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BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
W niedzielę 13 maja, przy pięknej pogodzie, na stadionie w Miłkach odbyła się radosna impreza patriotyczna „Bieg
dla Niepodległej”, zorganizowana przez ZPO w Miłkach i miłkowski Ośrodek Kultury. Imprezę rozpoczęła prezentacja
historyczna oraz wystawa patriotycznych prac plastycznych, wykonanych przez uczniów ZPO. Były pokazy musztry
w wykonaniu uczniów z ZDZ w Giżycku, bieg z ﬂagą oraz właściwe biegi w kategorii przedszkolaków, uczniów do lat
12 i open, a także nordic walking – kategorii nazwanej przez prowadzącego „Ciechocinkiem”. Były medale i dyplomy,
ale wszyscy uczestnicy byli wygrani, biorąc udział w takiej fajnej imprezie. Na zakończenie poczęstowano wszystkich
pyszną grochówką.
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MOŻE JUŻ TEGO LATA WYKĄPIEMY SIĘ W JEZIORZE MIŁKOWSKIM
Szanowni Państwo, Drodzy Miłczanie! W połowie
lipca podpisuję umowę, dotyczącą programu pilotażowego TELEOPIEKA, o którym już pisaliśmy w „Miłej”.
Już w lipcu osoby wybrane do programu będą mogły
podpisać umowy i otrzymać sprzęt. W tym celu pojawią się u nich nasi pracownicy. Programowe doﬁnansowanie dotyczy wytypowanych dwudziestu
osób, natomiast zainteresowanie teleopieką nad osobami starszymi i zamieszkującymi samotnie jest dużo
większe. Rodziny osób, które nie zostały wybrane do
programu, a są zainteresowane taką formą opieki nad
bliskimi, mogą zgłosić swój udział do pani Agnieszki
Grajewskiej z Urzędu Gminy w Miłkach.
Myślę już o innym ciekawym programie, który
mógłby wspomóc naszych mieszkańców przy podejmowaniu działalności gospodarczej, ale też w innych
ważnych kwestiach. Chodzi o program „Ja w Internecie”,
który jest elementem projektu „Polska Cyfrowa”.
Odbiór zmodernizowanej drogi Miechy - Czyprki
Jest to program szkoleniowy dla mieszkańców w dziedzinie informatycznej, na który możemy pozyskać do
150 tys. złotych. Szkolenie przebiega w tzw. modułach tematycznych, z których najbardziej dla nas interesujące to:
„Mój biznes w sieci” (wszystko o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej), „Moje ﬁnanse i transakcje
w sieci” (m.in. założenie i prowadzenie konta, przelewy, opłaty itp.), „Rolnik w sieci” (np. elektroniczne wnioski o dopłaty), „Rodzic w sieci” (wszystko, co o możliwościach i pułapkach Internetu powinni wiedzieć rodzice) i „e-usługi
w administracji” – ten ostatni moduł o tyle istotny, że już niebawem nasz Urząd Gminy też przejdzie na elektroniczny
system zarządzania dokumentami i obsługi interesantów. Pod koniec lipca złożymy wniosek do tego programu. Będziemy mogli przeszkolić bezpłatnie około 100 mieszkańców w grupach po 12 osób. Szkolenia będą przeprowadzane
w szkołach w Miłkach, Rydzewie i Staświnach. Po zakończeniu szkoleń, sprzęt wykorzystany przy realizacji programu
pozostanie w szkołach.
Na początku czerwca dokonaliśmy odbioru drogi o nawierzchni żwirowej z podbudową cementową na odcinku
Miechy – Czyprki. Zakończone już też zostały prace i za chwilę nastąpi odbiór drogi asfaltowej Wyszowate – Ogródki.
Trwają prace modernizacyjne na parkingu przy Urzędzie Gminy i rozpoczynamy modernizację parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Miłkach wraz z biegnącą w kierunku cmentarza aleją. Remontujemy też budynek socjalny w Kleszczewie. Przed nami kolejne modernizacje i budowa dróg. Starostwo powiatowe wspólnie z nami zrealizuje modernizację
skrzyżowania w Kleszczewie – została już podpisana umowa z wykonawcą. Również wspólnie z powiatem zrealizujemy drogę w Danowie – wyłoniony już został wykonawca. Natomiast wspólnie z powiatem piskim wymienione
zostaną barierki na moście w Danowie. Ogłoszony został również przetarg na realizację 3 etapu modernizacji drogi
w Kleszczewie.
