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MILICZ

Upamiętnili wielki triumf 
polskiego oręża Czytaj na str. 4

GMINA CIESZKÓW

Ważne 
dla mieszkańców
inwestycje Czytaj na str. 2

W nie dzie lę w Gogołowicach (gmi na
Mi licz) mia ło się od być gmin ne świę -
to plo nów. Nie ste ty, nie sprzy ja ją ce
wa run ki at mos fe rycz ne po krzy żo wa -
ły pla ny or ga ni za to rom. Cześć ob rzę -
do wa wraz z atrak cja mi dla dzie ci
zo sta ła prze nie sio na na in ny ter min.
Na po cie sze nie wie czo rem na sce -
nie za gra ły ze spo ły Mo de sta Pa sti -
che oraz Skal do wie.

Mi mo desz czo wej po go dy dla uczest -
ni ków przy go to wa no lo te rię fan to wą oraz
sto isko ga stro no micz ne. – Po go da pod ko -
niec dnia oka za ła się ła ska wa, jed nak jesz -
cze przed po łu dniem łą ka, na któ rej sta ła
sce na, to nę ła w wo dzie. Z bó lem ser ca
przy szło nam się po go dzić, że świę to plo -
nów w Go go ło wi cach nie bę dzie mo gło
wy glą dać tak, jak za pla no wa li śmy. Po ry wi -
sty wiatr, za ci na ją ca ule wa, grzmo ty i du -
żo wo dy w po łą cze niu z me ta lo wą sce ną
na roz le głym te re nie i prą dem, mo gły sta -
no wić nie bez pie czeń stwo dla uczest ni ków
im pre zy. Za pa dły de cy zje o od wo ła niu
zbu do wa nia stre fy ga stro no micz nej oraz
pla cu za baw. Uda ło nam się też po ro zu -
mieć z wy ko naw ca mi pierw szej czę ści
kon cer tów o od wo ła niu bądź prze nie sie -
niu kon cer tu Ali cji Ja nosz i ze spo łu Folk -
lor Bło nie. Nie od by ła się tak że dys ko te ka
pod chmur ką z ze spo łem SEN SOR.

Pod zna kiem za py ta nia sta ły kon cer ty Mo -
de sta Pa sti che i Skal dów. Ar ty ści by li już
w dłu giej tra sie i je cha li spe cjal ne na kon -
cer ty u nas, dla te go zde cy do wa li się pod -
jąć ry zy ko. W przy pad ku po lep sze nia
po go dy kon cer ty mia ły się od być. Z te go
też wzglę du nie wie dzie li śmy do koń ca, ja -
ki bę dzie fi nał i sta ra li śmy się Pań stwa in -
for mo wać na bie żą co o sy tu acji po przez
FB. Dzię ku je my za wy ro zu mia łość i Wa -
szą obec ność – po in for mo wał Ośro dek
Kul tu ry w Mi li czu.

(FE NIX)

MILICZ

Deszczowe święto plonów

Se nio rzy Ba ry czy Su łów uda nie za in -
au gu ro wa li ko lej ny se zon. W dwóch
pierw szych me czach nasz ze spół wy -
wal czył czte ry punk ty.

Wpierw szej ko lej ce su ło wia nie zmie rzy -
li się na wy jeź dzie z Bie la wian ką Bie la wa.
Bram ka rze obu dru żyn dłu go za cho wy wa li
czy ste kon to i gdy wy da wa ło się, że mecz za -
koń czy się bez bram ko wym re mi sem,
w ostat niej ak cji me czu pił kę do wła snej
bram ki nie for tun nie skie ro wał je den z gra -
czy Bie la wian ki. Tym sa mym go ście mo gli się
cie szyć z wy wal cze nia kom ple tu punk tów.

W mi nio ną so bo tę Ba rycz ro ze gra ła
pierw sze w tym se zo nie spo tka nie na wła -
snym obiek cie. Do Su ło wa przy je chał
Orzeł Ząb ko wi ce Ślą skie. Go spo da rze do -
brze się pre zen to wa li i wal czy li o każ dy
cen ty metr bo iska, ale nie ste ty to oni mu -
sie li dwa ra zy go nić wy nik po go lach stra -
co nych po sta łych frag men tach gry.
Na szczę ście za każ dym ra zem na si pił ka -
rze by li w sta nie od po wie dzieć i po tra fie -
niach Ad ria na Pu cha ły oraz Fi li pa
Olej ni cza ka mecz za koń czył się wy ni -
kiem 2: 2. 

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Na początek zwycięstwo i remis
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W bie żą cym ro ku prio ry te tem dla
władz gmi ny Ciesz ków jest re ali za cja
pro jek tów zwią za nych z od pro wa -
dza niem nie czy sto ści i do stę pem
do wo dy. W dal szej per spek ty wie ma
po wstać oczysz czal nia ście ków,
a obec nie trwa m. in. roz bu do wa sie -
ci wod no -ka na li za cyj nej.

Za po zy ska ne środ ki, prze zna czo -
ne na pro jekt bu do wy oczysz czal ni
ście ków, w pierw szej ko lej no ści wy ko -
na na zo sta nie kom plek so wa do ku -
men ta cja. Obiekt ma po wstać
w miej scu prze wi dzia nym w Miej sco -
wym Pla nie Za go spo da ro wa nia Prze -
strzen ne go, a kon kret nie w od le gło ści
oko ło 200 me trów od sta cji ko le jo wej
w kie run ku Sę dra szyc. W prze tar gu
wy ło nio no fir mę TST Szy mo na To -
ma szew skie go, któ ra za kwo tę 172 tys.
zł ma wy ko nać pro jekt do koń ca bie -
żą ce go ro ku. – W związ ku z roz bu do -
wą sie ci ka na li za cyj nej bę dzie nam
przy by wać ście ków. My śli my tak że
o unie za leż nie niu się od są sied niej
gmi ny, ob ni że niu kosz tów oczysz cza -
nia oraz umoż li wie niu przy łą cze nia
się do no wej oczysz czal ni. Chcie li by -
śmy też umoż li wić przy łą cze nie się
do no wej oczysz czal ni są sied nich miej -
sco wo ści – za zna cza wójt Ciesz ko wa.

Rów no le gle do wspo mnia nych

prac re ali zo wa na jest in we sty cja,
na któ rą po zy ska no środ ki z Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, do ty -
czą ca za pew nie nia do dat ko wej ilo ści
wo dy uzdat nio nej dla miesz kań ców
Ciesz ko wa i Bia dasz ki oraz uzy ska nia
od po wied niej re zer wy na wy pa dek
więk sze go za po trze bo wa nia. Za da nie
obej mie li kwi da cję sta rych i nie czyn -
nych stud ni, prób ne wier ce nia po szu -
ki waw cze na pod sta wie wcze śniej
opra co wa nej do ku men ta cji, od wiert
wła ści wej stud ni oraz jej uzbro je nie
i za bu do wę, wy ko na nie przy łą cza
od stud ni do sta cji uzdat nia nia wo dy
i czę ścio wą jej mo der ni za cję. 

