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POWIAT

Milicz i Cieszków 
nie znalazły się 
na liście beneficjentów

Czytaj na str. 2

PIŁKA NOŻNA

Jakub Smektała
zasilił zespół 
z Sułowa! Czytaj na str. 8
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Gmi ny Mi licz i Ciesz ków zo sta ły po mi -
nię te w roz da niu środ ków fi nan so -
wych w trze ciej edy cji Pro gra mu In we -
sty cji Stra te gicz nych dla gmin po pe ge -
erow skich. Wło da rze tych jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go nie kry ją
obu rze nia. W związ ku z tą spra wą za -
rów no bur mistrz Mi li cza, jak i wójt
Ciesz ko wa wy sto so wa li list do pre mie -
ra Ma te usza Mo ra wiec kie go. 

W trze ciej edy cji Pro gra mu In we -
sty cji Stra te gicz nych, skie ro wa nej
do sa mo rzą dów, na te re nie któ rych
dzia ła ły pań stwo we go spo dar stwa rol -
ne, przy zna no środ ki na re ali za -
cję 1885 in we sty cji. Pie nią dze tra fią
do bli sko 1600 jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Przy zna ne do fi nan so -
wa nie mo że po kryć mak sy mal -
nie 98% kosz tów in we sty cji, z ko lei
wkład wła sny sa mo rzą dów mu si wy -
nieść mi ni mum 2%.  

Je śli cho dzi o po wiat mi lic ki, to
na li ście be ne fi cjen tów zna la zła się je -
dy nie gmi na Kro śni ce, któ re otrzy -
ma 1 287 720 zło tych do fi nan so wa nia
na bu do wę bież ni, skocz ni w dal i bo -
iska wraz z wy po sa że niem, ogro dze -
niem i na wierzch nią utwar dzo ną.
Nie ste ty, po mi nię te zo sta ły Mi licz
i Ciesz ków, co wy wo ła ło pro test wło da -
rzy tych gmin. Obaj zde cy do wa li się
na wy sto so wa nie li stu do pre mie ra Ma -
te usza Mo ra wiec kie go. 

– Sza now ny Pa nie Pre mie rze. In -
for mu ję, że do szło do skan da licz nej sy -
tu acji, któ ra zbul wer so wa ła i wzbu rzy ła
miesz kań ców na szej gmi ny i po wia -
tu – pi sze Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
gmi ny Ciesz ków. – Po ziom emo cji oraz
po czu cie krzyw dy są ogrom ne, dla te go
nie dzi wi ni ko go na ra sta ją ca fru stra cja
na szych miesz kań ców. Nie daw no
w me diach moż na by ło zo ba czyć i usły -
szeć, jak Pan oraz pre zes par tii rzą dzą -
cej za pew nia cie, że środ ki pu blicz ne
bę dą tra fiać do mniej szych, nie bo ga -
tych gmin… We dług mo jej wie dzy środ -
ki Rzą do we go Pro gra mu In we sty cji
Stra te gicz nych, prze zna czo ne dla ob -
sza rów, na któ rych funk cjo no wa ły Pań -
stwo we Go spo dar stwa Rol ne, są
ewi dent nie de dy ko wa ne dla ta kich
wła śnie gmin. Po wiat mi lic ki, a szcze -
gól nie gmi na Ciesz ków, to ob sza ry,
na któ rych funk cjo no wa ło wy jąt ko wo
du żo obiek tów PGR. Tyl ko na te re nie
nie wiel kiej gmi ny Ciesz ków dzia ła ło
kil ka na ście ta kich obiek tów. PRG by ło
w na szej gmi nie naj więk szym pra co -
daw cą, któ ry za pew niał utrzy ma nie
nie mal po ło wie ro dzin. Skut ki li kwi da -
cji by ły bar dzo po waż ne, gdyż mnó -
stwo osób po zo sta ło bez pra cy
i środ ków do ży cia. Od tam te go cza su
gmi na na dal mo zol nie wy cho dzi z za -
pa ści. Obec nie do chód wła sny gmi ny
na miesz kań ca (wskaź nik G), we dług

da nych z ro ku 2021, wy no si 65% śred -
niej wo je wódz kiej i 62% śred niej kra jo -
wej. Wszyst kie po wyż sze da ne
prze ka za łem oso bi ście, w for mie pi -
sem nej, wo je wo dzie dol no ślą skie mu
na po cząt ku ro ku, po tym, gdy zo sta li -
śmy po mi nię ci przy roz dy spo no wa niu
środ ków dla gmin po pe ge erow skich
w ra mach RFIL (pi smo w za łą cze niu).
Oka za ło się jed nak, że na si miesz kań cy
po raz dru gi zo sta li zlek ce wa że ni i uj -
rze li „gest Ko za kie wi cza”, mi mo że
w świe tle po wyż szych in for ma cji gmi -
na po win na zna leźć się bez dy sku syj nie
na po cząt ku li sty pod mio tów, któ rym
przy zna no środ ki. Sy tu acja ta ka bu dzi
ogrom ny nie smak i wzbu rze nie, bo -
wiem sta ło się ja sne, że wzglę dy me ry -
to rycz ne zu peł nie się nie li czą. Na su wa
się wo bec te go py ta nie: ja kie to by ły
wzglę dy i ja cy lu dzie w za ci szu ga bi ne -
tu mach nę li dłu go pi sem i skrzyw dzi li
ty sią ce osób?! In for ma cja ta ka na le ży się
na szym miesz kań com i w ich imie niu
bez względ nie się jej do ma gam. Pa nu je
bo wiem po wszech ne prze ko na nie, że
do szło do oszu stwa na wiel ką ska lę,
a pie nią dze na leż ne po trze bu ją cym zo -
sta ły im po pro stu „ukra dzio ne” i prze -
ka za ne tym, któ rym się nie na le ża ły.
Du że zdzi wie nie bu dzi tak że fakt, że
in for ma cje o wy ni kach kon kur su uka -
za ły się szyb ciej na stro nie jed ne go z po -
słów niż na urzę do wej stro nie in sty tu cji
or ga ni zu ją cej kon kurs. Ro dzi się py ta -
nie – kto tak na praw dę de cy do wał
o przy zna niu środ ków? W na szym wo -
je wódz twie do po dzia łu by ło po -
nad 340 mln zł, czy li na po wiat
wy pa da ło sta ty stycz nie ok. 13 mln zł!

Cie ka we, czy któ ra kol wiek z osób de cy -
zyj nych w na szym kra ju za re agu je na ta -
ką pa to lo gię.

