
1 mar ca w Mi li czu z oka zji Na ro do -
we go Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę -
tych od by ła się uro czy stość upa mięt -
nia ją ca bo ha te rów pol skie go pod zie -
mia nie pod le gło ścio we go. Wią zan ki
kwia tów zło żo no przy skwe rze
na ul. 11 Li sto pa da. Czte ry dni póź -
niej na te re nie ką pie li ska Kar łów
zor ga ni zo wa no XI edy cję Bie gu Żoł -
nie rzy Wy klę tych „Tro pem Wil czym”.

W uro czy sto ści uczest ni czy li sa -
mo rzą dow cy oraz przed sta wi cie le
szkół, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji kom -
ba tanc kich, służb mun du ro wych,
a tak że pocz ty sztan da ro we oraz gru -
py re kon struk cyj ne. Przy Skwe rze Żoł -
nie rzy Wy klę tych sta nę ła war ta
ho no ro wa. 

Naj pierw od śpie wa no hymn pań -
stwo wy przy akom pa nia men cie Mi lic -
kiej Or kie stry Dę tej. Na stęp nie
dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Mi li czu

przy po mnia ła tra gicz ne lo sy żoł nie rzy
wy klę tych na przy kła dzie Zyg mun ta
Szen dzie la rza ps, „Łu pasz ka” i Da nu -
ty Sie dzi ków ny ps. „In ka”. – Dziś ze -
bra li śmy się przed po mni kiem, aby
zło żyć im hołd. Zyg munt Szen dzie -
larz wal czył z wro ga mi Pol ski od 1939

do 1945 r. Zo stał ska za ny na 19-krot -
ną ka rę śmier ci. Do dziś nie zna my
miej sca spo czyn ku je go szcząt ków. Da -
nu ta Sie dzi ków na był sa ni ta riusz ką
w od dzia le „Łu pasz ki”. By ła aresz to -
wa na, tor tu ro wa na i rów nież ska za na

na ka rę śmier ci. W okrut nym śledz -
twie nie wy da ła ni ko go. Zgi nę ła w wie -
ku 18 lat. Jej ostat ni mi sło wa mi by ły
„niech ży je Pol ska!”. Gdy skoń czy ła się
woj na, nasz kraj nie od zy skał nie pod -
le gło ści. Rzą dzi li oku pan ci ra dziec cy,
od da ni Sta li no wi. Lu dzie sprze ci wia -

ją cy się ko mu ni zmo wi by li wtrą ce ni
do wię zień, so wiec kich ła grów. By li
upo ka rza ni, tor tu ro wa ni i czę sto skry -
to bój czo mor do wa ni – przy po mnia ła
Syl wia Szy dłow ska -Ma łec ka.

Z ko lei bur mistrz Mi li cza mó wił
o tym, że przez wie le lat hi sto ria o nie -
ugię tych bo ha te rach pod zie mia an ty -
ko mu ni stycz ne go by ła za kła my wa na
i hań bio na. – Obo wiąz kiem każ de go
cy wi li zo wa ne go na ro du jest dbać o to,
aby utrzy mać pa mięć o tych, któ rym
za wdzię cza się byt na ro do wy i nie pod -
le gły. Szcze gól nie do ty czy to osób, któ -
re przez la ta by ły hań bio ne,
wy szy dza ne i za kła my wa ne. W dniu
za koń cze nia woj ny i pod pi sa nia trak -
ta tów po ko jo wych ci lu dzie zo ba czy li,
że nie nie sie to ze so bą wol no ści, że
wier ni przy się dze woj sko wej bę dą ska -
za ni na dal szą wal kę. By ła ona stra ceń -
cza i bez na dziej na. Wie dzie li, że
skoń czą w ka za ma tach lub gro bie. Eu -
ro pa, pi ja na od na stro jów po ko jo wych,
nie chcia ła bu rzyć tej at mos fe ry pa -
mię cią o nich. Za po mi na no o nich
i wy kli na no – po wie dział Piotr Lech.
Dzie je lo kal nych żoł nie rzy wy klę tych
opo wie dział ze bra nym Je rzy Rud nic -
ki – przed sta wi ciel wro cław skie go od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

W nie dzie lę na te re nie ką pie li ska
Kar łów po ja wi ła się bli sko set ka bie ga -
czy, aby wziąć udział w XI edy cji Bie gu
Żoł nie rzy Wy klę tych „Tro pem Wil -
czym”. Przed roz po czę ciem ry wa li za cji
bur mistrz Mi li cza wrę czył pa miąt ko we
sta tu et ki przy ja cio łom bie gu – Ali cji
Rak, cór ce ppor. An to nie go Pta ka, oraz
Mar ci no wi Ca lo wo wi – Nad le śni cze -
mu Nad le śnic twa Mi licz. 