– Sta re, nie czyn ne stud nie zo sta -
ły już zli kwi do wa ne, prze pro wa dzo ne
by ły tak że wier ce nia po szu ki waw cze,
któ re na szczę ście da ły po zy tyw ny

efekt. Za koń cze nie prac prze wi du je -
my na dru gi kwar tał przy szłe go ro ku.
Koszt ro bót to kwo ta po nad 600 tys.
zł. W pla nie ma my jesz cze dal szą,
kom plek so wą mo der ni za cję SUW
oraz re ge ne ra cję zbior ni ków re ten cyj -
nych – in for mu je Igna cy Miecz ni kow -
ski, wójt gmi ny Ciesz ków.

Trwa ją rów nież pra ce zwią za ne
z roz bu do wą sie ci wod no -ka na li za cyj -
nej i za opa trze niem w do dat ko we ilo -
ści wo dy pit nej Ciesz ko wa oraz
Bia dasz ki. In we sty cja wzbu dza spo re
za in te re so wa nie wśród miesz kań ców,
dla te go zwró ci li śmy się do władz
Ciesz ko wa o kom plek so we wy ja śnie -
nie ca ło ści pro jek tu w związ ku z po ja -
wia ją cy mi się licz ny mi py ta nia mi w tej
spra wie. 

Re ali za cja te go za da nia roz po czę -
ła się pod ko niec czerw ca i do ty czy
prze dłu żeń ulic Le śnej, Ogro do wej
i Pia stow skiej oraz trzech dróg, któ re
bę dą łą czyć wspo mnia ne od cin ki. Po -
nad to pra ce bę dą wy ko ny wa ne w re jo -
nie uli cy Ko ściusz ki (przy wy lo cie
w kie run ku Ujaz du) oraz przy uli cy
Kro to szyń skiej (wy jazd w kie run ku
Zdun). – In we sty cja jest ko niecz na ze
wzglę du na du żą ilość no wych dzia łek
bu dow la nych, na któ rych czę sto roz -
po czę ta jest bu do wa bądź nie ba wem
się roz pocz nie. Po wsta nie sieć, któ ra
umoż li wi przy łą cze nie się oko ło 60
no wych po se sji. Wy ko naw cą są fir my
Wła dy sła wa oraz Pio tra Ski bów z Mi -
li cza. Za koń cze nie prac pla no wa ne jest
na dru gi kwar tał przy szłe go ro ku.
Środ ki po cho dzą głów nie z pro gra mu
Pol ski Ład, a war tość in we sty cji wy no -
si ok. 2,8 mln zł – ob ja śnia I. Miecz ni -
kow ski. (FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Ważne dla mieszkańców inwestycje

17 sierp nia do ko na no ofi cjal ne go
od bio ru in we sty cji w miej sco wo ści
Po mor ska. By ło to wspól ne przed się -
wzię cie gmi ny Mi licz oraz Nad le śnic -
twa Mi licz – La sy Pań stwo we.

Wra mach za da nia wy ko na nazo sta ła no -
wa na wierzch nia as fal to wa na od cin ku prze -
bie ga ją cym przez miej sco wość oraz ob sza ry
le śne, pro wa dzą ce do przy siół ka z Wsze wi -
lek. – Cał ko wi ta kwo ta in we sty cji wy nio sła
po nad mi lion zło tych i jej re ali za cja by ła moż -
li wa tyl ko dzię ki Nad le śnic twu Mi licz, któ re
wy ko na ło naj dłuż szy i naj kosz tow niej szy od -
ci nek – po in for mo wa ły wła dze gmi ny Mi licz.

(FE NIX)

GMINA MILICZ
Jedna z najmniejszych miejscowości doczekała się nowej drogi

12 sierp nia wy buchł po żar la su w po -
bli żu miej sco wo ści Su łów (gmi na Mi -
licz). Do ak cji wy sła no pięć za stę pów
stra ży po żar nej.

Po do jeź dzie na miej sce zda rze nia stra -
ża cy za sta li roz prze strze nia ją cy się po żar
po szy cia le śne go na po wierzch ni ok. 20
arów. Ży wioł za gra żał po zo sta łej czę ści la -
su oraz po lom upraw nym, znaj du ją cym się
nie da le ko. Po da no trzy prą dy wo dy na po -
szy cie le śne, a tak że do ko na no jed ne go
zrzu tu wo dy z sa mo lo tu ga śni cze go, co po -

skut ko wa ło efek tyw nym uga sze niem po -
ża ru.  W ak cji ga śni czej, któ ra trwa ła czte -
ry go dzi ny, bra ły udział za stę py z JRG PSP

Mi licz, OSP Su łów, OSP Mi licz, OSP Ol -
sza oraz OSP Piotr ko si ce.

(FE NIX)

POŻAR

Cztery godziny walczyli z żywiołem
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Aktualności 3

3 sierp nia pod czas prac po lo wych ko -
ło Sę dra szyc do szło do po waż ne go
po ża ru. Ży wioł cał ko wi cie stra wił cią -
gnik rol ni czy wraz z pra są be lu ją cą.
Ma szy na nie ste ty nie by ła ubez pie -
czo na, a stra ty z te go ty tu łu się ga ją
pół mi lio na zło tych. W związ ku z tym
zor ga ni zo wa no zbiór kę na rzecz po -
szko do wa ne go rol ni ka.

Do ak cji ga śni czej za dys po no wa no sześć
za stę pów stra ży po żar nej – po dwa z KP PSP
w Mi li czu i OSP Ciesz ków oraz po jed nym
z OSP Gu zo wi ce i OSP Zdu ny. Po przy by ciu
na miej sce usta lo no za sięg po ża ru na kil ka -
dzie siąt arów. Stra ża cy wal czy li z ogniem
pra wie dwie go dzi ny przy uży ciu wo dy i pia -
ny. Nie uda ło się ura to wać sprzę tu rol ni cze -
go. – Nie był ob ję ty ubez pie cze niem, a je go
koszt wy no si pra wie 500 tys. zł. Mam go spo -
dar stwo o po wierzch ni 50 ha i ma szy na jest
pod sta wo wym środ kiem na sze go utrzy ma -
nia. Te raz mu szę ko rzy stać z wy naj mu al bo
usłu gi za stęp czej – mó wił nam po szko do wa -
ny rol nik z Ciesz ko wa. 

Jest to oso ba po wszech nie zna na i sza -
no wa na ze wzglę du na swo ją pra co wi tość
i za an ga żo wa nie w dzia łal ność spo łecz ną.
Jest tak że człon kiem Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Ciesz ko wie i je go ko le -
dzy – dru ho wie – po sta no wi li zor ga ni zo -
wać zbiór kę na po kry cie czę ści strat.
Do ak cji przy łą czy ły się też Gmin ny Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej oraz Urząd Gmi ny
w Ciesz ko wie. 