– W imie niu miesz kań ców mó -
wię: spraw dzam – stwier dza da lej w li -
ście wójt Ciesz ko wa. – Ser decz nie
za pra szam na spo tka nie z miesz kań ca -
mi na szej gmi ny i po wia tu. Bę dzie
wów czas moż li wość udzie le nia bez po -
śred nio od po wie dzi na py ta nia, pa -
trząc w oczy py ta ją cych. Jed no z py tań
brzmi – czy na praw dę ży je my w kra -

ju rów nych szans? Chcie li by śmy usły -
szeć też, co się nam w ta kiej sy tu acji
pro po nu je. Pro szę o pil ną od po wiedź.
Oczy wi ście o tej od po wie dzi bądź jej
bra ku na si miesz kań cy zo sta ną po in -
for mo wa ni. Nie ukry wam, że za mie -
rzam ca łą spra wę mak sy mal nie
na gło śnić, bo wiem uwa żam, że ta ką
ob łu dę oraz szko dli wą dzia łal ność na -
le ży de ma sko wać. W za łą cze niu prze -
ka zu ję kil ka fo to gra fii obiek tów
po by łym PGR (zdję cia przy pu bli ka -
cji – przyp. red.) na te re nie na szej gmi -
ny, któ re sta no wią wła sność Skar bu
Pań stwa i za rzą dza ne są przez KOWR.
Za pew niam, że 30 lat te mu wy glą da -
ły nie po rów ny wal nie le piej i pra co wa -
li tam na si miesz kań cy – koń czy swo je
pi smo I. Miecz ni kow ski.

Gmi na Mi licz wnio sko wa ła
o przy zna nie do fi nan so wa nia na prze -
bu do wę dro gi Pię ko cin – Wę grzy -
nów – Dun ko wa, roz bu do wę
świe tli cy w Su li mie rzu, prze bu do wę
re mi zy w Bart ni kach oraz bu do wę
przed szko la w Su ło wie. Mi mo że
w gmi nie Mi licz na ob sza rze aż 38 ob -
rę bów ewi den cyj nych, po twier dzo -
nych przez KOWR, mie ści ły się
PGR -y, to jej rów nież nie przy zna no
żad ne go do fi nan so wa nia! Dla te go
bur mistrz Piotr Lech zwró cił się
do pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie -
go o wy ja śnie nia w tej spra wie. 

– W imie niu miesz kań ców gmi ny
Mi licz zwra cam się z py ta niem, na ja -
kiej pod sta wie i we dług ja kich kry te -
riów mo ja gmi na zo sta ła po raz ko lej ny
po mi nię ta w przy dzia le środ ków po -
mo co wych na re wi ta li za cję tzw. ob sza -
rów po pe ge erow skich – czy ta my

w pi śmie bur mi strza Mi licz. – In for -
mu ję, że gmi na Mi licz, zlo ka li zo wa na
na te re nach o du żej atrak cyj no ści śro -
do wi sko wej i bio lo gicz nej, by ła na tu ral -
nym miej scem do lo ko wa nia tu taj tzw.
spo łecz nej go spo dar ki rol nej ze wzglę -
du na ogra ni cze nia śro do wi sko we dla
roz wo ju prze my słu. Pań stwo we Go -
spo dar stwa Rol ne zaj mo wa ły na tu tej -
szym ob sza rze po nad 38 ob rę bów
ewi den cyj nych, po twier dzo nych przez
KOWR, a więk szość miesz kań ców
gmi ny Mi licz za trud nio na by ła wła śnie
w tych za kła dach. Z te go wzglę du środ -
ki prze zna czo ne na re wi ta li za cję tych
te re nów po trzeb ne by ły Mi li czo wi, jak
ma ło gdzie in dziej. Dla te go że skut ki
go spo da ro wa nia PGR -ów do dzi siaj po -
zo sta wi ły kon se kwen cje i na stęp stwa
go spo dar cze, in fra struk tu ral ne, a tak -
że spo łecz ne. To wła śnie w ta kie miej -
sca po win ny tra fiać pie nią dze
po dat ni ka, po cho dzą ce przede wszyst -
kim z in stru men tów dłuż nych, któ re
Po la cy przez la ta bę dą spła cać. Chciał -
bym się do wie dzieć, dla cze go miesz -
kań cy mo jej gmi ny zo sta li po zba wie ni
te go wspar cia. Dla cze go pro ce du ra
przy zna wa nia tych środ ków pu blicz -
nych jest kom plet nie nie tran spa rent na,
po zba wio na kry te riów, a tak że try bu
od wo ław cze go? Dla cze go o ich roz -
strzy gnię ciu nie po wia da mia rzą do wa
agen da do te go po wo ła na, tyl ko po seł
PiS -u na swo im pro fi lu w me diach spo -
łecz no ścio wych? Dla cze go fun du sze
na re wi ta li za cję te re nów po pe ge erow -
skich zo sta ły przy zna ne tak że tym
gmi nom, na któ rych te PGR -y nie wy -
stę po wa ły? Dla cze go przy zna no do ta -
cje na za da nia ta kie jak par ki, pla ce
za baw, szat nie, a po mi nię to za da nia tej
wa gi co dro gi, re mi zy, chod ni ki, któ re
bez po śred nio wpły wa ją na po pra wę
bez pie czeń stwa miesz kań ców? Ja kie
by ły me to dy oce ny i wy bo ru zgło szo -
nych pro jek tów? Czym na le ży tłu ma -
czyć kon se kwent ne po mi ja nie
w przy dzia le środ ków gmi ny Mi licz?
Na ja kie wspar cie wo bec po wyż sze go
mo że li czyć mo ja gmi na, sko ro nie
otrzy mu je środ ków od no wy i re wi ta li -
za cji te re nów po pe ge erow skich? Z ja -
kich me cha ni zmów fi nan so wych
mo że ko rzy stać w ce lu nad ro bie nia za -
le gło ści i za póź nie ni cy wi li za cyj nych?
Czy za mie rza Pan pro ce du rę przy dzia -
łu pu blicz nych pie nię dzy uczy nić
w przy szło ści trans pa rent ną, obiek tyw -
ną, a więc i uczci wą? Po zba wie nie
miesz kań ców mo jej gmi ny na leż nych
im re kom pen sat i wspar cia uzna ję
za dzia ła nie bez praw ne, nie etycz ne
i skan da licz ne, dla te go ra zem z sa mo -
rzą da mi po dob nie po trak to wa ny mi
jak gmi na Mi licz roz wa ża my wy stą pie -
nie w tej spra wie na dro gę są do wą – za -
po wia da Piotr Lech.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI

POWIAT

Milicz i Cieszków nie znalazły się na liście beneficjentów
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W Czat ko wi cach (gmi na Mi licz) od da -
no do użyt ku ko lej ną dro gę. Koszt in -
we sty cji wy niósł 439 ty się cy zło tych. 