28 czerwca podpisałam umowę na doﬁnansowanie remontu remiz OSP w Miłkach i Marcinowej Woli. Jest to
wynosząca 20 tys. zł dotacja celowa ze środków województwa warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem na doﬁnansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W pierwszej dekadzie lipca zostanie natomiast podpisana
umowa na doﬁnansowanie drogi w Staświnach (od drogi krajowej do dróżki na Świętą Górę). Będzie to inwestycja
rzędu 284 326 zł z 80% doﬁnansowaniem z programu rządowego. W tym samym miesiącu podpiszę jeszcze dwie
umowy z programu „Rybactwo i morze”. Pierwsza z nich będzie dotyczyła modernizacji plaży w Miłkach. Koszt tej
inwestycji wyniesie 312 540 zł z doﬁnansowaniem rzędu 250 000 zł. Druga – będzie dotyczyła modernizacji wnętrz
świetlicy w Marcinowej Woli i urządzenia tam izby rybacko-regionalnej. Koszt tej realizacji sięgał będzie 175 626 zł,
a doﬁnansowanie pokryje 149 282 zł. Zatrzymajmy się dłużej przy plaży w Miłkach. Robimy wszystko, aby już w tym
sezonie letnim można się było w Jeziorze Miłkowskim wykąpać. W drugim tygodniu lipca przystąpimy do działań
chemicznych, które powinny wyeliminować z wody sinice oraz wydzielane przez nie toksyny. Po dokładnym zbadaniu stanu wody przez Sanepid, jeśli nie będzie żadnych wątpliwości, udostępnimy miejsce do kąpieli.
Również w lipcu rozpoczynamy realizację inwestycji z programu „Współpraca transgraniczna Polska – Rosja”
w którym zmienił nam się rosyjski partner – teraz jest to Gusiew. 90% doﬁnansowanie obejmie kwotę 1 416 957 zł
i będzie dotyczyło budowy oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze oraz kompleksowej przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Rudzie.
Bardzo nam się udał tegoroczny, kajakowy Spływ Galindów. Wielkie podziękowania składam naszym partnerom
i sponsorom: Polskim Liniom Lotniczym LOT, Pensjonatowi „Teresa” z Marcinowej Woli, Stowarzyszeniu „Aktywne
Spytkowo”, Państwu Kleczkowskim z Danowa oraz naszej Gminnej Spółdzielni.
Zakończył się rok szkolny w naszych szkołach w Miłkach, Rydzewie i Staświnach. Bardzo dziękuję dyrektorom
placówek oraz kadrze pedagogicznej za włożony w edukowanie i wychowanie młodego pokolenia wysiłek, a naszym
uczniom za pilną naukę i ponadprogramowe osiągnięcia. Rozpoczęły się wakacje. Życzę miłego wypoczynku, a jednocześnie proszę o zachowanie należytej ostrożności podczas zabaw nad wodą.
Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk
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DZIAŁO SIĘ W RYDZEWIE …
W maju bardzo dużo działo się w naszej
sztandarowej miejscowości turystycznej –
Rydzewie. Jeszcze nie przebrzmiały echa
Rydzewskiej Majówki, a już 4 maja swoje
święto obchodzili strażacy. Od dwóch lat
w Dzień Strażaka organizowane są gminne
obchody tego święta. W tym roku rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Rydzewie. Po
nabożeństwie jednostki OSP z terenu gminy
Miłki oraz przybyli goście przemaszerowali
na plac przy rydzewskiej remizie OSP, gdzie
czekało już ognisko i biesiadne stoły. Kolejnym ważnym wydarzeniem nad brzegiem
Niegocina i Bocznego był majowy odpust
rydzewski – znakomity pomysł proboszcza
tutejszej paraﬁi, ks. Sławomira Kudrawca.
W odpuście, przy pięknej pogodzie, uczestniczyły całe rodziny. Pogoda nieco zawiodła
podczas Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.
Ale dzieciakom to wcale nie przeszkodziło
w uczestnictwie w strażackich grach i zabawach z Myszką Miki i Minionkiem z Ośrodka Kultury w Miłkach. Międzypokoleniowej
radości było wiele.
(fot. W.M. Darski, Janina Knap,
OSP Rydzewo)

Biesiada przy okazji Dnia Strażaka

Piknik Rodzinny - Wspólna fotka
z Minionkiem
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RYDZEWIANKA POKAZAŁA „GRAFIKĘ MORZA”
W piątek 22 czerwca w Galerii „Na śmieciach” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie odbył
się wernisaż wystawy „Graﬁka morza” – fotogramów rydzewianki Janiny Knap. Janina Knap jest znaną postacią w gminie Miłki,
gdzie prowadzi m.in. zajęcia plastyczne dla słuchaczy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Nie każdy jednak wie, że jest absolwentką Liceum Plastycznego w Supraślu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesjonalnym graﬁkiem i fotografem, projektującym wydawnictwa, ilustrującym książki i podręczniki, a także malarką i członkiem warszawskiego
oddziału Polskiego Związku Artystów Plastyków.