– Ni gdy nie od ma wiał po mo cy in nym,
dla te go sam tak że na nią za słu gu je – za zna -
cza ją or ga ni za to rzy zbiór ki. Wszy scy chęt -
ni pro sze ni są o prze ka zy wa nie dat ków
na utwo rzo ny ra chu nek ban ko wy o nu me -
rze 52 9582 1010 2001 0100 1049 0102
z do pi skiem „Po moc dla rol ni ka”. – Chciał -
bym po dzię ko wać pa nu wój to wi Igna ce mu
Miecz ni kow skie mu, opie ce spo łecz nej
i stra ża kom ochot ni kom za po moc. Dzię -
ku ję rów nież z oka za ne wspar cie ze stro ny
za przy jaź nio nych rol ni ków i zna jo -
mych – oznaj mił miesz ka niec gmi ny Ciesz -
ków.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA CIESZKÓW

Zbiórka na rzecz
poszkodowanego rolnika

W miej sco wo ści Ra kło wi ce (gmi na
Ciesz ków) dro ga kra jo wa nr 15 krzy -
żu je się z po wia to wą i gmin ną. W naj -
bliż szej przy szło ści pla no wa ne są
tam in we sty cje du żych pod mio tów
go spo dar czych. Z te go po wo du sa mo -
rzą dy wy szły z ini cja ty wą, by w tym
miej scu zbu do wać ron do, głów nie
w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa
uczest ni ków ru chu dro go we go.

Na spo tka niu, w któ rym uczest ni -
czy li wójt Ciesz ko wa, sta ro sta po wia tu
mi lic kie go oraz przed się bior cy uda ło się
wy pra co wać wspól ne sta no wi sko i przy -

go to wać pi smo do Ge ne ral nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to strad. Pod ko niec
czerw ca od by ło się spo tka nie z dy rek tor
GDD KiA we Wro cła wiu. – We dług
wstęp nych usta leń po sta no wio no, że do -
ku men ta cję pro jek to wą opra cu je wspól -
nie gmi na z po wia tem. Przed się bior cy
i wła ści cie le prze ka żą pod bu do wę nie -
zbęd ne grun ty, przy le ga ją ce do skrzy żo -
wa nia. Na to miast GDD KiA bę dzie
me ry to rycz nie wspie rać przy go to wa nie
do ku men ta cji oraz roz pocz nie sta ra nia
o środ ki na re ali za cję za da nia – po in for -
mo wał Igna cy Miecz ni kow ski, wójt
Ciesz ko wa.

W lip cu gmi na otrzy ma ła pi smo in -
for mu ją ce o tym, że GDD KiA wspie ra
ini cja ty wę bu do wy ron da, de kla ru je po -
moc w opra co wa niu do ku men ta cji oraz
roz pocz nie sta ra nia o środ ki na re ali za cję
in we sty cji. Wła ści cie le grun tów wstęp nie
za de kla ro wa li, że go to wi są nie od płat nie
prze ka zać je na po trze by bu do wy ron da.
Obec nie uzgod nio ne jest po ro zu mie nie
do ty czą ce re ali za cji wspo mnia nej in we -
sty cji.

Bu do wa ron da w Ra kło wi cach ma
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym i es te ty ki, uła twie nie przed się -
bior com re ali za cji pla no wa nych in we sty cji,

uspo ko je nie ru chu, o któ re wnio sko wa li
miesz kań cy Dziad ko wa i Ra kło wic, a tak -

że prze bu do wę nie bez piecz ne go skrzy żo -
wa nia z dro gą po wia to wą. (FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Planują budowę ronda w Rakłowicach

18 sierp nia w go dzi nach po ran nych
na uli cy Kro to szyń skiej w Mi li czu,
w po bli żu mo stu nad rze ką Ba rycz,
do szło do ko li zji dwóch po jaz dów.
Na szczę ście ni ko mu nic po waż ne go
się nie sta ło. Spraw ca zda rze nia był
pod wpły wem al ko ho lu.

Po li cja usta li ła, że w kie run ku cen -
trum Mi li cza sa mo cho dem oso bo wym
mar ki Volks wa gen Pas sat je chał 57-let ni
miesz ka niec jed nej z oko licz nych wio sek.
Za trzy mał się przed przej ściem dla pie -
szych w ce lu ustą pie nia pierw szeń stwa,
a wte dy w tył po jaz du ude rzył ja dą cy
za nim sa mo chód oso bo wy mar ki Ford
Ku ga, któ rym kie ro wał 41-let ni miesz ka -
niec gmi ny Mi licz. 

W wy ni ku stłucz ki nikt nie ucier piał,
ale nie znacz nie uszko dzo ne zo sta ły oba au -
ta. Spraw ca ko li zji był nie trzeź wy – ba da -
nie wy ka za ło w je go or ga ni zmie pra wie
dwa pro mi le al ko ho lu. W związ ku z tym

po li cjan ci za trzy ma li męż czyź nie pra wo
jaz dy i unie moż li wi li mu dal szą jaz dę,
prze ka zu jąc po jazd oso bie przez nie go
wska za nej. 

– Po stę po wa nie jest w to ku – spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie,
gdzie męż czy zna po nie sie kon se kwen cje

praw ne, zwią za ne z kie ro wa niem sa mo -
cho dem oso bo wym w sta nie nie trzeź wo -
ści. Po nad to od po wie za spo wo do wa nie
ko li zji dro go wej – po in for mo wał 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

Stłuczka wynikiem nietrzeźwościF
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15 sierp nia na Skwe rze im. Win cen -
te go Wi to sa w Mi li czu od by ły się uro -
czy sto ści z oka zji Świę ta Woj ska Pol -
skie go i 102. rocz ni cy bi twy war -
szaw skiej. Sym bo licz ne wią zan ki
kwia tów zło ży li przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów po wia tu mi lic kie go, in sty -
tu cji, szkół, sto wa rzy szeń i woj ska.
Or ga ni za to rem uro czy sto ści był Za -
rząd Po wia tu Mi lic kie go.

Uro czy sto ści tra dy cyj nie roz po czę -
to od wspól ne go od śpie wa nia „Ma zur -
ka Dą brow skie go” i wcią gnię cia
na maszt fla gi pań stwo wej. Na stęp nie
prze mó wił sta ro sta mi lic ki. – 15 sierp -
nia to świę to upa mięt nia ją ce jed no
z naj waż niej szych zwy cięstw orę ża pol -
skie go, od nie sio ne w bi twie war szaw -
skiej. Ar mia so wiec ka sta ła już
na przed po lach War sza wy i nad Pol ską
za wi sło śmier tel ne nie bez pie czeń stwo.
Na stą pi ło wów czas od wró ce nie lo sów
tej woj ny, na zwa no to Cu dem nad Wi -
słą. Źró dłem te go zwy cię stwa był śmia -
ły plan stra te gicz ny na czel ne go wo dza
Jó ze fa Pił sud skie go. Po tra fił unieść cię -
żar od po wie dzial no ści w od po wied niej
chwi li. Do te go do szła de ter mi na cja
i kom pe ten cja pol skich do wód ców, wy -
wia du pol skie go i fakt zła ma nia so -
wiec kich szy frów. Praw dzi wy mi
bo ha te ra mi są przede wszyst kim zwy -
kli pol scy żoł nie rze, któ rzy ru szy li
w bój o wszyst ko. Zo ba czy li śmy so li -
dar ność i ofiar ność spo łe czeń stwa, któ -
re po rzu ci ło spo ry i po dzia ły. Pol ska
mia ła mi lio no wą ar mię, zło żo ną głów -
nie z ochot ni ków oraz tych, któ rzy od -
po wie dzie li na we zwa nie mar szał ka
Pił sud skie go i pre mie ra Win cen te go
Wi to sa. Wiel ka wspa nia ła lek cja
sprzed 102 lat po win na być dla nas za -
wsze ak tu al na i po ucza ją ca – po wie -
dział Sła wo mir Strze lec ki.