Po uli cach Le śnej i Po lnej to trze cia in -
we sty cja dro go wa w tej miej sco wo ści
w ostat nich kil ku la tach. Wy bu do wa ny
od ci nek ma bli sko 600 me trów dłu go ści.

Pod bu do wę pod ma sę as fal to wą wy ko na -
ło PGK Do li na Ba ry czy, a po ło że niem as -
fal tu za ję ła się kro to szyń ska fir ma
Gem biak&Mik stac ki.

In we sty cja kosz to wa ła 439 tys. zł
i w ca ło ści zo sta ła sfi nan so wa na ze środ -
ków wła snych gmi ny.

(AN KA)

CZATKOWICE

Oficjalne otwarcie ulicy Łąkowej

W Urzę dzie Gmi ny w Kro śni cach od -
by ła się uro czy stość, w trak cie któ rej
uho no ro wa no pa rę mał żeń ską
z Kuź ni cy Cze szyc kiej, któ ra świę to -
wa ła zło te go dy. 

Me dal za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń -
skie na da je pre zy dent RP. Otrzy mu ją go
oso by, któ re prze ży ły co naj mniej 50 lat
w jed nym związ ku mał żeń skim. Od zna -

cze nie to sta no wi do wód uzna nia dla trwa -
ło ści mał żeń stwa i ro dzi ny. 

Tym ra zem ju bi le usz ob cho dzi li pań -
stwo Ire na i Ta de usz Czaj ko wie z Kuź ni cy
Cze szyc kiej. Sza now nym ju bi la tom me da -
le wrę czył wójt An drzej Bia ły. Po nad to
otrzy ma li oko licz no ścio wy dy plom, le gi ty -
ma cje po twier dza ją ce nada nie od zna cze -
nia, bu kiet kwia tów oraz upo mi nek.

(AN KA)

KROŚNICE

Uhonorowani za pół wieku
wspólnego życiaTrzy sa mo cho dy oso bo we zo sta ły

uszko dzo ne na sku tek zda rze nia dro -
go we go, do któ re go do szło 27 lip ca
na DK nr 15 – po mię dzy miej sco wo -
ścia mi La so wi ce i Sko ro szów.
Na szczę ście żad ne mu z uczest ni ków
ko li zji nic po waż ne go się nie sta ło. 

Po li cjan ci wstęp nie usta li li, iż na pro -
stym od cin ku dro gi, przy pra wym po bo -
czu, za trzy mał się sa mo chód oso bo wy
mar ki Da cia, któ rym je chał 57-let ni
miesz ka niec Wro cła wia wraz z 44-let nim
pa sa że rem. Ja dą cy w tym sa mym kie run -
ku sa mo cho dem oso bo wym mar ki Re -
nault Me ga ne 36-let ni miesz ka niec gmi ny
Ciesz ków nie za cho wał na le ży tej ostroż -
no ści, w wy ni ku cze go je go po jazd ude rzył
w tył sto ją ce go na po bo czu au ta, spy cha -
jąc je do przy droż ne go ro wu. Z ko lei ja dą -
cy sa mo cho dem mar ki Che vro let 28-let ni
miesz ka niec Zdun, chcąc unik nąć zde rze -
nia z po prze dza ją cym go po jaz dem Re -

nault, zje chał na le we po bo cze, do pro wa -
dza jąc do uszko dze nia swo je go au ta. 

W wy ni ku zde rze nia obaj męż czyź ni ja -
dą cy da cią do zna li ob ra żeń cia ła. Zo sta li nie -
zwłocz nie prze wie zie ni do szpi ta la
w Trzeb ni cy. Na szczę ście ich ob ra że nia oka -
za ły się nie groź ne i po ba da niach le kar skich
jesz cze te go sa me go dnia opu ści li szpi tal. 

Wszy scy kie row cy by li trzeź wi i mie -
li sto sow ne upraw nie nia do pro wa dze nia
po jaz dów me cha nicz nych. Po li cjan ci wy -
ja śnia ją oko licz no ści zda rze nia i po now -
nie ape lu ją do wszyst kich uczest ni ków
ru chu dro go we go o za cho wa nie ostroż no -
ści i roz wa gi.

(AN KA)

NA DRODZE

Kierowco – zachowaj ostrożność!

W po nie dzia łek, 1 sierp nia, a więc w 78. rocz ni -
cę wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go, punk tu -
al nie o go dzi nie 17.00 na skwe rze Żoł nie rzy Wy -
klę tych w Mi li czu roz po czę ła się uro czy stość upa -
mięt nia ją ca uczest ni ków te go zry wu zbroj ne go. 

1 sierp nia o godz. 17.00 w ca łym kra ju, tak że
w Mi li czu, za wy ły sy re ny alar mo we, któ re sta no wią
sym bo licz ny hołd od da ny bo ha te rom Po wsta nia War -
szaw skie go. Po od śpie wa niu hym nu pań stwo we go głos
za brał bur mistrz Piotr Lech. Wło darz Mi li cza pod kre -
ślił, iż he ro izm po wstań ców i prze bieg po wsta nia są
wzo rem dla na stęp nych po ko leń wal czą cych o wol ną
i nie pod le głą oj czy znę, a w chwi li obec nej mo gą być
przy kła dem dla wal czą cych z agre so rem Ukra iń ców. 

Ho no ro wą war tę przy po mni ku Żoł nie rzy Wy klę -
tych peł ni ła Mi lic ka Gru pa Re kon struk cyj na. 

(AN KA)

MILICZ

Chwała BOHATEROM!
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Póź nym wie czo rem 24 lip ca na alar -
mo wy nu mer 112 za dzwo nił 10-let ni
chło piec i po in for mo wał, że zo stał
upro wa dzo ny i wy wie zio ny w nie zna -
ne miej sce w ba gaż ni ku ja kie goś sa -
mo cho du. Jak się po tem oka za -
ło, 10-la tek wy my ślił so bie ta ką hi -
sto ryj kę dla żar tów. O je go dal szym
lo sie za de cy du je sąd ro dzin ny.

Po go dzi nie 21.00 ope ra tor nu me ru
alar mo we go 112 ode brał po łą cze nie
od chłop ca, któ ry – po da jąc imię i na zwi -
sko oraz ad res za miesz ka nia w jed nej

z wio sek w gmi nie Kro śni ce – po wie dział,
iż zo stał po rwa ny i wy wie zio ny w nie zna -
ne mu miej sce. Oznaj mił tak że, że jest za -
mknię ty w ba gaż ni ku ja kie goś ma łe go
sa mo cho du i bar dzo się boi, nie mo że się
oswo bo dzić i nie wie, gdzie obec nie się
znaj du je. 