Do wy bo ru by ły dwa dy stan -
se – 1963 me try (na wią za nie do ro ku,
w któ rym zgi nął ostat ni po le gły w wal -

ce żoł nierz wy klę ty – Jó zef Fran czak
ps. „La lek”) oraz 5 km – tra sa imie nia
lo kal ne go we te ra na walk o wol ność
i nie pod le głość, ppor. An to nie go Pta -
ka ps. „Lis” i „Pa weł”. Wszy scy uczest -
ni cy otrzy ma li pa miąt ko we me da le,
a naj lep si za wod ni cy i za wod nicz ki
oraz naj star szy i naj młod szy – sta tu et -
ki. Na krót szym dy stan sie trium fo wa -
li Oli wia Chy trow ska i Ka mil
Ka miń ski, a w bie gu na 5 km – Mar ta
Chy trow ska i Ja kub Le śniak.
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MILICZ

Ku czci bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego
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Na nie daw nej se sji Ra dy Miej skiej
w Mi li czu za twier dzo no plan prac Ko -
mi sji Re wi zyj nej. Nie uzy skał on ak -
cep ta cji rad nych opo zy cyj nych, któ -
rzy uzna li go za skan da licz ny
i na znak pro te stu ogło si li swo ją re -
zy gna cję z uczest nic twa w tym gre -
mium.

Rad ni opo zy cyj ni zło ży li swo je
pro po zy cje od no śnie pla nu pra cy tej -
że ko mi sji. Do ty czą one kon tro li wy -
ko na nia in we sty cji dro go wych w 2022
ro ku, do wo dów księ go wych sta no wią -
cych wy da tek gmi ny Mi licz za mi nio -
ny rok pod ką tem ce lo wo ści,
le gal no ści, go spo dar no ści, spół ki OSiR
oraz PGK „Do li na Ba ry czy”. Wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
stwier dził, że plan pra cy ko mi sji zo stał
już omó wio ny i prze gło so wa ny na jej
po sie dze niu. – Jest okre ślo na pro ce -
du ra. Ko mi sje przy go to wa ły pla ny, zo -
sta ły one przy ję te i prze ka za ne
prze wod ni czą ce mu ra dy do gło so wa -
nia. Dla mnie spra wa jest pro sta. Gło -
su je my nad tym, że by za cho wać
pro ce du ry i przy jąć to, co wcze śniej za -
twier dzo no. Ja ro zu miem, że na każ -
dej se sji jest moż li wość wnie sie nia
do dat ko wych po pra wek. Ni gdy nie
by łem prze ciw ni kiem roz sze rza nia

pla nów i moż na za wsze to zro bić. Ta -
ka jest mo ja opi nia i bę dę gło so wał
prze ciw ko tym zgło szo nym zmia -
nom – po wie dział Sta ni sław Ku śnierz. 

Na to za re ago wał An drzej Ne sto -
ruk, po da jąc w wąt pli wość ist nie nie
ta kich pro ce dur, o któ rych mó wił wi -
ce prze wod ni czą cy. Jak pod kre ślił, rad -
ni ma ją pra wo skła dać pro po zy cje
kon tro li. – To, co przed kła da Ko mi sja
Re wi zyj na, jest tyl ko pro po zy cją. Dzię -
ki pań stwa „przed się bior czo ści” ko mi -
sja skła da się z sió dem ki rad nych,
z cze go czwór ka jest z obo zu rzą dzą ce -
go. Więc pro szę nie mó wić, że jest to
wer sja osta tecz na. Każ dą pro po zy cję
na le ży roz wa żyć – nie za leż nie od te -
go, co ktoś o tym są dzi. Od te go jest de -
mo kra cja i je śli chce cie jej
prze strze gać, to pod daj cie pod gło so -
wa nie na sze pro po zy cje. Od rzu ci cie ją,
to bę dzie przy kład wa szej de mo kra cji,
nie na szej – stwier dził rad ny. 

Wszyst kie pro po zy cje rad nych
opo zy cyj nych zo sta ły od rzu co ne. Przy -
ję to więc pier wot ny pro jekt, któ ry za -
kła da skon tro lo wa nie dro gi
do Goł ko wa, kon tro lę bez pie czeń stwa
ko mu ni ka cyj ne go i płyn no ści ru chu
przy SP nr 2 w Mi li czu, ana li zę spra -
woz da nia za wy ko na nie bu dże tu i spo -
rzą dze nie wnio sku o udzie le nie

ab so lu to rium bur mi strzo wi.  W związ -
ku z tym A. Ne sto ruk ogło sił, że re zy -
gnu je z człon ko stwa w Ko mi sji
Re wi zyj nej wraz z Pio trem Bo liń skim
i Do ro tą Fol mer. – Pań stwo suk ce syw -
nie od ma wia cie nam pra wa kon tro lo -
wa nia spraw oczy wi stych, łącz nie
z dro gą w Świę to szy nie. My ja ko trój ka
rad nych uczest ni czą cych do tej po ry
w pra cach ko mi sji skła da my re zy gna cję.
Zgła sza my ak ces do Ko mi sji Skarg, Pe -
ty cji i Wnio sków – oświad czył An drzej
Ne sto ruk.