De le ga cje sa mo rzą dów, sto wa rzy -
szeń, służb mun du ro wych zło ży ły
wią zan ki kwia tów przy ka mie niu upa -
mięt nia ją cym pre mie ra Win cen te go
Wi to sa, któ ry ode grał ogrom ną ro lę

w mo bi li za cji chło pów, ja ko naj licz -
niej szej war stwy spo łecz nej, do wal ki
w obro nie oj czy zny przed bol sze wi -
zmem. 

Punk tem kul mi na cyj nym uro czy -
sto ści był po kaz Mi lic kiej Gru py Re -
kon struk cyj nej. Za pre zen to wa no
po tycz kę po mię dzy żoł nie rza mi pol -
ski mi a bol sze wi ka mi oraz sce nę
śmier ci ks. Igna ce go Sko rup ko. Du -
chow ny przez la ta stał się jed nym
z naj słyn niej szych sym bo li woj ny pol -
sko -bol sze wic kiej. Je go po stać zo sta ła
uwiecz nio na na wet na ob ra zie Je rze go
Kos sa ka „Cud nad Wi słą”. Ks. Igna cy
Sko rup ka zgi nął mę czeń ską śmier cią
pod Osso wem, gdzie ru szył wraz
z mło dy mi ochot ni ka mi do na tar cia
prze ciw ko woj skom bol sze wic kim.
Wieść o ofiar nej po sta wie i śmier ci ka -
pe la na na tchnę ła żoł nie rzy, a wkrót ce
obie gła ca ły kraj, wy wo łu jąc wzrost
uczuć pa trio tycz nych.

Na za koń cze nie sa mo rzą dow cy
zło ży li po dzię ko wa nia i ży cze nia żoł -
nie rzom Woj ska Pol skie go, kie ru jąc je
do ma jo ra Woj cie cha Słu goc kie go, kie -
row ni ka skła du Mi licz 4 Re gio nal nej
Ba zy Lo gi stycz nej we Wro cła wiu. 

Bi twa War szaw ska, zwa na po -
wszech nie Cu dem nad Wi słą, ro ze gra -
ła się w dniach 13-15 sierp nia 1920
ro ku. Am ba sa dor bry tyj ski w przed -
wo jen nej Pol sce, lord Ed gar Vin cent

D’Aber don, na zwał ją jed ną z 18 prze -
ło mo wych bi tew w hi sto rii świa ta. By -
ła de cy du ją cym mo men tem woj ny
pol sko -bol sze wic kiej, trwa ją cej
od 1919 do 1921 ro ku. W re zul ta -
cie II Rzecz po spo li tej uda ło się za cho -
wać nie pod le głość oraz uda rem nić
roz prze strze nie nie się na za chód Eu -
ro py re wo lu cji ko mu ni stycz nej. Gen.
Mi cha ił Tu cha czew ski – do wód ca
Fron tu Za chod nie go Ar mii Czer wo -
nej – w ode zwie do swo ich żoł nie rzy
pi sał: „Bo ha ter scy żoł nie rze Ar mii
Czer wo nej! Nad szedł czas roz ra chun -
ku. Ar mia Czer wo ne go Sztan da ru
oraz ar mia dra pież ne go Bia łe go Or ła
sta nę ły na prze ciw sie bie przed bo jem
na śmierć i ży cie. Przez tru pa Bia łej
Pol ski pro wa dzi dro ga ku ogól no świa -
to wej po żo dze. Na na szych ba gne tach
przy nie sie my szczę ście i po kój pra cu -
ją cym. Na za chód!”.

23 lip ca po wstał w Smo leń sku
Tym cza so wy Ko mi tet Re wo lu cyj ny
Pol ski (Po lrew kom) z Ju lia nem Mar -
chlew skim i Fe lik sem Dzier żyń skim
na cze le, któ ry za in sta lo wał się póź niej
w zdo by tym przez bol sze wi ków Bia -
łym sto ku. W te re nie or ga ni zo wa no
ko mi te ty re wo lu cyj ne i czer wo ne mi -
li cje, wpro wa dza ją ce no we so wiec kie
po rząd ki. Pol scy ro bot ni cy i chło pi nie
ule gli jed nak agi ta cji ko mu ni stycz nej.
Sku pi li się wo kół po wo ła ne go 24 lip ca
Rzą du Obro ny Na ro do wej. Pre mie -
rem zo stał w nim rol nik Win cen ty Wi -
tos, przy wód ca par tii chłop skiej, zaś
wi ce pre mie rem ro bot nik Igna cy Da -
szyń ski, li der Pol skiej Par tii So cja li -
stycz nej.

Ar mia Czer wo na na cie ra ła
w dwóch roz bież nych kie run kach, co
sta ło się jed ną z przy czyn póź niej szej
klę ski bol sze wi ków. Pol ska by ła bo -
wiem tyl ko punk tem wy pa do wym
do ata ku na za chod nią i po łu dnio wą
Eu ro pę. Front Za chod ni Mi cha iła Tu -
cha czew skie go parł w kie run ku za -
chod nim na War sza wę z za mia rem
prze bi cia się do Nie miec. Na to miast
Front Po łu dnio wo -Za chod ni pod do -
wódz twem Alek san dra Je go ro wa skrę -

cał w kie run ku po łu dnio wo -za chod -
nim, by po zdo by ciu Lwo wa i Ga li cji
Wschod niej prze kro czyć Kar pa ty. Tu -

cha czew ski za mie rzał za ata ko wać War -
sza wę z dwóch stron – je go głów ne si ły
par ły na sto li cę Pol ski od wscho du, na -
to miast jed na z bol sze wic kich ar mii
mia ła ma new rem okrą ża ją cym obejść
War sza wę od pół no cy, prze pra wić się
przez Wi słę pod Płoc kiem i za ata ko wać
mia sto od za cho du. Do dat ko wym
wspar ciem w wal ce o pol ską sto li cę
mia ła być tak że 1 Ar mia Kon na Bu -
dion ne go, ata ku ją ca wte dy Lwów. Tu -
cha czew ski do ma gał się skie ro wa nia jej

w kie run ku War sza wy. Jed nak że
sprze ci wi li się te mu do wód cy Fron tu
Po łu dnio wo -Za chod nie go, Je go row
i Sta lin, któ rzy chcie li za wszel ką ce nę
zdo być Lwów i ma sze ro wać szyb ko
na Wę gry.