Pod wska za ny ad res za miesz ka nia nie -
zwłocz nie uda li się mi lic cy po li cjan ci. Jed -
nak oka za ło się, że nie miesz ka tam nikt
o na zwi sku po da nym przez 10-lat ka.
Funk cjo na riu sze usta li li rów nież, że nikt
z do mow ni ków nie te le fo no wał na nu mer
alar mo wy 112.

– Z uwa gi na po ten cjal ne za gro że nie
ży cia i zdro wia te le fo nu ją ce go chłop ca po -
li cjan ci, po mi mo noc nej po ry, pod ję li ko -
lej ne in ten syw ne czyn no ści w ce lu jak
naj szyb sze go wy ja śnie nia sy tu acji. Jak
usta lo no, nu mer, z któ re go dzwo nił 10-let -
ni chło piec, za re je stro wa ny jest na ko bie tę
miesz ka ją cą w tej sa mej miej sco wo ści, ale
pod in nym ad re sem. Funk cjo na riu sze na -
tych miast do niej po je cha li. Szyb ko oka za -
ło się, że ko bie ta nie dzwo ni ła na nu mer
alar mo wy, ale bez jej wie dzy i po zwo le nia
uczy nił to jej 10-let ni syn, wy ko rzy stu jąc
do te go te le fon na le żą cy do je go ma my.

Chło piec nie po tra fił ra cjo nal nie wy tłu ma -
czyć po li cjan tom, dla cze go tak po stą pił.
Stwier dził je dy nie, że zro bił to dla żar tów
i nie zda wał so bie spra wy z po wa gi spra wy
oraz kon se kwen cji fał szy we go alar -

mu – oznaj mia pod insp. Sła wo mir Wa leń -
ski z KPP w Mi li czu.

Chłop cu za tem nic nie za gra ża ło i po -
zo stał pod opie ką ma my. O je go dal szym
lo sie za de cy du je mi lic ki sąd ro dzin ny,
do któ re go po li cjan ci prze sła li ze bra ną
w tej spra wie do ku men ta cję.

– Przy po mi na my, że te le fon alar mo -
wy 112 słu ży tyl ko i wy łącz nie do zgła sza -
nia służ bom ra tun ko wym pil nych zda rzeń
lub in ter wen cji i ab so lut nie za bro nio ne
jest zgła sza nie fał szy wych alar mów i in for -
ma cji, któ re wy wo łu ją nie po trzeb ne dzia -
ła nia po li cji oraz in nych in sty tu cji i służb.
Być mo że ktoś in ny w tym cza sie na praw -
dę bę dzie po trze bo wał po mo cy! – do po -
wia da S. Wa leń ski.

OPRAC. (AN KA)
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Z POLICJI

Dla żartów zgłosił swoje porwanie

Dwie oso by zo sta ły po szko do wa ne
w wy pad ku na łu ku dro gi kra jo wej
nu mer 15, nie da le ko Dziad ko wa. To
ko lej ne zda rze nie dro go we w tym
nie bez piecz nym miej scu. Po li cja
ape lu je do kie row ców o zmniej sze -
nie pręd ko ści i za cho wa nie ostroż no -
ści na dro dze!

Do wy pad ku do szło 30 lip ca na od -
cin ku po mię dzy miej sco wo ścia mi Dziad -
ko wo i Sta wiec. Ze wstęp nych usta leń
po li cji wy ni ka, iż ja dą cy sa mo cho dem
oso bo wym mar ki Ci tro en 20-let ni miesz -

ka niec Odo la no wa (wraz z nim je chał 16-
let ni pa sa żer) na nie bez piecz nym łu ku
dro gi praw do po dob nie nie do sto so wał
pręd ko ści jaz dy do pa nu ją cych wa run -
ków. Dro ga bo wiem by ła mo kra po opa -
dach desz czu. Kie row ca stra cił
pa no wa nie nad po jaz dem, w wy ni ku cze -
go zje chał na le wy pas jezd ni, do pro wa -
dza jąc do zde rze nia z nad jeż dża ją cym
z na prze ciw ka sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Ford Fo cus, któ rym kie ro wał 34-
let ni miesz ka niec gmi ny Ciesz ków. 

Na sku tek wy pad ku oso by ja dą ce ci -
tro enem do zna ły ob ra żeń cia ła i zo sta ły

prze trans por to wa ne do szpi ta li w Mi li czu
i Ostro wie Wlkp. Roz bi te po jaz dy od ho lo -
wa no na par king strze żo ny.

Obaj kie row cy by li trzeź wi i mie li wy -
ma ga ne upraw nie nia do pro wa dze nia po -
jaz dów me cha nicz nych. Trwa
po stę po wa nie wy ja śnia ją ce oko licz no ści te -
go zda rze nia. – Po now nie ape lu je my
do wszyst kich kie row ców o zmniej sze nie
pręd ko ści jaz dy, szcze gól nie pod czas opa -
dów desz czu, a tak że o za cho wa nie roz wa -
gi i ostroż no ści na dro dze – mó wi pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z KPP Mi licz. 

(AN KA)

NA DRODZE

Zderzenie w newralgicznym miejscu

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko bie tę,
któ ra ukra dła port fel z pie niędz mi
i do ku men ta mi, wy ko rzy stu jąc chwi -
lę nie uwa gi i roz tar gnie nie klien ta
jed ne go z miej sco wych skle pów.
Męż czy zna po do ko na niu za ku pów
po zo sta wił port fel na la dzie skle po -
wej. Te raz 37-lat ce gro zi ka ra do pię -
ciu lat po zba wie nia wol no ści.

30 lip ca po li cjan ci zo sta li po wia do -
mie ni przez 31-let nie go miesz kań ca Mi li -
cza, że w jed nym z miej sco wych skle pów
spo żyw czo -mo no po lo wych ro bił za ku py
i przez nie uwa gę po zo sta wił na la dzie swój
port fel, w któ rym by ły je go do ku men ty
oraz pie nią dze w kwo cie kil ku set zło tych.
Gdy się zo rien to wał, wró cił do skle pu, ale
port fe la już nie by ło. Ob słu ga skle pu go nie
wi dzia ła, więc moż na by ło do mnie my wać,
iż port fel ktoś ukradł.