– By łam w Ko mi sji Re wi zyj nej
w po wie cie i tam by ło zu peł nie ina -
czej. Przede wszyst kim wię cej kon -
tro li. Tu taj nie da się pra co wać. Nie
mo że być tak, że na rzu ca się plan pra -
cy i nie ma żad nej dys ku sji. Gdy by na -
wet je den punkt na szej opo zy cji
zo stał uję ty, to uzna ła bym, że ist nie -
je sza cu nek do nas. De mo kra cja po le -
ga na tym, że więk szość ma ra cję, ale
z po sza no wa niem mniej szo ści. Te go
tu taj nie ma. To cia ło jest po to, aby
spraw dzać, kon tro lo wać i zre wi do -
wać stan fak tycz ny. Dla cze go pan się
boi kon tro li dro gi w Świę to szy nie? Bo
po wia to wy in spek tor nad zo ru bu -
dow la ne go wsz czął z urzę du po stę po -
wa nie – oznaj mi ła Do ro ta Fol mer.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

SAMORZĄD

Komisja Rewizyjna tylko z nazwy?
F

O
T.

 G
m

in
a
 C

ie
sz

kó
w

 

2 mar ca w Urzę dzie Gmi ny Ciesz ków
od by ło się spo tka nie sa mo rzą dow -
ców po wia tu mi lic kie go i kro to szyń -
skie go. Omó wio no przed się wzię cie
po le ga ją ce na uru cho mie niu ko mu -
ni ka cji au to bu so wej na tra sie Kro to -
szyn – Mi licz, przez Zdu ny i Ciesz -
ków. Za pla no wa no to na 1 wrze śnia
te go ro ku.

W spo tka niu wzię li udział Igna cy
Miecz ni kow ski – wójt gmi ny Ciesz ków,
Piotr Lech – bur mistrz Mi li cza, To masz
Chu dy – bur mistrz Zdun, Fran ci szek
Mar sza łek – bur mistrz Kro to szy na, Mał -
go rza ta Ka lak – pre zes Miej skie go Za kła -
du Ko mu ni ka cji w Kro to szy nie, Ma rek
Ty ra kow ski – czło nek Za rzą du MZK Kro -
to szyn i dy rek tor ds. trans por tu.

Wstęp ne roz mo wy na te mat wspól ne -
go przed się wzię cia od by ły się już 17 lu te -
go w sie dzi bie kro to szyń skie go MZK.
Wte dy na ro dził się po mysł, aby sa mo rzą -
dy obu po wia tów po łą czy ły si ły i po dzie li -
ły się kosz ta mi utwo rze nia li nii
au to bu so wej. Pre zes MZK przed sta wi ła

pro po zy cję tra sy wraz z przy stan ka mi
w po szcze gól nych gmi nach – dro gą kra jo -
wą. Tra sa ta bę dzie mia ła ok. 32 km i obej -
mie tak że prze jazd po Mi li czu. 

Pod czas roz mów zwró co no uwa gę
na to, by ko mu ni ka cja au to bu so wa w Mi -
li czu by ła kom pa ty bil na z ko mu ni ka cją ko -
le jo wą. – Oma wia no kosz ty, któ re by ły by
po dzie lo ne pro por cjo nal nie do ki lo me -
trów prze je cha nych po da nej gmi nie, roz -
ma wia no tak że o moż li wo ści
po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz nych
na ten cel. Wło da rze przed sta wia li swo je
pro po zy cje co do ilo ści kur sów w cią gu
dnia, pod kre śla jąc przy tym, jak waż ny jest
trans port zbio ro wy, zwłasz cza dla mło -
dzie ży do jeż dża ją cej do szkół śred nich czy
do pra cy. Wstęp ne za ło że nie jest ta kie, że
kur sy bę dą uru cho mio ne od 1 wrze -
śnia 2023 ro ku. Usta lo no też, że gmi ny bę -
dą wspól nie za bie gać o uspraw nie nie
po łą czeń ko le jo wych na tra sie Po -
znań – Wro cław, lep sze do sto so wa nie ich
do po trzeb miesz kań ców – po in for mo wa -
ły wła dze gmi ny Ciesz ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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W mi lic kim ki nie Ca pi tol od by ła się
uro czy stość, w trak cie któ rej pod su -
mo wa no rocz ne dzia ła nia hu ma ni -
tar ne na rzecz uchodź ców oraz lud -
no ści po zo sta ją cej w ogar nię tej woj -
ną Ukra inie. Uczest ni cy spo tka nia
mie li też oka zję wy słu chać i obej rzeć
kon cert w wy ko na niu ukra iń skich
ar ty stek z ze spo łu Vil ni.

Wy emi to wa ny film po ka zy wał za an -
ga żo wa nie miesz kań ców gmi ny Mi licz,
któ rzy od po cząt ku woj ny na Ukra inie włą -
czy li się w nie sie nie po mo cy oby wa te lom
te go kra ju. Przy po mnia no o or ga ni zo wa -
niu trans por tów hu ma ni tar nych. Pierw szy
wy ru szył już 2 mar ca 2022 ro ku. Z Mi li -
cza w kie run ku ukra iń skiej gra ni cy wy je -
cha ły czte ry po jaz dy. Je den roz ła do wa no
na przej ściu gra nicz nym. Da ry prze ka za no

po trze bu ją cym, któ rym uda ło się prze do -
stać na pol ską stro nę. Resz ta rze czy do tar -
ła do miej sco wo ści Mo ści ska – 17 km
od pol skiej Me dy ki. Część prze ka za no
miej sco we mu pro bosz czo wi, a in ne jed -
nost kom Obro ny Te ry to rial nej. 