W bi twie war szaw skiej bra ło
udział od 113 do 123 tys. żoł nie rzy
po stro nie pol skiej i 104-114 tys.
po stro nie bol sze wi ków. Klu czo wą ro -
lę w roz strzy gnię ciu te go star cia ode -
grał ma newr Woj ska Pol skie go znad
Wie prza 16 sierp nia, któ ry oskrzy dlił
si ły Fron tu Za chod nie go Ar mii Czer -
wo nej, przy jed no cze snym zwią za niu
sił bol sze wic kich na przed po lach War -
sza wy. Za po my sło daw cę i re ali za to ra
te go ma new ru uzna je się ów cze sne go
na czel ne go wo dza – Jó ze fa Pił sud skie -

go. Do tej po ry trwa ją w tej spra wie
spo ry hi sto ry ków, po nie waż rów nie
waż ną ro lę, a mo że na wet więk szą,
ode grał gen. Ta de usz Roz wa dow ski, ja -
ko szef Szta bu Ge ne ral ne go Wojsk Pol -
skich. Na wszyst kich roz ka zach
ope ra cyj nych, od 12 do 16 sierp nia,
wid nie je pod pis gen. Roz wa dow skie -
go, któ ry przez część hi sto ry ków uwa -
ża ny jest za głów ne go ar chi tek ta
zwy cię stwa nad bol sze wi ka mi. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Upamiętnili wielki triumf polskiego oręża
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Na po cząt ku sierp nia na bo isku
w Ka szo wie ro ze gra no Cha ry ta tyw ny
Tur niej Pił ki Noż nej dla Oli wie ra Ko -
pań skie go o Pu char Bur mi strza Mi li -
cza. Or ga ni za to rem im pre zy by li wo -
lon ta riu sze „Z Ser ca dla Ser ca Mi -
licz” oraz LZS So kół Ka szo wo. 

W po łu dnie roz gryw ki roz po czę li
naj młod si uczest ni cy. Wśród or li ków
(rocz ni ki 2012-2013) pierw sze miej sce
za jął ze spół So ko ła Ka szo wo, wy prze -
dza jąc Aka de mię Spor tu Mi licz, Po goń
Ciesz ków i Szkół kę Pił kar ską Mi licz.
Kró lem strzel ców zo stał Alex La tif (So -
kół), naj lep szym bram ka rzem Pa tryk
Mi ko łaj czak (ASM), a ty tuł MVP przy -
zna no Fi li po wi Nie czy po ro wi (ASM).
W ka te go rii ża ków (rocz nik 2014
i młod si) trium fo wa ła Aka de mia Spor -
tu Mi licz, a na po dium zna la zły się rów -
nież dru gi i pierw szy ze spół Szkół ki
Pił kar skiej Mi licz. Naj wię cej bra mek
zdo był Fi lip Ma łec ki (Szkół ka Pił kar -
ska I Mi licz), ty tuł naj lep sze go bram ka -
rza otrzy mał Aleks Żu chow ski
(Szkół ka Pił kar ska II Mi licz), a MVP zo -
stał Mi lan Ko ło dziej (ASM).

Póź niej na bo isko wkro czy li se nio -
rzy w dru ży nach pię cio oso bo wych.
Ry wa li zo wa no na ma łe bram ki. Zwy -
cię ży ła eki pa Ka szo wo Old boys. Dru -
gie miej sce za jął Or lik Te am, a trze cie
przy pa dło dru ży nie Dun ko wa. Naj -
sku tecz niej szym strzel cem oka zał się
An drzej Jur czak (Dun ko wa), za naj -
lep sze go bram ka rza uzna no Pio ta Ba -
la gę (Ka szo wo Old boys), a mia no
MVP przy zna no Nor ber to wi Rad gow -
skie mu (Ka szo wo Old boys).

W trak cie im pre zy prze pro wa dzo -
no lo te rię fan to wą. Na gro da mi głów -
ny mi by ły ro wer i grill ze sta li
nie rdzew nej. Od by ła się rów nież li cy -
ta cja pa mią tek spor to wych, m. in. ko -
szul ki Ślą ska Wro cław i pił ki
z au to gra fa mi. Zna ko mi ty po kaz za -
pre zen to wa ła Aka de mia Tań ca Ja skier
z Mi li cza. Po nad to or ga ni za to rzy przy -
go to wa li atrak cje dla dzie ci – dmu cha -
ne zam ki, wa tę cu kro wą, po pcorn.

Moż na by ło tak że za pleść so bie ko lo -
ro we war ko czy ki, prze je chać się brycz -
ką czy obej rzeć po jaz dy stra ży
po żar nej i po li cji. Na sto iskach ga stro -
no micz nych nie bra ko wa ło roz ma -
itych przy sma ków. Zwień cze niem
im pre zy by ła za ba wa ta necz na.

Do chód z im pre zy zo sta nie prze -
zna czo ny na le cze nie Oli wie ra Ko pań -
skie go z Mi li cza. Przed ukoń cze niem
dru gie go ro ku ży cia zdia gno zo wa no
u nie go ca ło ścio we za bu rze nie roz wo -
ju pod po sta cią au ty zmu dzie cię ce -
go. – Był to punkt zwrot ny w ży ciu
na szej ro dzi ny, po któ rym roz po czę -
łam wal kę o syn ka. Oli wier przez swo -
je scho rze nie za tra cił umie jęt no ści

ko mu ni ka cyj ne, za trzy mał się w roz -
wo ju i za mknął się w swo im świe cie,
do któ re go nie chce ni ko go do pu ścić.
Z po wo du za bu rzo ne go funk cjo no wa -
nia spo łecz ne go, za bu rzo nej ko mu ni -
ka cji wer bal nej i nie wer bal nej oraz
za bu rzeń spo łecz nych Oli wier wy ma -
ga wie lo spe cja li stycz nej te ra pii i ca ło -
do bo wej opie ki, aby mieć szan sę
na lep szą przy szłość. Mo ty wo wa na
ma rze niem o usły sze niu z ust mo je go
dziec ka sło wa „ma ma”, zwra cam się
do Pań stwa z go rą cą proś bą o po moc.
Nie ste ty sa mo dziel nie nie je stem
wsta nie za pew nić Oli wie ro wi sta łe go
do stę pu do naj lep szych spe cja li stów,
któ rzy ja ko je dy ni ma ją moż li wość wy -
cią gnię cia go z je go za mknię te go świa -
ta. Na obec ną chwi lę mu si my
wy ko nać ba da nia oraz po kryć kosz ty
dal sze go le cze nia. Bę dę wdzięcz na
za każ dy gest! – na pi sa ła ma ma Oli -
wie ra na stro nie in ter ne to wej por ta lu
sie po ma ga. pl. 