Gości wernisażu przywitał prezes ZUOK Spytkowo
– mgr inż. Paweł Lachowicz, po czym artystycznym
wstępem do wernisażu był mini-recital „człowieka-orkiestry” z Giżycka – Leszka Zatorskiego. Artystka
zaprezentowała bardzo oryginalne, minimalistyczne
spojrzenie na morze, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników wernisażu. Wystawa
będzie eksponowana do 19 lipca.

Artystka wprowadza gości w świat swoich fotogramów

Gra „człowiek-orkiestra” – Leszek Zatorski

Pamiątkowe zdjęcie z gospodarzami Galerii „Na śmieciach”
i wójt Barbarą Mazurczyk

POWITANIE LATA W MIŁKACH
Tegoroczne lato tanecznie, ale i niezwykle dostojnie, przywitali słuchacze miłkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wraz z gronem zaprzyjaźnionych osób. Lato zostało powitane polonezem, odtańczonym na parkingu przed Ośrodkiem
Kultury w Miłkach. Oprócz tanecznych pląsów, były też występy śpiewacze i w ogóle – pyszna zabawa. Po takim preludium
nasze lato musi się zachować przyzwoicie, to znaczy – przynieść dużo słońca, a deszczu… jedynie na życzenie rolników.
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TURYSTYCZNA GMINA MIŁKI
Rozpoczęło się lato oraz wakacje
i w gminie Miłki pojawią się znowu turyści,
którzy chcą tutaj odpocząć i zostawić trochę pieniędzy. W zasadzie większość turystów, podążających w samo serce Wielkich
Jezior Mazurskich – do Giżycka od strony
Warszawy i Białegostoku – musi przejechać
przez gminę Miłki. Jaki jest turystyczny potencjał naszej gminy? Jakimi dysponujemy
atrakcjami i bazą turystyczną, która pozwoliłaby przyciągnąć i zatrzymać tutaj na
dłużej turystów? Spróbujmy dokonać małego bilansu.
Niewątpliwie turystyczną stolicą naszej gminy jest Rydzewo. Decyduje o tym
przede wszystkim położenie wsi, rozciągającej się przy głównym szlaku żeglownym
Wielkich Jezior Mazurskich, wzdłuż południowo-wschodniego brzegu Niegocina,
a dalej wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora
Bocznego. Rydzewo zostało już „odkryte”
przez turystów i ma odpowiednią bazę do
Letni tłok na Jeziorze Bocznym w Rydzewie
ich przyjęcia. Są tutaj duże przystanie, takie jak port i Gospoda „Pod Czarnym Łabędziem”, czy Marina Lester Club, oraz wiele
mniejszych. Jest też przystań pasażerska statków Żeglugi Mazurskiej, obsługiwana m.in. przez tramwaj wodny „Alicja”,
kursujący na trasie Giżycko – Wilkasy – Rydzewo – Giżycko. Wieś posiada dobrą bazę noclegową oraz gastronomiczną. Ostatnio rozwija się też mocno budownictwo rezydenckie – koło przystani ŻM zbudowano niedawno w tym celu
nowoczesny apartamentowiec. Rydzewo rozwija się jako gwarny, letni kurort sporego formatu i uprawnione jest chyba
stwierdzenie, że w przeważającej mierze wieś zatraciła już swoją dawną funkcję rolniczą. Aż się prosi tutaj budowa
amﬁteatru lub jakiejś sceny i realizacja dużych, letnich imprez kulturalno-rozrywkowych, które mogłyby śmiało konkurować z giżyckimi.
Niejako w cieniu Rydzewa pozostaje wciąż druga turystyczna miejscowość na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
– Jagodne Wielkie. Tutaj w sposób naturalny wykształciła się inna opcja wypoczynku letniego – bardziej spokojna,
związana z osiedlem domków rezydenckich nad Jeziorem Jagodne oraz agroturystyką. Można przewidzieć, że w miarę
wypełniania się Rydzewa, również tutaj pojawią się nowi inwestorzy turystyczni oraz goście. Natomiast dwie gminne miejscowości, położone również przy głównym szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich – Jagodne Małe
i Ruda – mają ograniczone możliwości turystycznego rozwoju. W przypadku Jagodnego Małego ważki jest fakt, że
najcenniejszy turystycznie obszar wsi – wyremontowany dwór i założenie folwarczne wraz z linią brzegową Jeziora
Jagodne – znajduje się w rękach prywatnych. Rozwój turystyki zależy od tego, czy właściciel udostępni szerzej turystom
swój obiekt. Natomiast w przypadku Rudy w sprzeczności z rozwojem turystycznym pozostaje rolnicza funkcja wsi
i otaczających ją terenów. Pewnego rodzaju przyszłościowym kapitałem turystycznym jest na pewno cały obszar linii
brzegowej Niegocina, pomiędzy wsiami Ruda i Rydzewo.