Da ry trans por to wa ne na Ukra inę po -
cho dzi ły m. in. ze zbió rek zor ga ni zo wa -
nych przez Chat kę Pu chat ka – Świe tli cę
Śro do wi sko wą Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej, szko ły pod sta wo we nr 1 i 2, Przed szko -
le Sa mo rzą do we, Ko ło Ło wiec kie „Dia na”,
gmi ny part ner skie i pry wat ne oso by, na wet
z za gra ni cy. Za wią za ła się rów nież gru pa
wo lon ta riu szy – Ka ro li na Po cho dy ła,
Agniesz ka Ku śnierz, Re na ta Za jąc, Ja kub
We ncek i Ja cek Bier nat, któ ra prze by wa ła
kil ka dni na przej ściu gra nicz nym w Kor -
czo wej, gdzie utwo rzo no tym cza so wy
punkt po mo cy uchodź com. Po ma ga li po -

przez przy go to wy wa nie po sił ków czy
udzie la nie in for ma cji na te mat akli ma ty -
za cji na te re nie Pol ski, czy li wy ja śnia li, jak
za ku pić kar tę SIM do te le fo nu, jak do trzeć
do moż li wych miejsc za kwa te ro wa nia itp. 

Wkrót ce w gmi nie Mi licz po wo ła no
Spo łecz ny Ko mi tet Po mo cy Ukra inie, któ -
ry stwo rzy li głów nie kie row ni cy i pra cow -
ni cy jed no stek sa mo rzą do wych.
Or ga ni za cja ko or dy nu je zbiór ki i or ga ni zu -
je wspar cie dla uchodź ców prze by wa ją -
cych na te re nie gmi ny. Do jej za dań na le ży
też uzu peł nia nie bra ków w nie zbęd nych
rze czach by to wych, szu ka nie pra cy dla
uchodź ców, udzie la nie po mo cy w czyn no -
ściach ad mi ni stra cyj nych itp. Przy po mnia -
no rów nież wie le in nych ini cja tyw,
pod czas któ rych kwe sto wa no na rzecz na -
sze go wschod nie go są sia da, m. in. licz ne
kon cer ty, fe sty ny oraz Mi lic ki Kon wój Św.
Mi ko ła ja.

Bur mistrz Mi li cza po dzię ko wał
wszyst kim za an ga żo wa nym w nie sie nie po -
mo cy – oso bom, fir mom, or ga ni za cjom,
in sty tu cjom i sto wa rzy sze niom. – Mi mo
że ży je my w spo łe czeń stwie in for ma cyj -
nym, to rok te mu zo sta li śmy za sko cze ni.
Wy buch woj ny, choć za po wia da ny i prze -

wi dy wa ny, był jed nak za sko cze niem. By ło
to wi dać np. na sta cjach ben zy no wych.
Pierw sze ozna ki pa ni ki spo wo do wa ły, że
na le ża ło ra cjo no wać pa li wo. By li śmy zdez -
o rien to wa ni i za czę li śmy się bać. W oczy
zaj rzał nam praw dzi wy strach. Sko ro w nas
sy tu acja z 24 lu te go wy wo ła ła ty le ne ga tyw -
nych emo cji, to co mu sia ła spo wo do wać
w du szach na szych przy ja ciół i bra ci
z Ukra iny? Pró bu jąc się wczuć w ich sy tu -
ację, uda ło nam się tak szyb ko zor ga ni zo -
wać. Po ja wi ło się ty le pięk nych ini cja tyw

i dzi siaj je ste śmy tu po to, by o nich przy po -
mnieć. To by ły in dy wi du al ne de cy zje i zgło -
sze nia, np. mam sa mo chód, miesz ka nie,
mo gę przy wieźć itp. Po tem po ja wi ły się fir -
my i in sty tu cje, któ re przy ję ły lu dzi do pra -
cy, przede wszyst kim ko bie ty. Miesz kań cy
otwo rzy li swo je ser ca i do my. Pięk nie za -
cho wa li się rów nież miesz kań cy na szych
so łectw. Przy cho dzi li do świe tlic, skrę ca li
łóż ka, przy no si li po ściel i czaj ni ki lub go to -
wa li przez wie le dni – przy po mi nał bur -
mistrz Piotr Lech.