Po li cjan ci na pod sta wie na gra nia z mo -
ni to rin gu skle po we go usta li li ry so pis ko -
bie ty, któ ra mo gła do ko nać kra dzie ży
port fe la. Usta li li tak że, ja kim sa mo cho -
dem od je cha ła. W związ ku z tym na tych -
miast po je cha li do miej sca za miesz ka nia
wła ści ciel ki po jaz du mar ki Ford Fo cus,
któ rą oka za ła się 37-let nia miesz kan ka jed -
nej z oko licz nych wsi. Ni ko go nie za sta no.

Nie dłu go po tem funk cjo na riu sze za -
uwa ży li wspo mnia ny sa mo chód na jed -
nym z par kin gów w cen trum Mi li cza. Sta ła
przy nim po szu ki wa na ko bie ta, któ rą
mun du ro wi wy le gi ty mo wa li. 37-lat ka
przy zna ła się do kra dzie ży port fe la. Jak po -
wie dzia ła, wy ję ła z nie go go tów kę, któ rą
zdą ży ła już wy ko rzy stać na wła sne po trze -
by, a port fel z za war to ścią do ku men tów
wrzu ci ła do skrzyn ki pocz to wej na te re nie
Mi li cza. Upraw nio ny pra cow nik Urzę du
Pocz to we go w obec no ści po li cjan tów i za -
trzy ma nej ko bie ty otwo rzył wska za ną
przez nią skrzyn kę pocz to wą, z któ rej wy -

ję to port fel. Wszyst kie skra dzio ne do ku -
men ty zo sta ły od zy ska ne.

– Za trzy ma ną 37-lat kę prze wie zio no
do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu,
gdzie usły sza ła za rzut do ko na nia kra dzie -
ży port fe la. Po prze słu cha niu zo sta ła zwol -
nio na. Od zy ska ne do ku men ty zwró co no
po krzyw dzo ne mu. Spra wa znaj dzie swój
fi nał w są dzie. Po dej rza nej za do ko na nie
kra dzie ży gro zi ka ra do pię ciu lat po zba -
wie nia wol no ści – po in for mo wał pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so -
wy KPP w Mi li czu.

(AN KA)

Z POLICJI

Okazja czyni złodzieja
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MILICZ

Stłuczka na skrzyżowaniu

31 lip ca na skrzy żo wa niu ulic Pił sud -
skie go i Su łow skiej w Mi li czu do szło
do ko li zji dwóch sa mo cho dów oso -
bo wych. Obo je kie ru ją cy twier dzą, że
na krzy żów kę wje cha li na zie lo nym
świe tle. Wo bec te go spra wa bę dzie
mu sia ła się roz strzy gnąć w mi lic kim
są dzie. 

Jak usta li ła po li cja, z uli cy Su łow skiej
w stro nę pla cu Wa re sia ka sa mo cho dem
oso bo wym mar ki Volks wa gen To uran je -
chał 42-let ni miesz ka niec gmi ny Mi licz,
z ko lei uli cą Pił sud skie go w kie run ku uli -
cy Zam ko wej po jaz dem mar ki Opel Cor sa
je cha ła 44-let nia mi li czan ka. Gdy au ta by -

ły w ob rę bie skrzy żo wa nia, do szło do zde -
rze nia. 

Sa mo cho dy zo sta ły uszko dzo ne, a ko -
bie tę z lek ki mi ob ra że nia mi cia ła prze wie -
zio no do miej sco we go szpi ta la, któ ry
opu ści ła te go sa me go dnia po ru ty no wych
ba da niach le kar skich. 

Obo je kie ru ją cy by li trzeź wi i po sia da -
li wy ma ga ne upraw nie nia do pro wa dze nia
po jaz dów me cha nicz nych. Ja ko że uczest -
ni cy ko li zji przed sta wi li od mien ne wer sje
zda rze nia, twier dząc, że wje cha li na skrzy -
żo wa nie przy włą czo nym zie lo nym świe -
tle, spra wę roz strzy gnie miej sco wy sąd,
do któ re go po li cja prze sła ła ze bra ną do ku -
men ta cję. (AN KA)
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Do bie gła koń ca re wi ta li za cja pierw -
sze go po dwór ka w Mi li czu. Na wy re -
mon to wa nym te re nie przy uli cy Wro -
cław skiej zo sta ły utwo rzo ne miej sca
par kin go we dla miesz kań ców, za -
mon to wa no oświe tle nie oraz wia tę
na kon te ne ry i ku bły.

Do peł nie niem ca ło ści są no we ław ki,
mo der ni stycz ne do ni ce z kwia ta mi oraz
roz ma ite drzew ka i krze wy.

Ini cja ty wa Na sze Po dwór ka ma na ce -
lu po pra wie nie bez pie czeń stwa, es te ty ki
i funk cjo nal no ści prze strze ni są siedz kich,
zlo ka li zo wa nych w ści słym cen trum Mi li -

cza. Gmi na po zy ska ła na to za da nie po -
nad 6,2 mln zło tych ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej. Ko lej ne po dwór ka, któ re
do koń ca te go ro ku przej dą dłu go wy cze ki -

wa ną re no wa cję, miesz czą się przy ul. Pol -
skiej, Garn car skiej oraz Wa ło wej. Przy tej
ostat niej w dal szym cią gu trwa ją in ten syw -
ne ro bo ty ziem ne. OPRAC. (AN KA)

MILICZ

Podwórko w piękniejszej odsłonie

Na po cząt ku lip ca gmi na Ciesz -
ków pod pi sa ła umo wę z fir mą
wy ko naw czą z Na my sło wa
na bu do wę bo iska do pił ki noż -
nej o wy mia rach 60 na 100 me -
trów, z na wierzch nią tra wia stą,
na wad nia ną, a tak że try bu na mi.
In we sty cja opie wa na 760 ty się -
cy zło tych.

Obiekt Po go ni Ciesz ków jest już
po pra cach wstęp nych, zwią za nych
z do pro wa dze niem wo dy oraz z usłu -
ga mi geo de zyj ny mi. Za da nie re ali zo -
wa ne bę dzie w try bie „za pro jek tuj
i wy bu duj”, ma zo stać zre ali zo wa ne
do 30 kwiet nia przy szłe go ro ku.

(AN KA)
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Do Mi li cza do tarł trans port ze sprzę -
tem kom pu te ro wym, któ ry za ku pio -
no w ra mach pro gra mu „Gran ty
PPGR. Wspar cie dzie ci i wnu ków by -
łych pra cow ni ków PGR w roz wo ju
cy fro wym”.