– Wo lon ta riu sze „Z Ser ca dla Ser -
ca Mi licz” i LZS So kół Ka szo wo skła -
da ją naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia
wszyst kim dar czyń com, któ rzy swo im
ogrom nym ser cem, za an ga żo wa niem
i po mo cą wspar li im pre zę. Po otwar ciu
i ko mi syj nym prze li cze niu pu szek le -
cze nie Oli wie ra zo sta nie wspar te su -
mą 10 957,73 zł – po in for mo wa li
wo lon ta riu sze „Z Ser ca dla Ser ca Mi -
licz”. (FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Zebrali dla Oliwiera ponad 10 tys. zł!
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NA DRODZE

Stracił prawo jazdy na trzy miesiące

12 sierp nia po li cjan ci za trzy ma li
mo to cy kli stę, któ ry w te re nie za bu -
do wa nym prze kro czył do zwo lo ną
pręd kość. Zo stał su ro wo uka ra ny.

32-let ni miesz ka niec po wia tu ole śnic -
kie go na ul. Ko ściel nej w miej sco wo ści
Wierz cho wi ce (gmi na Kro śni ce) je chał
mo to cy klem mar ki Hon da z pręd ko ścią 95
km/h. Przy po mnij my, że w ta kich miej -
scach obo wią zu je ogra ni cze nie do 40
km/h, czy li o 55 km/h prze kro czył do zwo -
lo ną pręd kość. W związ ku z tym po li cjan -
ci uka ra li kie ru ją ce go man da tem

w kwo cie 1500 zło tych oraz na ło ży li 10
punk tów kar nych. Po nad to za bra no mu
pra wo jaz dy i prze sła no do sta ro stwa ce lem
wy da nia de cy zji o je go za trzy ma niu
na okres trzech mie się cy. 

– Wy da no męż czyź nie po kwi to wa nie
z po twier dze niem, że pra wo jaz dy po sia dał,
ale zo sta ło ono za trzy ma ne. Ta ki do ku -
ment upraw nia do jaz dy przez ko lej ne 24
go dzi ny, co ma umoż li wić kie ru ją ce mu do -
jazd do ce lu. Po kon tro li dro go wej mo to cy -
kli sta zo stał zwol nio ny – mó wi pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu. (FE NIX)
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Nie daw no w świe tli cy w Wę grzy no -
wie zor ga ni zo wa no spo tka nie miesz -
kań ców so łec twa z funk cjo na riu sza -
mi Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi -
li czu. Dys ku to wa no na te mat bez pie -
czeń stwa na te re nie miej sco wo ści.

Uczest ni czą cy w ze bra niu dziel ni co -
wy te go so łec twa, st. sierż. Bar tosz Dol ny,
oraz to wa rzy szą cy mu dziel ni co wy gmi ny
Kro śni ce, asp. szt. Ma riusz Mi cha łow ski,
omó wi li kil ka na ście ak tu al nych spraw do -
ty czą cych bez pie czeń stwa miesz kań ców
Wę grzy no wa i oko lic. Po ru szo no m. in.
pro blem zwią za ny z bez pań ski mi psa mi,
wa łę sa ją cy mi się bez nad zo ru po wio sce.
Wska za no, że w ta kich przy pad kach moż -
na sko rzy stać z Kra jo wej Ma py Za gro żeń
Bez pie czeń stwa i przy po mo cy tej apli ka -

cji in for mo wać służ by o róż nych za gro że -
niach wy stę pu ją cych na te re nie so łec twa.
Zwró co no rów nież uwa gę na nie od po wie -
dzial ne za cho wa nie mo to cy kli stów, któ rzy
po ru sza ją się z nad mier ną pręd ko ścią
po te re nie wsi. 

Dziel ni co wy przy po mniał ze bra nym
o obo wiąz ku pra wi dło we go ozna ko wa nia
nie ru cho mo ści, co jest bar dzo istot ne
w przy pad ku pro wa dze nia dzia łań ra tow -
ni czych. Brak ozna ko wa nia po se sji mo że
bo wiem bar dzo utrud nić szyb kie do tar cie
służb do osób po trze bu ją cych po mo cy.

Miesz kań cy so łec twa Wę grzy nów do -
wie dzie li się rów nież o prze stęp stwach po -
peł nia nych przez spraw ców dzia ła ją cych
me to da mi ty pu „na wnucz ka” oraz po -
przez tzw. spo ofing, po le ga ją cy na pod szy -
wa niu się w trak cie roz mo wy te le fo nicz nej

pod in ną oso bę. Zda rza ją się też przy pad -
ki oszustw „na po li cjan ta”. Uświa do mio no
ze bra nych, że stró że pra wa ni gdy nie in for -
mu ją o pro wa dzo nych przez sie bie spra -
wach i nie pro szą o prze ka za nie pie nię dzy
nie zna nej oso bie. Do ty czy to rów nież za -
an ga żo wa nia czy ichś pry wat nych pie nię -
dzy do ja kiej kol wiek ak cji. W przy pad ku
ode bra nia te le fo nu od oso by, któ ra np. po -
da je się za krew ne go i nie jest roz po zna na
przez roz mów cę nie na le ży po dej mo wać
żad nych kro ków w kie run ku prze ka zy wa -
nia pie nię dzy – być mo że jest to pró ba
oszu stwa. St. sierż. Bar tosz Dol ny pod kre -
ślił, że po win ni śmy kie ro wać się ogra ni czo -
nym za ufa niem w kon tak tach z oso ba mi
ob cy mi, któ re czę sto wy ko rzy stu ją ła two -
wier ność, szcze gól nie star szych osób.

(FE NIX)
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WĘGRZYNÓW

Spotkanie mieszkańców z policjantami
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5 sierp nia na dro dze po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Ostro wą sy i Cha łu py
(gmi na Mi licz) do szło do ko li zji
dwóch sa mo cho dów oso bo wych.
Spraw ca od da lił się z miej sca zda -
rze nia, po rzu ca jąc swój po jazd. Jesz -
cze te go sa me go dnia wie czo rem
do bro wol nie zgło sił się na po li cję.

Jak wstęp nie usta li ła po li cja, w stro nę
Mi li cza je chał sa mo chód na uki jaz dy mar -
ki Kia Rio, kie ro wa ny przez 27-let nie go
kur san ta. Obok sie dział 40-let ni in struk -
tor – obaj męż czyź ni to miesz kań cy po wia -
tu ostrow skie go. Gdy kie ru ją cy zwol nił
w ce lu unik nię cia zde rze nia z prze bie ga ją -
cą sar ną, ja dą cy za nim sa mo chód oso bo wy
mar ki Peu ge ot ude rzył w tył eL ki. W efek -
cie oba au ta zje cha ły z jezd ni do przy droż -
ne go ro wu. Na szczę ście kur san to wi
i in struk to ro wi nic się nie sta ło. Kie ru ją cy
peu ge otem męż czy zna o wła snych si łach
wy siadł z sa mo cho du i od da lił się z miej sca
zda rze nia w nie zna nym kie run ku.