Zwień cze niem spo tka nia był kon cert
ze spo łu Vil ni w skła dzie: In na He ra sy men -
ko, Boh da na Man dziuk, So fiia Zhu ko va,
Liud my la -Aisa ta Bol li i Dia na Ko za czok.
To gru pa stu den tek z Ukra iny, któ -
re – ucie ka jąc przed woj ną – zna la zły bez -
piecz ną przy stań w War sza wie. Gra ją
i śpie wa ją w róż nych kon fi gu ra cjach. Po łą -
czy ła je chęć wspól ne go mu zy ko wa nia
i kon cer to wa nia. Wy ko nu ją przede wszyst -
kim mu zy kę ukra iń ską, po nie waż chcą ją
roz po wszech niać po za gra ni ca mi swo je go
kra ju. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Mieszkańcy otworzyli swoje serca!
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Mło dzie żo wa Dru ży na Po żar ni cza
z Mi li cza w ra mach pod no sze nia wie -
dzy i umie jęt no ści w dzie dzi nie
ochro ny prze ciw po ża ro wej i udzie la -
nia po mo cy po szko do wa nym wzię ła
udział w za ję ciach w sa li edu ka cyj nej
„Ma ły stra żak” w Ko men dzie Po wia -
to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Adep ci po żar nic twa za po zna li się
z pro ce du rą przyj mo wa nia zgło szeń, z wy -
po sa że niem wo zów bo jo wych oraz za sa da -
mi po mo cy przed me dycz nej.
Na fan to mach do sko na li li swo je umie jęt -
no ści w pro wa dze niu ak cji re ani ma cyj nej,
a tak że mie li moż li wość prze ćwi cze nia po -
stę po wa nia w przy pad ku za dła wie nia.
Dzię ki spe cja li stycz nej ka mi zel ce każ dy
wy ko nał pra wi dło wy chwyt He im li cha. 

Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej rów no le gle zor ga ni zo wa ła
rów nież za ję cia dla Ochot ni czej Stra ży Po -

żar nej w Gu zo wi cach. – Funk cjo na riusz
z na szej ko men dy, asp. Ję drzej Kacz ma rek,
pro wa dził za ję cia dla mło dzie żo wej dru ży -
ny po żar ni czej, ucząc naj młod szych m. in.
pod staw pierw szej po mo cy, w tym re su -
scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej, uło że nia
po szko do wa ne go w po zy cji bez piecz nej

bocz nej usta lo nej czy współ pra cy z AED.
Po za tym prze pro wa dził ogól ną po ga dan -
kę od no śnie bez pie czeń stwa, aby już tak
mło de po ko le nie wie dzia ło, jak za cho wać
się w sy tu acjach kry zy so wych – in for mu -
je KP PSP Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

STRAŻ POŻARNA

Szkolenie młodych adeptów pożarnictwa
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Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
od stycz nia po raz ko lej ny bie rze
udział w re ali za cji pro jek tu „Asy stent
oso bi sty oso by z nie peł no spraw no -
ścia mi”. Jest on ukie run ko wa ny
na po moc w wy ko ny wa niu co dzien -
nych czyn no ści. Pro gram jest do fi -
nan so wa ny ze środ ków Fun du szu
So li dar no ścio we go, któ ry mi dys po -
nu je Mi ni ster stwo Ro dzi ny i Po li ty ki
Spo łecz nej. 

Uczest ni cy pro jek tu sa mi de cy du ją, ja -
ki ro dzaj i za kres wspar cia jest im po trzeb -
ny, a dzię ki do świad czo nym,
wy kwa li fi ko wa nym asy sten tom nie mu szą
pro sić o po moc człon ków ro dzi ny czy zna -
jo mych. W pro gra mie bie rze udział już 68
osób z nie peł no spraw no ścia mi, wśród któ -
rych znaj du ją się dzie ci do 16. ro ku ży cia
z orze cze niem o nie peł no spraw no ści oraz
oso by do ro słe po sia da ją ce orze cze nie

o znacz nym lub umiar ko wa nym stop niu
nie peł no spraw no ści. 

– Istot ny jest przy tym fakt, że ro lą asy -
sten ta nie jest wy rę cza nie uczest ni ka ani
opie ko wa nie się nim, ale wspar cie przy wy -
ko ny wa niu wy bra nych czyn no ści w ta kim
za kre sie, o ja kim zde cy du je oso ba, któ rej to
do ty czy. Dzię ki re ali za cji pro jek tu je go
uczest ni cy mo gą bez prze szkód re ali zo wać
swo je po trze by i pla ny, nie za leż nie, czy bę -
dą to np. zwy czaj ne pra ce w do mu, za ła -
twia nie spraw w urzę dzie, wi zy ta
u le ka rza, udział we Mszy św., czy speł nie -
nie ma rze nia o uczest nic twie w wy da rze -
niu kul tu ral nym lub spor to wym.
Po myśl ne prze pro wa dze nie po przed nich
edy cji pro gra mu do bit nie po ka za ło nam,
jak waż ną i po trzeb ną for mą wspar cia jest
asy sten tu ra, dla te go nie zwy kle cie szy my
się, że ma my moż li wość re ali za cji jej po raz
ko lej ny – 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. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
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W dniach 25-26 lu te go po li cjan ci
z Ogni wa Ru chu Dro go we go Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu prze -
pro wa dzi li wzmo żo ne dzia ła nia
pod kryp to ni mem „Pręd kość”. Ak cja
ma na ce lu za po bie ga nie wy pad kom
dro go wym oraz zo bli go wa nie kie row -
ców do prze strze ga nia obo wią zu ją -
cych prze pi sów ru chu dro go we go. 