W wy po sa że nie kom pu te rów sta cjo -
nar nych wcho dzą pod sta wo we ele men ty,
czy li mo ni to ry, mysz ki, kla wia tu ry, ka me -
ry, gło śni ki oraz peł ne oka blo wa nie. Pra -
cow ni cy Urzę du Miej skie go w Mi li czu
kon tak tu ją się in dy wi du al nie z be ne fi cjen -
ta mi pro gra mu w ce lu umó wie nia ter mi -
nu od bio ru kom pu te rów sta cjo nar nych
i ta ble tów. W ko lej nym trans por cie
do gmi ny przy wie zio ne zo sta ną lap to py.

(AN KA)

GMINA MILICZ

Dostawa sprzętu komputerowego 
GMINA CIESZKÓW

Kolejne inwestycje drogowe

Na te re nie gmi ny Ciesz ków re ali zo -
wa ne bę dą ko lej ne in we sty cje dro -
go we. Wkrót ce wy ko na na zo sta nie
no wa na wierzch nia na ostat nim od -
cin ku dro gi kra jo wej nr 15, a po nad -
to w pla nach jest prze bu do wa dro gi
gmin nej Gu zo wi ce -Sę dra szy ce.

W prze tar gu na wy ko na nie no wej na -
wierzch ni bi tu micz nej na ostat nim od cin -
ku dro gi kra jo wej nr 15, po mię dzy
Ra kło wi ca mi a Ciesz ko wem – o dłu go ści
po nad 3 ki lo me trów, naj ko rzyst niej szą
ofer tę zło ży ła fir ma STRA BAG In fra struk -
tu ra Po łu dnie Sp. z o. o. Pra ce ma ją się roz -
po cząć już we wrze śniu, a za koń cze nie

prze wi du je się na paź dzier nik. Dzię ki tej
in we sty cji no wa na wierzch nia bę dzie już
na ca łym od cin ku dro gi kra jo wej nr 15,
bie gną cym przez gmi nę Ciesz ków.

Po nad to z Rzą do we go Fun du szu Roz -
wo ju Dróg gmi na otrzy ma ła do fi nan so wa -
nie na prze bu do wę dro gi gmin nej
na od cin ku Gu zo wi ce -Sę dra szy ce. Za da -
nie to ma być re ali zo wa ne wspól nie z sa -
mo rzą dem po wia tu mi lic kie go.
Na re ali za cję przed się wzię cia bę dzie rok
cza su od mo men tu wy ło nie nia wy ko naw -
cy. W dal szym eta pie pla no wa na jest tak że
wspól na in we sty cja na od cin ku dro gi po -
wia to wej w miej sco wo ści Sę dra szy ce.

(AN KA)
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CIESZKÓW

Ruszyły prace na stadionie Pogoni
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Jak po in for mo wa ła gmi na Mi licz, ru -
szył pro gram prio ry te to wy „Cie płe
Miesz ka nie”, fi nan so wa ny przez Wo -
je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła -
wiu. Wstęp ne wnio ski na le ży skła -
dać do 12 sierp nia.

Mi lic ki urząd roz po czął ewi den cję chęt -
nych wła ści cie li lo ka li miesz kal nych, znaj du -
ją cych się w bu dyn kach wie lo ro dzin nych
na te re nie gmi ny w ce lu osza co wa nia licz by
osób za in te re so wa nych udzia łem we wspo -
mnia nym pro gra mie. Na bór wła ści wych

wnio sków o do fi nan so wa nie na stą pi w przy -
pad ku i po otrzy ma niu przez gmi nę do fi -
nan so wa nia z WFO ŚiGW we Wro cła wiu.

Wstęp ny wnio sek na le ży zło żyć w biu -
rze po daw czym Urzę du Miej skie go w Mi li -
czu (ul. Trzeb nic ka 2) bądź wy słać skan
wy peł nio ne go dru ku ma ilem naad res w.kwa -
sniew ska@mi licz.pl do dnia 12 sierp nia. 

Pro gram „Cie płe Miesz ka nie” prze wi -
du je do fi nan so wa nie do wy mia ny źró dła cie -
pła na pa li wa sta łe (tzw. „kop ciu chów”)
na ko cioł ga zo wy kon den sa cyj ny, ko cioł
napel let drzew ny opod wyż szo nym stan dar -
dzie, ogrze wa nie elek trycz ne, pom pę cie pła

po wie trze/wo da lub pom pę cie pła po wie -
trze/po wie trze, a tak że na pod łą cze nie lo ka -
lu do wspól ne go efek tyw ne go źró dła cie pła. 

Do dat ko wo moż li we bę dą wy ko na nie
in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej
wo dy użyt ko wej, wy mia na okien i drzwi,
wy ko na nie wen ty la cji me cha nicz nej z od -
zy skiem cie pła. Kosz tem kwa li fi ko wa nym
w pro gra mie bę dzie tak że przy go to wa nie
do ku men ta cji pro jek to wej przed się wzię cia. 

Wię cej in for ma cji oraz wstęp ny wnio -
sek moż na zna leźć na stro nie: http://mi -
licz.pl/do ta cje -sro do wi sko we/cie ple -miesz
ka nie/. OPRAC. (AN KA)

MILICZ

Ruszył program „Ciepłe Mieszkanie”
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Wa ka cje już za pół met kiem.
Przy sło necz nej po go dzie dzie ci
i mło dzież na der chęt nie ko rzy sta ją
z let nie go wy po czyn ku. By wa ka cje
by ły przy jem ne, po win ny być przede
wszyst kim bez piecz ne. 

I wła śnie o bez piecz nym spę dza niu
wa ka cyj nych dni w ra mach pro wa dzo nych
ak cji in for ma cyj no -edu ka cyj nych – „Bez -
piecz ne wa ka cje”, „Krę ci mnie bez pie czeń -
stwo nad wo dą” oraz „Bez piecz ny
wy po czy nek nad wo dą” – re gu lar nie
z dzieć mi i mło dzie żą roz ma wia ją mi lic cy
po li cjan ci.

3 i 4 sierp nia mi lic ka po li cjant ka, mł.
asp. Alek san dra Pi ła sze wicz, zaj mu ją ca się
m. in. pro fi lak ty ką i pro ble ma ty ką za po -
bie ga nia ne ga tyw nym zja wi skom wśród
mło dzie ży, a tak że dziel ni co wy re jo -
nu,  asp.  Prze my sław Ja rec ki, go ści li
na miej sco wym otwar tym ką pie li sku, na -
le żą cym do Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w Mi li czu. Po li cjan ci, któ rzy po za służ bą
są tak że ra tow ni ka mi wod ny mi, spo tka li
się z dzieć mi i ich ro dzi ca mi wy po czy wa -
ją cy mi w te upal ne dni na ką pie li sku, by
prze ka zać im nie zbęd ne in for ma cje z za -
kre su bez piecz ne go ko rzy sta nia z ką pie -
lisk oraz te re nów przy wod nych
i nie bez pie czeństw czy ha ją cych na tzw.
dzi kich ką pie li skach; bez piecz ne go po ru -
sza nia się po dro gach i chod ni kach, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ru chu pie -
szych i ro we rzy stów; za cho wa nia się w sto -
sun ku do osób ob cych oraz w sto sun ku
do agre syw nych i bez pań skich psów.

