra fił pa sa żer roz bi -
te go po jaz du, 20-let ni miesz ka niec Zdun.
Miał bo wiem przy so bie wo re czek z za war -
to ścią kil ku por cji me tam fe ta mi ny. Na stęp -
ne go dnia usły szał za rzut po peł nie nia
prze stęp stwa nar ko ty ko we go i po prze słu -
cha niu w cha rak te rze po dej rza ne go zo stał
zwol nio ny. Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii gro zi mu te -
raz ka ra do trzech lat po zba wie nia wol no -
ści. Je go spra wa znaj dzie fi nał
w miej sco wym 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)

Na bieżąco 7

15 lu te go na dro dze po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Że leź ni ki a Brzo sto wo
w gmi nie Kro śni ce sa mo chód oso bo -
wy ude rzył w drze wo. Na szczę ście
skoń czy ło się tyl ko na po wierz chow -
nych ob ra że niach i roz bi tym po jeź dzie.

Sa mo cho dem oso bo wym mar ki Au di
je chał 18-let nia miesz kan ka jed nej z pod -
mi lic kich wsi wraz z dwo ma pa sa że ra mi.
We dług usta leń po li cji na łu ku dro gi kie -
ru ją ca, w wy ni ku nie do sto so wa nia pręd ko -
ści jaz dy do pa nu ją cych wa run ków, stra ci ła
pa no wa nie na po jaz dem, któ ry zje chał
na po bo cze i ude rzył w przy droż ne drze -
wo. Je den z pa sa że rów zo stał ran ny i prze -
trans por to wa no go do mi lic kie go szpi ta la.
Na szczę ście ob ra że nia cia ła oka za ły się nie -
groź ne dla je go zdro wia i po ru ty no wych
ba da niach le kar skich te go sa me go dnia
opu ścił pla ców kę me dycz ną. 

– Po zo sta łym uczest ni kom zda rze nia
nie sta ło się nic po waż ne go, nie groź ne za -

dra pa nia opa trzo no na miej scu. Kie ru ją ca
otrzy ma ła man dat kar ny za spo wo do wa nie
za gro że nia bez pie czeń stwa w ru chu dro -
go wym po przez nie do sto so wa nie pręd ko -
ści jaz dy do wa run ków pa nu ją cych
na dro dze. Po now nie ape lu je my do wszyst -
kich kie row ców o za cho wa nie ostroż no ści

i roz wa gi na dro dze oraz o zwol nie nie
pręd ko ści jaz dy, szcze gól nie w okre sie zi -
mo wym, gdy dro gi czę sto są ob lo dzo -
ne – mó wi pod insp. Sła wo mir Wa leń ski,
ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li -
cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Osobówka zatrzymała się na drzewie
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Z oka zji Świę ta Za ko cha nych w mi -
lic kim Ośrod ku Kul tu ry zor ga ni zo wa -
no mu zycz no -fil mo wy wie czór, po -
świę co ny twór czo ści wy bit nej pio -
sen kar ki – Whit ney Ho uston. 

O go dzi nie 17.00 w sa li wi do wi sko wej
wy emi to wa no kul to wy film „The Bo dy gu -
ard” z 1992 ro ku, z Ke vi nem Cost ne rem
i Whit ney Ho uston w ro lach głów nej. 

Dru ga część wie czo ru od by ła się w ki -
nie Ca pi tol, gdzie zor ga ni zo wa no kon cert
„Tri bu te to Whit ney Ho uston”. Pu blicz -
ność mo gła usły szeć naj więk sze hi ty tej
słyn nej wo ka list ki, m. in. „I wan na dan ce
with so me bo dy”, „Qu een of the ni ght” czy
„I will al ways lo ve you”. 