Pod czas kon tro li dro go wych po li cjan -
ci spraw dza li rów nież stan tech nicz ny po -
jaz dów, w szcze gól no ści układ
kie row ni czy, układ ha mul co wy, stan ogu -
mie nia, oświe tle nie po jaz du, wy po sa że nie
do dat ko we oraz wła ści we za bez pie cze nie
prze wo żo nych osób i ła dun ku. 

– W cza sie dwu dnio wych dzia łań po -
li cjan ci skon tro lo wa li 50 kie row ców róż -
nych po jaz dów me cha nicz nych. Naj wię cej
ujaw nio nych wy kro czeń dro go wych zwią -
za nych by ło z prze kro cze niem do pusz czal -
nej pręd ko ści jaz dy. Uka ra ni man da ta mi

zo sta li tak że ci, któ rzy je cha li sa mo cho da -
mi bez za pię tych pa sów bez pie czeń stwa,
lek ce wa ży li zna ki i sy gna ły dro go we czy
obo wią zu ją ce za ka zy wy prze dza nia. Łącz -
nie po li cjan ci ujaw ni li 39 róż nych wy kro -
czeń dro go wych, za któ re na ło ży li
man da ty na łącz ną kwo tę 8200 zło tych.
Przy kła do wo, 25 lu te go w Mi li czu na ul.
Dział ko wej 56-let ni miesz ka niec gmi ny
Ciesz ków kie ro wał sa mo cho dem mar ki
Peu ge ot Bo xer, ma jąc w or ga ni zmie po -

nad 0,3 pro mi la al ko ho lu. Z ko lei 26 lu te -
go 40-let ni męż czy zna w te re nie, gdzie
obo wią zu je ogra ni cze nie pręd ko ści do 40
km/h, je chał z szyb ko ścią 103 km/h, za co
otrzy mał man dat w wy so ko ści 2 tys. zł
oraz 14 punk tów kar nych. Te go sa me go
dnia za trzy ma no rów nież nie trzeź we go ro -
we rzy stę – po in for mo wał 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)

Z POLICJI

Wzmożone kontrole prędkości
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W Urzę dzie Gmi ny Ciesz ków do szło do pod pi -
sa nia umo wy na re ali za cję za da nia pod na -
zwą „Re mont i prze bu do wa dróg gmin nych
w miej sco wo ściach Ciesz ków, Gó ry, Trze bic -
ko, Jan ko wa, Pa ko sław sko, Wę żo wi ce w ra -
mach Rzą do we go Fun du szu Pol ski Ład: Pro -
gram In we sty cji Stra te gicz nych – II edy cja”. 

Jak in for mu ją wła dze gmi ny, wspo mnia na in -
we sty cja ma klu czo we zna cze nie i zna czą co przy -
czy ni się do zwięk sze nia do stęp no ści
ko mu ni ka cyj nej za rów no miesz kań ców gmi ny, jak
i po ten cjal nych przed się bior ców. 

Przed mio tem za da nia jest wy ko na nie ro bót
mo der ni za cyj nych i re mon to wych na dro gach
gmin nych we wspo mnia nych miej sco wo ściach. Za -
da nie ma być zre ali zo wa ne w cią gu 14 naj bliż szych
mie się cy. War tość przed się wzię cia to 3,5 mln zł.

(FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Ważne inwestycje drogowe
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W Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go w Mi li -
czu od by ło się uro czy ste spo tka nie,
w trak cie któ re go Me dal „Za dłu go -
let nie po ży cie mał żeń skie” wrę czo -
no Ce li nie i Zdzi sła wo wi De mia niu -
kom, któ rzy są mał żeń stwem już po -
nad 50 lat.

Pań stwo De mia niu ko wie za war li
zwią zek mał żeń ski w 1972 ro ku w Mi li -
czu. Pa ni Ce li na by ła dłu go let nią pra cow -
ni cą mi lic kiej służ by zdro wia, a pan
Zdzi sław przez więk szą część ży cia za wo -
do we go był człon kiem za rzą du Spół dziel -
ni Pra cy „Mi licz”. Do cze ka li się dwóch
sy nów, Bar to sza i Pio tra, oraz dwój ki wnu -

cząt, Kac pra i Zu zan ny.  – Ze szcze gól nym
upodo ba niem trak tu ję i ce nię te uro czy sto -
ści, w któ rych mał żon ko wie, prze ży wa jąc
ze so bą pół wie ku lub wię cej, od bie ra ją
z mo ich rąk wy róż nie nie nada ne przez
Pre zy den ta RP. W obec nych, nie ła twych
cza sach, kie dy co raz trud niej bu du je się
trwa łe związ ki, te 50, 60 lat i wię cej, prze -
ży tych wspól nie, dzie ląc ze so bą ra do ści,
tro ski i obo wiąz ki, a tak że po ko nu jąc
wszel kie tru dy i prze ciw no ści, są wspa nia -
łym przy kła dem do na śla do wa nia dla bli -
skich i lo kal nej spo łecz no ści. Z ser ca raz
jesz cze gra tu lu ję do stoj nym Ju bi la -
tom – oświad czył bur mistrz Piotr Lech.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Jubilaci zostali uhonorowani

Mu zeum Bomb ki w Mi li czu po raz ko -
lej ny or ga ni zu je wio sen ne warsz ta ty,
któ re wy star tu ją już 5 mar ca. Szcze -
gó ło we in for ma cje i bi le ty moż na zna -
leźć na stro nie www.kom.edu.pl.