– Au to do na uki jaz dy zo sta ło za bez -
pie czo ne przez wła ści cie la we wła snym za -
kre sie, na to miast dru gi po jazd
prze trans por to wa no na par king strze żo ny.
Po li cjan ci usta li li, że kur sant i in struk tor
na uki jaz dy by li trzeź wi. Kie ru ją cy peu ge -
otem 37-let ni miesz ka niec Sul mie rzyc
jesz cze te go sa me go dnia, oko ło go dzi -
ny 19.00, do bro wol nie zgło sił się do Ko -

men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. Był
trzeź wy i po sia dał wy ma ga ne pra wo jaz dy,
nie po tra fił jed nak ra cjo nal nie wy tłu ma -
czyć, dla cze go od da lił się z miej sca ko li zji.
Obec nie trwa ją po li cyj ne czyn no ści, ma ją -
ce na ce lu wy ja śnie nie oko licz no ści te go
zda rze nia – po wie dział pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Sprawca kolizji oddalił się z miejsca zdarzenia
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4 sierp nia za trzy ma no trzech mło -
dych męż czyzn, któ rzy mie li do pu -
ścić się do tkli we go po bi cia 13-lat ka
w jed nym z mi lic kim par ków. Po -
szko do wa ny chło piec tra fił do szpi ta -
la. Na szczę ście ob ra że nia nie oka -
za ły się groź ne dla je go zdro wia.

Te go dnia wie czo rem funk cjo na -
riu sze po li cji zo sta li po wia do mie ni, iż
na izbę przy jęć miej sco we go szpi ta la
przy wie zio no 13-let nie go chłop ca
z wy raź ny mi ob ra że nia mi twa rzy i in -
nych czę ści cia ła. We dług le ka rza dy -
żur ne go mo gły być skut kiem po bi cia.
Usta lo no, że chło piec wcze śniej prze -
by wał wraz z ko le żan ką w par ku
przy uli cy Trzeb nic kiej w Mi li czu. Za -
cze pi ło go kil ku męż czyzn, a je den
z nich za czął bić na sto lat ka pię ścia mi
po twa rzy i gło wie. Po chwi li przy łą czył
się do nie go ko lej ny, a trze ci na gry wał
zda rze nie te le fo nem ko mór ko wym. 

– Po po bi ciu, jak gdy by nic się nie
sta ło, spraw cy ode szli z miej sca zda rze -
nia, po zo sta wia jąc w par ku ran ne -
go 13-lat ka i moc no wy stra szo ną je go
ko le żan kę, któ ra na tych miast za dzwo -
ni ła po ro dzi ców. Gdy oj ciec dziew -
czyn ki przy je chał do par ku, na past ni cy
sie dzą cy na jed nej z po bli skich ła wek,
wi dząc go, roz bie gli się. Męż czy zna za -
wiózł więc po bi te go chłop ca do szpi ta -
la. Na szczę ście do zna ne w wy ni ku
po bi cia ob ra że nia cia ła oka za ły się nie -
groź ne dla je go zdro wia. Po ba da niach
le kar skich jesz cze te go sa me go wie czo -
ra w to wa rzy stwie swo jej ma my opu -
ścił szpi tal – po in for mo wał pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski z Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu.

Na pod sta wie uzy ska ne go
od chłop ca opi su na past ni ków usta lo -
no po ten cjal nych spraw ców. Po kil ku -
na stu mi nu tach po szu ki wań
za trzy ma no trzech męż czyzn w wie -
ku 19, 18 i 17 lat. Wszy scy by li
pod wpły wem al ko ho lu – do cza su
wy ja śnie nia spra wy tra fi li do po li cyj -
ne go aresz tu. Te le fon wraz z na gra -
nym fil mem za bez pie czo no ja ko
do wód w spra wie po bi cia. 

– Na stęp ne go dnia dwaj na past -
ni cy usły sze li za rzut po peł nie nia
wspól nie i w po ro zu mie niu prze stęp -
stwa po le ga ją ce go na po bi ciu 13-lat ka
i na ra że niu go na bez po śred nie nie -
bez pie czeń stwo utra ty ży cia al bo
zdro wia. Po dej rza ni zo sta li do pro wa -
dze ni przez po li cjan tów do pro ku ra -

to ra, któ ry za sto so wał wo bec nich
środ ki za po bie gaw cze w po sta ci do zo -
rów po li cyj nych oraz za ka zu ja kie go -
kol wiek kon tak to wa nia się
z po krzyw dzo nym wraz z za ka zem
zbli ża nia się do po bi te go chłop ca
na od le głość nie mniej szą niż 100 me -
trów. Po prze słu cha niach po dej rza ni
zo sta li zwol nie ni. Za po peł nio ne
prze stęp stwo gro zi im ka ra do trzech
lat po zba wie nia wol no ści. Ich ko le gę,
któ ry na grał swo im te le fo nem prze -
bieg zda rze nia, prze słu cha no ja ko
świad ka. Zwol nio no go, ale oczy wi -
ście bez te le fo nu, któ ry wraz z na gra -
nym fil mem bę dzie do wo dem
w to czą cym się po stę po wa niu – do -
po wie dział pod insp. S. Wa leń ski. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Odpowiedzą za pobicie 13-latka
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10 kg tytoniu bez znaków akcyzy

11 sierp nia po li cja za trzy ma ła 28-
let nią miesz kan kę gmi ny Mi licz
za po sia da nie pra wie 10 kg ty to niu
bez zna ków ak cy zy. Ko bie ta od po -
wie za po peł nie nie wy kro cze nia
skar bo we go.

Po li cjan ci uda li się do jed nej z wio sek,
gdzie – we dług wcze śniej szych usta -
leń – miał być prze cho wy wa ny ty toń bez
obo wiąz ko wych zna ków ak cy zy. Na miej -
scu za sta no 28-let nią ko bie tę i w jej obec -
no ści prze szu ka no po miesz cze nia
miesz kal ne i go spo dar cze. Zna le zio no wo -
rek ju to wy z roz drob nio nym, wy su szo -
nym ty to niem o wa dze pra wie 10
ki lo gra mów. Stwier dzo no brak ja kich kol -
wiek zna ków ak cy zo wych.

Ko bie tę prze wie zio no do Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. Po prze słu -
cha niu zo sta ła zwol nio na, a za bez pie czo -
ny ty toń tra fił do po li cyj ne go
de po zy tu. – Po li cjan ci wstęp nie usta li li, że
stra ty Skar bu Pań stwa z ty tu łu wpro wa -
dze nia do ob ro tu ta kiej ilo ści ty to niu bez
opła co ne go po dat ku ak cy zo we go mo gły
wy nieść po nad 8500 zło tych. Po stę po wa -
nie jest w to ku. Funk cjo na riu sze mię dzy
in ny mi usta la ją po cho dze nie za bez pie czo -
ne go ty to niu. Spra wa znaj dzie swój fi nał
w są dzie, gdzie ko bie ta od po wie za po peł -
nie nie wy kro cze nia skar bo we go – 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 DRODZE

Jazda w stanie nietrzeźwym
zakończyła się w rowie

13 sierp nia w go dzi nach wie czor -
nych do szło do wy pad ku na ul. Su -
łow skiej w Mi li czu. 41-let ni oby wa tel
Ukra iny stra cił pa no wa nie nad po jaz -
dem, któ ry w re zul ta cie wje chał
do ro wu. Jak się oka za ło, kie row ca
był nie trzeź wy.