W trak cie tych in te re su ją cych spo tkań
dzie ci uczest ni czy ły w kon kur sach oraz
roz wią zy wa ły krzy żów ki zwią za ne z te ma -
ty ką bez piecz nych wa ka cji. Na gro da mi by -
ły ko lo ro we bro szu ry in for ma cyj ne i in ne
po li cyj ne ma te ria ły pro fi lak tycz ne. Po nad -
to mun du ro wi za chę ca li mło dzież
do uczest nic twa w kon kur sie pod na -
zwą  „AR TY STYCZ NY prze WOD NIK”,
pro mu ją cym bez piecz ne prze by wa nie
nad wo dą.

– Pa mię taj my, że ką piel do zwo lo na
jest w miej scach od po wied nio do te go
przy sto so wa nych, wy zna czo nych oraz ob -
ję tych ochro ną ra tow ni ków wod nych, np.
ba se ny lub ką pie li ska miej skie – przy po -
mi na pod insp. Sła wo mir Wa leń ski z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

Wie dząc, że dziec ko bę dzie ko rzy sta -
ło z róż nych ką pie lisk, na le ży prze strzec je
przed ką pa niem się w miej scach nie strze -
żo nych bez opie ki osób do ro słych oraz

przed sko ka mi do wo dy w miej scach nie -
do zwo lo nych. Przy użyt ko wa niu sprzę tu
wod ne go (ka jak, ro wer wod ny, sku ter itp.)
trze ba bez względ nie za ło żyć ka pok. Nie
wol no ką pać się w miej scach nie przy sto so -
wa nych do ką pie li, ta kich jak nie czyn ne
wy ro bi ska lub pia skow nie.

W cza sie ką pie li wod nych na le ży sto -
so wać się do pod sta wo wych za sad bez pie -
czeń stwa, czy li bez względ nie prze strze gać
re gu la mi nu ką pie li ska, sto so wać się
do wszyst kich po le ceń ra tow ni ków wod -
nych, nie ką pać się bez wcze śniej sze go
schło dze nia cia ła wo dą, szcze gól nie
po dłuż szym po by cie na słoń cu, nie wy pły -
wać po za miej sca wy zna czo ne do ką pie li,
uni kać nie bez piecz nych za baw w po sta ci
wrzu ca nia in nych do wo dy lub wcią ga nia
pod wo dę, nie wcho dzić do wo dy po spo -
ży ciu al ko ho lu lub in nych szko dli wych dla
zdro wia uży wek.

OPRAC. (AN KA)

MILICZ

Bezpieczeństwo przede wszystkim!
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Je sie nią szy ku je się w Mi li czu wiel kie
świę to te atru! Na sze mia sto zo sta ło
za kwa li fi ko wa ne do pro gra mu Te atr
Pol ska, dzię ki cze mu bę dzie moż na
zo ba czyć czte ry zna ko mi te spek ta kle. 

Jest to o ty le nie zwy kłe, iż rzad ko się
zda rza, by za pierw szym ra zem uda ło się

po zy skać wię cej niż je den spek takl.
A w Mi li czu bę dą aż czte ry! 

Pro gram Te atr Pol ska re ali zo wa ny jest
przez In sty tut Te atral ny w War sza wie
od 2009 ro ku, a je go ce lem jest uła twia nie
do stę pu do naj lep szych spek ta kli pol skich
te atrów miesz kań com miej sco wo ści,
w któ rych nie dzia ła te atr in sty tu cjo nal ny.

Po pu la ry zu je on sztu kę te atral ną oraz dzia -
ła na rzecz ni we lo wa nia ba rier eko no micz -
nych w do stę pie do tej dzie dzi ny sztu ki,
szcze gól nie w miej sco wo ściach od da lo -
nych od du żych ośrod ków te atral nych.
Z nie cier pli wo ścią ocze ku je my więc je sien -
nych spek ta kli!

OPRAC. (AN KA)

KULTURA

Nie lada gratka dla miłośników teatru
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Ko lej nym wzmoc nie niem dru ży ny se -
nio rów Ba ry czy Su łów zo stał Ja kub
Smek ta ła, któ ry do łą czył do klu bu
na za sa dzie trans fe ru de fi ni tyw ne -
go. 34-let ni za wod nik przez ostat -
nie 3,5 ro ku grał na po zio mie V li gi
wiel ko pol skiej w Pia ście Ko by lin,
gdzie był wio dą cym gra czem ze spo łu. 

To na der zna czą ce wzmoc nie nie
dla Ba ry czy, gdyż J. Smek ta ła to bar -
dzo do świad czo ny i wszech stron ny
pił karz, któ ry ro ze grał aż 104 me cze
na po zio mie Eks tra kla sy! Re pre zen to -
wał ta kie klu by jak Piast Gli wi ce, Ruch
Cho rzów czy Za wi sza Byd goszcz. Po -
nad to ma na kon cie 214 spo tkań
w I i II li dze, gra jąc w Wi śle Pu ła wy, So -
ko le Ostró da, So ko le Kle czew i Ja ro cie
Ja ro cin. 

– Smek ti to wszech stron ny za -
wod nik, mo gą cy grać na wszyst kich
po zy cjach w ofen sy wie, rów nież od -
naj du ją cy się w środ ku po la. Do dat ko -
wym je go atu tem, prócz umie jęt no ści
czy sto pił kar skich, jest szyb kość oraz
bar dzo do bry „sta ły frag ment”. Ku ba
od po cząt ku okre su przy go to waw cze -
go do brze od na lazł się w szat ni i po ka -
zał się w me czach spa rin go wych,
no tu jąc bram ki i asy sty – czy ta my
na pro fi lu fa ce bo oko wym su łow skie -
go klu bu. W isto cie, choć by w spa rin -
gu z Ze ni tem Mię dzy bórz,
ro ze gra nym 30 lip ca, któ ry Ba rycz wy -
gra ła 5: 2, J. Smek ta ła dwa ra zy wpi sał
się na li stę strzel ców. 