– Mu zeum Bomb ki i Ka wiar nia Sta ra
Bomb kar nia wi ta ją wio sen nym sto -
łem – sym bo lem go ścin no ści i za cho wa nia
pol skich tra dy cji, wo kół któ re go już 5 mar -
ca roz po czy na się cykl warsz ta tów in spi ro -
wa nych na tu rą i dol no ślą skim folk lo rem.
W każ dą nie dzie lę 05.03- 02.04 bę dą się
od by wa ły dwa warsz ta ty – o godz. 11.00

i 14.00. Wy jąt kiem jest nie dzie la, 5 mar -
ca, kie dy to na roz grzew kę pro po nu je my
wio sen ny spa cer z przy rod nicz ką Zu zan -
ną Pest ką i ro dzin ne po po łu dnie z gra mi
plan szo wy mi w KOM. W pro gra mie ko lej -
nych warsz ta tów znaj dą się rów nież eks pe -
ry men ty z jaj kiem, wiel ka noc ne zwy cza je
i rę ko dzie ło za mknię te w ce ra mi ce, czy
w kom po zy cjach kwia to wych. Udział
w warsz ta tach mo gą wziąć za rów no do ro -
śli, jak i dzie ci – in for mu je Ewe li na Paź -
dzior z Kre atyw ne go Obiek tu
Mul ti funk cyj ne go.

(FE NIX)

MUZEUM BOMBKI

Wiosenne warsztaty dla dzieci i dorosłych
26 stycz nia wi ce wo je wo da Ja ro sław
Kre sa pod pi sał za rzą dze nie wy ra ża -
ją ce zgo dę na prze ka za nie gmi nie
Mi licz w dro dze da ro wi zny po łu dnio -
wej czę ści par ku Malt za nów. Akt no -
ta rial ny bę dzie mógł być pod pi sa ny
po 7 mar ca, czy li po upły nię ciu 21
dni od da ty wy wie sze nia przez sta ro -
stę po wia tu mi lic kie go wy ka zu nie -
ru cho mo ści Skar bu Pań stwa, prze -
zna czo nych do zby cia w dro dze da ro -
wi zny. 

Przy po mnij my, że wła dze gmi ny Mi -
licz pod ję ły kro ki w tej spra wie już w grud -
niu 2021 r. Wte dy to rad ni miej scy przy ję li
sto sow ną uchwa łę od no śnie na by cia
od Skar bu Pań stwa po przez da ro wi znę

czę ści par ku przy Ze spo le Szkół Le -
śnych. – Po mi mo okre so wych za bie gów
pie lę gna cyj nych oraz utrzy ma nia czy sto ści
w par ku, któ re na zle ce nie gmi ny Mi licz
w mi nio nym ro ku pro wa dzi ło PGK Do li -
na Ba ry czy, to miej sce wy ma ga kom plek -
so wej mo der ni za cji i ta ką pla nu je my
prze pro wa dzić w opar ciu o do fi nan so wa -
nia ze wnętrz ne z unij nych środ ków RPO
czy Mi ni ster stwa Kul tu ry. A bę dzie co mo -
der ni zo wać, bo wła sno ścią gmi ny Mi licz
sta nie się nie ba wem 13,7 ha te re nu le żą ce -
go po mię dzy Mły nów ką a ul. Su łow -
ską – oświad czył Piotr Lech, bur mistrz
Mi li cza. 

Grun tow ny re mont ma obej mo wać
spa ce ro we alej ki, sta wi ki, most ki oraz część
ogro dze nia od stro ny ul. Pił sud skie go. 

Park zlo ka li zo wa ny jest w są siedz -
twie dro gi wo je wódz kiej nr 439, łą czą cej
się z dro gą kra jo wą nu mer 15. Cał ko wi -
ta je go po wierzch nia, wraz z in ny mi są -
sia du ją cy mi dział ka mi, wy no si ok. 50 ha.
Przez nie ru cho mość bie gną licz ne ścież -
ki spa ce ro we, przy któ rych są roz miesz -
czo ne ław ki. Bo ga ty rys hi sto rycz ny
miej sca wpły wa na fakt, iż ob szar ten jest
atrak cją Mi li cza. Ale ja Pia stów cią gnie się
od Bra my Po ko ju do Czar nej Bra my,
wzdłuż pa ła cu kla sy cy stycz ne go
z XVIII wie ku, w któ rym mie ści się obec -
nie Ze spół Szkół Le śnych. W są siedz twie
znaj du ją się rów nież ru iny zam ku ksią żąt
ole śnic kich z XIV w. 