Po my sło daw czy nią te go wy da rze nia
i ar tyst ką wio dą cą by ła Pau li na Cyn -
kar – wro cław ska wo ka list ka, któ ra go ści
na wie lu dol no ślą skich sce nach mu zycz -
nych. We Wro cła wiu czę sto kon cer tu je
w klu bach mu zycz nych, ta kich jak Ver ti -

go Jazz Club, Sta ry Klasz tor, Nie to ta czy
Scho dy Do ni kąd. Mia ła oka zję wy stę po -
wać na sce nie Ośrod ka Kul tu ry w Mi li czu
już dwu krot nie, a jej kon cer ty za każ dym
ra zem za chwy ca ły wi dow nię. Mi mo bar -
dzo trud ne go re per tu aru, ja kim z pew no -
ścią są utwo ry Whit ney Ho uston,
za pre zen to wa ła du żą cha ry zmę i ta lent.

Na sce nie to wa rzy szył jej ze spół w skła dzie:
Mar ty na Szcze pa niak i Wik to ria Biń -
czyk – wo ka le wspie ra ją ce, Teo dor Gór -
ka – in stru men ty kla wi szo we, Ma ciej
Knop – gi ta ra elek trycz na, Am bro ży
Ranz – gi ta ra ba so wa, Łu kasz Zgo da – sak -
so fon, Mi chał Bed narz – per ku sja.

(FE NIX)

WALENTYNKI

Wieczór z przebojami Whitney Houston 
 

 
 

 
 

 

Po li cjan ci przy ła pa li ko lej nych nie -
trzeź wych kie row ców. 11 lu te go
na dro dze po mię dzy Po li ca mi a Kro -
śni ca mi za trzy ma no 46-let nie go
męż czy znę, któ ry pro wa dził sa mo -
chód, ma jąc 0,4 pro mi la al ko ho lu
w or ga ni zmie, a dwa dni póź niej
w miej sco wo ści Gra bów ka 32-la tek
kie ro wał, ma jąc 1,3 pro mi la.

Po nad to pierw szy z wy mie nio nych nie
po sia dał upraw nień do pro wa dze nia po jaz -
dów me cha nicz nych, gdyż pra wo jaz dy stra -
cił kil ka lat wcze śniej. W związ ku z tym
unie moż li wio no mu dal szą po dróż sa mo cho -
dem, któ ry prze ka za no oso bie przez nie go
wska za nej. – 46-la tek od po wie za pro wa dze -
nie po jaz du me cha nicz ne go pod wpły wem
al ko ho lu oraz bez wy ma ga nych upraw nień.

Po stę po wa nie jest w to ku – 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.

W ra mach ak cji pre wen cyj nej „Bez -
piecz ne fe rie 2023” po li cjan ci wzmo gli
kon tro le ma ją ce na ce lu eli mi no wa nie z ru -
chu dro go we go kie row ców pod wpły wem
al ko ho lu lub nar ko ty ków. 13 lu te go 32-let -
ni miesz ka niec gmi ny Mi licz wpadł pod -
czas kon tro li dro go wej w miej sco wo ści
Gra bów ka. Miał w or ga ni zmie po nad 1,3
pro mi la al ko ho lu. Mun du ro wi za trzy ma -
li je go pra wo jaz dy i unie moż li wi li dal szą
jaz dę. – Ta spra wa rów nież znaj dzie swój
fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie męż czy zna
po nie sie kon se kwen cje praw ne kie ro wa nia
sa mo cho dem oso bo wym w sta nie nie -
trzeź wo ści – oznaj mia S. Wa leń ski.

(FE NIX)

NA DRODZE

Nietrzeźwi za kierownicą

NA DRODZE

Dachowanie w Miłochowicach
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Sport8 WTOREK, 28 LUTEGO 2023

Po dwa me da le wy wal czy li re pre zen -
tan ci WKS Śląsk Mi licz oraz ULKS Bi -
zon Mi licz na Mię dzy na ro do wych Mi -
strzo stwach Pol ski Se nio rów w Za -
pa sach w Sty lu Wol nym i w Za pa -
sach Ko biet w Pel pli nie. Na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nął Krzysz -
tof Sa do wik ze Ślą ska.