41-lat ko wi nic się nie sta ło. Po li cjan ci
szyb ko usta li li, co by ło po wo dem ta kiej
nie kon tro lo wa nej jaz dy. Ba da nie sta nu
trzeź wo ści wy ka za ło bo wiem w or ga ni -
zmie kie row cy po nad 1,6 pro mi la al ko ho -
lu. W związ ku z tym do cza su wy ja śnie nia
spra wy zo stał za trzy ma ny w po li cyj nym

aresz cie, na to miast je go sa mo chód od ho -
lo wa no na par king strze żo ny. 

– Po wy trzeź wie niu męż czy znę do -
pro wa dzo no do mi lic kie go są du, któ -
ry – dzia ła jąc w try bie przy spie szo nym,
prze wi dzia nym dla ob co kra jow ców – nie -
zwłocz nie wy dał wy rok, ska zu jąc za trzy -
ma ne go kie row cę za po peł nie nie
prze stęp stwa dro go we go. Przy po mi na my,
że za kie ro wa nie po jaz dem me cha nicz nym
w sta nie nie trzeź wo ści gro zi ka ra na wet
do dwóch lat po zba wie nia wol no ści – 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)

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z

F
O

T
. 
K

P
P

 M
ili

c
z



Rozmaitości8 WTOREK, 23 SIERPNIA 2022

W po przed ni week end mi lic ki ry nek
za peł ni li mi ło śni cy mo bil nej ga stro -
no mii. Od by wał się tam bo wiem Fe -
sti wal Sma ków Świa ta. Po pu lar ne
fo od truc ki za pew ni ły sze ro ką ga mę
przy sma ków z róż nych stron świa ta. 

Or ga ni za to rem wy da rze nia by ły Sma -
ki Świa ta Stre et Fo od. Ideą fe sti wa lu jest
pro mo wa nie stre et fo odu oraz je dze nia
w du chu „slow”, przy go to wy wa ne go ze
świe żych, sta ran nie do bra nych pro duk tów. 

Na mi lic kim ryn ku moż na by ło spró -
bo wać ta kich po traw jak azja tyc kie pie roż -
ki na pa rze (le pio ne ręcz nie tra dy cyj ną
me to dą we dług ory gi nal ne go chiń skie go
prze pi su), bur ger z dzi czy zną, bel gij skie
fryt ki, mek sy kań skie bur ri to i qu esa dil la,
wra py po por tu gal sku, lo dy taj skie czy ja -
poń skie su shi. Or ga ni za to rzy przy go to wa -
li rów nież atrak cje dla dzie ci – dmu cha ny
za mek i zjeż dżal nie, a tak że sto iska z ga -
dże ta mi oraz stu dio ta tu ażu. (FE NIX)

Ba rycz Su łów po waż nie wzmoc ni ła
się na roz po czę ty wła śnie se zon.
Nie daw no do klu bu do łą czył ko lej ny
za wod nik. Na za sa dzie trans fe ru de -
fi ni tyw ne go gra czem Ba ry czy stał
się 26-let ni Ja kub Boh da no wicz, któ -
ry pod pi sał rocz ny kon trakt. Na bo -
isku bę dzie wy stę po wać z nu me -
rem 6.

J. Boh da no wicz ma już spo re do świad -
cze nie. Ro ze grał w bar wach III -li go wej Ślę -
ży 230 spo tkań, w któ rych strze lił 10 go li.
Jest za wod ni kiem gra ją cym na po zy cji

środ ko we go po moc ni ka i – opcjo nal -
nie – na środ ku obro ny. 

– Bar dzo się cie szę, że mo głem do łą -
czyć do Ba rycz Su łów. Jest to dla mnie no -
we do świad cze nie, no wy roz dział
w przy go dzie z pił ką. Przez ca łe ży cie gra -
łem w Ślę zie, więc wie rzę, że ta zmia na po -
zwo li mi się da lej roz wi jać. Bar dzo mi się
spodo ba ła at mos fe ra w szat ni. Jest to mło -
dy ze spół, któ ry jest am bit ny i wi dać, że
chło pa ki chcąc uczyć się i grać o jak naj -
wyż sze ce le. Wi ce pre zes Trze ciak, jak i ca -
ły za rząd wy warł na mnie du że wra że nie.
Opo wie dzia no mi o wi zji i po my śle na ten

ze spół, co po czę ści po zwo li ło pod jąć mi tę
de cy zję – po wie dział J. Boh da no wicz (źró -
dło: pro fil fa ce bo oko wy Ba ry czy Su łów).

(FE NIX)

Na po cząt ku sierp nia ro ze gra no Tur -
niej Te ni sa Ziem ne go o Pu char Wój -
ta Gmi ny Kro śni ce. W szran ki sta nę -
ło dzie się cio ro za wod ni ków, w tym
jed na ko bie ta. Or ga ni za to rem za wo -
dów by ło Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry -
stycz no -Spor to we w Kro śni cach.

Ofi cjal ne go otwar cia im pre zy do ko na li
wójt An drzej Bia ły oraz Piotr Mo ra wek prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Kro śni ce. Ry wa li -
za cja to czy ła się w sys te mie
pu cha ro wym – dodwóch po ra żek. Opu char
wal czy li Ar tur Sto la rek, Mi ko łaj Na wrot, Sła -
wo mir Szy mo nik, Piotr Je rzyk, Ma rek Olek,
Ar ka diusz Mróz, Woj ciech Tar ka, Ma rek Ple -
wa, Da mian Ha nysz oraz Ewa Wo je wo da. 

Po czte rech go dzi nach zma gań
na czte rech kor tach do fi na łu do tar li Ar -
tur Sto la rek oraz Woj ciech Tar ka. Jed no se -
to wy po je dy nek za koń czył się
wy ni kiem 6: 3 dla W. Tar ki, któ ry zgar nął
Pu char Wój ta. Tym sa mym mło dość zwy -

cię ży ła do świad cze nie. Trze cie miej sce za -
jął M. Na wrot. Wszy scy uczest ni cy otrzy -
ma li na gro dy, a zwy cięz ca pa miąt ko wą

sta tu et kę oraz me da le. Do dat ko wo na gro -
dzo na zo sta ła je dy na te ni sist ka – Ewa Wo -
je wo da. (FE NIX)

KULINARIA

Smakowy zawrót głowy

PIŁKA NOŻNA

Kolejne wzmocnienie drużyny

TENIS ZIEMNY

Wojciech Tarka zgarnął puchar
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