(FE NIX)

Mar ta Gór ka, 48-let nia miesz kan ka
Mi li cza, w stycz niu z po wo du za to ru le -
wej tęt ni cy oboj czy ko wej stra ci ła le wą
rę kę. Za tor spo wo do wał rów nież roz le -
gły udar, któ ry po trze ciej ope ra cji
ukrwo tocz nił się. Za chę ca my
do wspar cia re ha bi li ta cji 48-lat ki za po -
śred nic twem por ta lu sie po ma ga. pl.

– Krwo tok śród mó zgo wy za zwy czaj
ma cięż szy i bar dziej na si lo ny prze bieg

w po rów na niu do uda ru nie do krwien ne -
go. Nie ste ty, Mar ta utra ci ła wzrok i wy ma -
ga dłu giej re ha bi li ta cji. Przed nią bar dzo
trud na dro ga po od zy ska nie zdro wia
i spraw no ści. Le cze nie po chła nia jed nak
wie le pie nię dzy i moc no ob cią ża jej naj bliż -
szych. Je śli mo żesz wspo móc wal kę Mar ty
i tym sa mym dać jej na dzie ję na lep sze ju -
tro, bę dzie my bar dzo wdzięcz ni – czy ta -
my na por ta lu sie po ma ga. pl. 

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Coraz większa szansa na rewitalizację parku

CHARYTATYWNIE

Pani Marta potrzebuje pomocy
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Link do ak cji: https://www. sie po ma ga. pl/mar ta -gor ka. 
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LKS Ba rycz Su łów po zy ska ła trze cie -
go gra cza w bie żą cym okien ku
trans fe ro wym. Do klu bu tra fił ko lej -
ny obroń ca – Piotr Cho dziut ko.

Trwa za tem wzmac nia nie for ma cji
obron nej su łow skiej dru ży ny. 25-let ni
środ ko wy obroń ca jest wy cho wan kiem
Wło da wian ki Wło da wa. Do tych czas wy -
stę po wał w Wi do ku Lu blin, Sta li Mie lec,
Mo to rze Lu blin, Cheł mian ce Chełm, To -
ma so vii To ma szów Lu bel ski. 

– W po przed niej run dzie se zo -
nu 2022/2023 re pre zen to wał bar wy Lu -

bli nian ki Lu blin, skąd tra fił wła śnie do na -
szej Ba ry czy. Pio trek ca łą swo ją se nior ską
przy go dę funk cjo no wał na po zio mie III li -
gi bę dąc nie za wod nym fi la rem de fen sy wy.
Tak więc je go spo re do świad cze nie za pew -
ne po mo że ca łe mu na sze mu ze spo ło wi.
Po me czach spa rin go wych z wy so kiej kla -
sy ry wa la mi wie my, że Piotr wraz z in ny -
mi obroń ca mi stwo rzył po tęż ny mur
obron ny i bę dzie świet nym do peł nie niem
de fen sy wy – czy ta my w ko mu ni ka cie su -
łow skie go klu bu.

OPRAC. (FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Wzmacnianie defensywy
W I Pu cha rze Pol ski Ka de tów w Za pa -
sach w Sty lu Wol nym w Sie dl cach ry -
wa li zo wa li re pre zen tan ci dwóch mi lic -
kich klu bów. Na si za pa śni cy przy wieź -
li z tych za wo dów trzy me da le. 

Zeki py Ślą ska pozło to wka te go rii55kg
się gnął Ja kub Kę sy, wy gry wa jąc na punk ty
wal kę fi na ło wą z za wod ni kiem ZTA Zgierz,
Cy ry lem Ka miń skim. W kat. 71 kg Mi ko łaj
Ży to do tarł dofi na łu, lecz mu siał uznać wyż -
szość Gra cja na Ma ty ja sa z Or ła Na my słów,
zdo by wa jąc tym sa mym srebr ny krą żek.
W tej sa mej ka te go rii wal czył Mar cel Ży to
ipobar dzo cięż kich wal kach osta tecz nie zna -
lazł się po za pierw szą dzie siąt ką. Mi lic ki Śląsk
zna lazł się na siód mym miej scu w punk ta cji
klu bo wej w gru pie 65 ekip. 

Jed ną lo ka tę ni żej skla sy fi ko wa ny zo stał
ULKS Bi zon Mi licz. W ka te go rii do 51 kg
bez kon ku ren cyj ny oka zał się Woj ciech Skra -
bu cha, po ko nu jąc w fi na le Da wi da Biel skie -
go z Ma zow sza Te re sin. Bli sko po dium był
wal czą cy w kat. 60 kg Fran ci szek Be reź nic -
ki, ale nie spro stał ry wa lo wi w po je dyn ku
o brąz. Po dob nie jak Ma te usz Dzia do szek
wkat. 65, któ ry uległ wwal ce o brą zo wy krą -
żek Wik to ro wi Sła wo mi ro wi Ru mia no wi
z ZKS -u Ko sza lin. Po nad to mi lic ki klub re -
pre zen to wa li Oli wier Gry kień, Na tan Gry -
kień i Szy mon Kra wiec. (AN KA)

ZAPASY

Trzy medale naszych kadetów
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