Oprócz ze spo łów z Pol ski w za wo dach
wzię li udział re pre zen tan ci Fran cji, Bel gii,
Nie miec i Li twy. Dru ży no wo pierw sze
miej sce za ję ła eki pa z Fran cji, zdo by wa -
jąc 186 punk tów. Na dru giej po zy cji skla -
sy fi ko wa ny zo stał kro to szyń ski Ce ra mik,
a na trze ciej go spo da rze tur nie ju – KS Blo -
czek Te am Pel plin. W kla sy fi ka cji ko biet
zwy cię ży ła dru ży na MKS Ce ment Gryf
Chełm, wy prze dza jąc ZKS Sla via Ru da
Ślą ska i ZTS So kół Lu blin.

Za pa śni cy mi lic kie go Ślą ska zdo mi no -
wa li ka te go rię do 86 kg. Trium fo wał
Krzysz tof Sa do wik, któ ry w fi na le po ko nał
Ce za re go Sa dow skie go, re pre zen tu ją ce go
MLUKS Kar li no. Na trze cim stop niu po -
dium sta nął dru gi z re pre zen tan tów mi lic -
kie go klu bu – Ja kub Kra wic ki. 

W kat. do 125 kg wspa nia le spi sał się
Krzysz tof Cie ślak z mi lic kie go Bi zo na, któ -
ry mu siał uznać wyż szość Ro ber ta Ba ra na
z Ce ra mi ka Kro to szyn, uczest ni ka igrzysk
w Rio de Ja ne iro. Rów nie do brze w ry wa -

li za cji ko biet za pre zen to wa ła się klu bo wa
ko le żan ka K. Cie śla ka, Ka ro li na Ja wor ska.
Ona tak że zdo by ła srebr ny me dal. W kat.
do 72 kg nie spro sta ła je dy nie Pa try cji Sper -
ce z MKZ -u Unia Ra ci bórz.

Po nad to de biu tu ją cy na po zio mie se -
nior skim Ma ciej Cze me rys i Ja kub Ko zan
z Bi zo na za ję li od po wied nio ósme i siód -
me miej sce.

(AN KA)

ZAPASY

Cztery medale na mistrzostwach Polski!
PIŁKA NOŻNA

Barycz pozyskała nowego gracza
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Do su łow skiej Ba ry czy do łą czył ko lej -
ny pił karz. Klub po zy skał bo wiem
Nor ber ta Mysz kę, gra ją ce go wcze -
śniej w Lu bli nia ce Lu blin. To dru gi
trans fer Ba ry czy w prze rwie mię dzy
run da mi. 

No wym gra czem Ba ry czy zo stał 24-
let ni pił karz, mie rzą cy 193 cm wzro stu.
Wy stę pu je na po zy cji obroń cy. Nor bert
Mysz ka w do tych cza so wej ka rie rze re pre -
zen to wał bar wy m. in Het ma na Za mość,
Cheł mian ki Chełm, Or ląt Ra dzyń Pod la -
ski. W po przed niej run dzie te go se zo nu za -

li czył 11 me czów na po zio mie III li gi w ze -
spo le z Lu bli na. 

– Nor bert przez ca ły okres gry w se -
nior skich ze spo łach funk cjo no wał ja ko
waż ny za wod nik pierw sze go ze spo łu
na po zio mach III li gi. Mo gli śmy za ob ser -
wo wać, iż wy padł bar dzo po zy tyw nie pod -
czas me czów spa rin go wych, two rząc
za po rę nie do przej ścia dla na past ni ków ry -
wa li – czy ta my na pro fi lu fa ce bo oko wym
LKS Ba rycz Su łów.

Przy po mnij my, iż wcze śniej ze spół se -
nio rów Ba ry czy wzmoc nił bram -
karz – Do mi nik Bu dzyń ski. (AN KA)
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