– Ba rycz to klub, któ ry z ro ku
na rok chce grać co raz le piej i roz wi jać
się pod wzglę dem ka dro wym, pił kar -
skim i po roz mo wie z pre ze sem szyb -

ko zde cy do wa łem, że chcę w tym pro -
jek cie brać udział. Przy cho dząc tu taj
od ra zu za uwa ży łem, że klub bar dzo
dba o swo ich za wod ni ków i ro bi
wszyst ko, że by czu li się kom for to wo
i ni cze go im nie bra ko wa ło. Ja ja ko za -
wod nik z do świad cze niem mo gę po -
wie dzieć, że klub ro bi to wszyst ko
w do bry spo sób. Z mo jej stro ny bę dę
sta rał się po móc dru ży nie jak naj wię -
cej. Nasz ze spół ma du ży po ten cjał
i my ślę, że mo że my za jąć do bre miej -
sce w ta be li. Dru ży na jest mło da, ale
wi dać, że chło pa kom bar dzo za le ży.
Na każ dym tre nin gu da ją z sie bie

„mak sa” i uwa żam, że efek ty bę dzie
wi dać w se zo nie – po wie dział Ja kub
Smek ta ła (źró dło: Ba rycz Su łów)

– Bar dzo się cie szy my, że uda ło się
sfi na li zo wać trans fer Ku by Smek ta ły,
któ ry ma ogrom ne do świad cze nie.
Dzię ki te mu na si za wod ni cy bę dą mo -
gli czer pać i wspól nie się roz wi jać, ma -
jąc obok sie bie za wod ni ka
z Eks tra kla sy. Je ste śmy pew ni, że to
do bry ruch. Ku ba to pro fe sjo na li sta
i mi mo do świad cze nia wciąż bar dzo
„głod ny” za wod nik – sko men to wa li
trans fer pre ze si Ba ry czy.

OPRAC. (AN KA)

Do szta bu tre ne rów LKS Ba rycz Su -
łów do łą czył Da mian Smok, któ ry
bę dzie pro wa dził ze spół tramp ka rzy.
Jest to oso ba zna na w śro do wi sku
przede wszyst kim ze swo jej ak tyw -
no ści w ro li za wod ni ka. 

D. Smok grał w ta kich klu bach jak
Plon Gąd ko wi ce, Wi wa Goszcz, So kół Ka -
szo wo czy Ba rycz Su łów. Od dwóch lat
du żo cza su po świę ca na wła sny roz wój
i po sta no wił roz po cząć przy go dę tre ner -
ską. Dla te go też kształ ci się na kur sie
UEFA C. W po przed nim se zo nie tre no -
wał tramp ka rzy Plon Gąd ko wi ce. Po za
tym D. Smok ma upraw nie nia do pra cy
w szko le ja ko na uczy ciel wy cho wa nia fi -
zycz ne go. 

– Bar dzo po do ba mi się wi zja przed -
sta wio na przez za rząd klu bu oraz dy rek to -
ra. Jest to rów nież miej sce, w któ rym bę dę
mógł się roz wi jać dzię ki wspa nia łe mu oto -
cze niu do świad czo nych tre ne rów. Nie mu -
sia łem być dłu go prze ko ny wa ny. Roz wój

ze spo łu i in fra struk tu ry w każ dym aspek -
cie jest im po nu ją cy i cie szę się, że mo gę zo -
stać czę ścią te go pro jek tu. O współ pra cy
z ze spo łem my ślę dłu go fa lo wo i chciał bym
do ło żyć swo ją ce gieł kę do szko le nia mło -
dzie ży, aby jak naj wię cej wy cho wan ków
tra fia ło do pierw sze go ze spo łu i za ra ża ło
się tym pięk nym spor tem. Je stem nie sa -
mo wi cie za fa scy no wa ny roz wo jem klu bu
w ostat nich la tach, po cząw szy od ze spo -
łów, funk cjo no wa nia, a koń cząc na in fra -

struk tu rze. Nie by ło by to moż li we bez
osób w peł ni za an ga żo wa nych w ży cie klu -
bu, za co skła dam im gra tu la cje – sko men -
to wał tre ner D. Smok (źró dło: pro fil
fa ce bo oko wy LKS Ba rycz Su łów).

Su łow ski klub za pra sza chęt nych za -
wod ni ków z rocz ni ków 2008-2010
do kon tak tu z dy rek to rem
(tel. 693 739 682) lub bez po śred nio z tre -
ne rem Smo kiem (tel. 785 473 072).

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Jakub Smektała zasilił zespół z Sułowa!

PIŁKA NOŻNA

Trampkarze Baryczy z nowym trenerem 

13 sierp nia do Mi li cza przy bę dzie Cyrk Ko ro na, któ ry za pre zen tu je ju bi le uszo -
wy pro gram „Uro dzi no wo – baj ko wo – 30 lat z Wa mi!”. Co istot ne, pro gram
bez udzia łu zwie rząt. Wi do wi sko bę dzie moż na zo ba czyć od go dzi ny 17.30
na ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich (obok sta dio nu).

Cyr ko wo -baj ko wa am ba sa da uśmie chu już po raz 30. wy ru sza w Pol skę. W ju bi le -
uszo wym pro gra mie „Uro dzi no wo – baj ko wo” za pra sza pu blicz ność na wiel kie uro dzi -
no we par ty, na któ re zje cha li się go ście z Hisz pa nii, Ke nii, Ma ro ka, Ukra iny, Wiel kiej
Bry ta nii, Pol ski oraz ple ja da bo ha te rów kul to wych ani ma cji. W peł ni wy re ży se ro wa ne wi -
do wi sko za chwy ca ta len tem ar ty stów, ko stiu ma mi stwo rzo ny mi spe cjal nie na po trze by
show, spek ta ku lar ną grą świa teł oraz sta ran nie do bra ną mu zy ką.

W pro gra mie:
– nie ustra sze ni ka ska de rzy na wy so kiej li nie
– El sa z „Kra iny Lo du 2” – ewo lu cje na sztra ba tach
– Kot w bu tach – swing tra pez
– eg zo tycz ny ze spół akro ba tów z go rą cej Ke nii – pi ra mi dy, ska kan ki oraz lim bo
– big ba lo on – czło wiek ba lon
– wiel ka ilu zja z Ho gwar tu
– Pięk na i Be stia – la ta ją cy ży ran dol
– La dy bug – na po wietrz ne hul la ho op
– fi re show ze stra ża kiem w ak cji!
– baj ko we sło nie
– Sza lo ny Ka pe lusz nik – kon fe ran sjer
– Mr Chap – lau re at mię dzy na ro do wych fe sti wa li sztu ki cyr ko wej, nie kwe stio no wa -

ny mistrz hu mo ru. OPRAC. (RED)

WIDOWISKO

Cyrk Korona w Miliczu!
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