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to turystyczny „samograj” i zapewne w nieodległej przyszłości jego gminna linia
brzegowa pokryje się przystaniami, ośrodkami, pensjonatami i hotelami. Ale gmina Miłki dysponuje jeszcze jedną
„turystyczną perełką”, którą jest szlak jezior rynnowych Wojnowa, Buwełna i Ublika Wielkiego. Ze względów krajobrazowych oraz potencjału, dotyczącego spokojnego wypoczynku nad wodą, jest to istny rarytas, w nikłej jak dotąd
mierze wykorzystywany. Od kilku lat forsowana
jest opcja dokonania połączenia tych jezior z jeziorem Tyrkło i Śniardwami, aby stworzyć tzw.
Wielką Pętlę Mazurską – nowy szlak wodny Wielkich Jezior, alternatywny dla dotychczasowego.
Przyznam, że jestem przeciwny temu rozwiązaniu. Miłkowski szlak jezior rynnowych, w całości
dostępny obecnie jedynie dla kajaków i małych
łódek mieczowych, ale jednocześnie o wyjątkowych walorach krajobrazowych i przyrodniczych,
chronionych tzw. strefą ciszy, stanowi znakomitą
alternatywę dla gwarnego i zatłoczonego niemiłosiernie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie
należy powielać tego, co już jest, ale dobrze tę
naturalną alternatywę wykorzystać. Byłaby to
znakomita dywersyﬁkacja oferty turystycznej gminy Miłki. Leżące przy szlaku jezior rynnowych
miejscowości: Kleszczewo, Staświny, Marcinowa
Wola, Wyszowate, Ogródki i Konopki Wielkie,
Wyjątkowy krajobraz rynnowego jeziora Buwełno
już w pewnej mierze wykorzystujące turystycznie
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swoje położenie, stoją przed dużą
szansą rozwoju tzw. łagodnej turystyki, stawiającej bardziej na wypoczynek i rekreację w bliskim kontakcie z przyrodą, niż na opcję relaksu
tawerniano-imprezowego, oferowaną przez miejscowości położone
przy szlaku Wielkich Jezior. W tej
chwili najlepszą bazę turystyczną na
tym szlaku posiada Marcinowa Wola
(ośrodek „Teresa” i liczne gospodarstwa agroturystyczne, nieopodal
karczma „Stara Kuźnia” z miejscami noclegowymi w starym dworze).
Dość dynamicznie rozwija się też
Kleszczewo, co zapewne związane
jest z możliwością wpływania na jezioro Wojnowo większych jachtów.
Szczególną rolę – poniekąd wizytówki owego szlaku – mogą przyjąć
Wyszowate i Konopki Wielkie, a to
Żurawie z Bagien Nietlickich
dlatego, że obie wsie są jednocześnie położone przy ruchliwej drodze
krajowej, którą główny strumień turystów przybywa latem na Mazury. Miłkowskie jeziora rynnowe jako krajobrazowo-przyrodnicze uroczysko oraz szlak
kajakowy, który jest od trzech lat promowany poprzez gminny „Spływ Galindów” (warto tę promocję zintensyﬁkować),
to może być przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Dlatego może nie warto walczyć o przekopanie kanału, bądź tunelu,
z Buwełna na Tyrkło, a pomyśleć bardziej realistycznie i zająć się lepszym (ale w przyjaźni z wyjątkową tutaj przyrodą)
udrożnieniem Głaźnej Strugi i kanału z Ublika Wielkiego na Buwełno.
Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i szlaku jezior rynnowych nie kończą się oryginalne atuty turystyczne gminy
Miłki. W południowo-wschodniej części gminy, również w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 63 znajduje się
spory fragment tzw. Szwajcarii Orzyskiej – terenu o pagórkowatym, morenowym krajobrazie w którym rozrzucone są
urokliwe jeziorka: Bielskie, Zgniłek, Długie, Przykop i Stoczek. Położone tutaj wsie – Danowo i Bielskie – mają dużą
szansę na rozwinięcie agroturystyki i turystyki pensjonatowej. Na razie sztandarowym tego typu obiektem, który zdążył
już zyskać entuzjastyczne opinie w ogólnopolskich mediach turystycznych, jest „Folwark Bielskie” – wzorcowy wręcz
przykład harmonijnego dostosowania dawnych zabudowań gospodarczych do potrzeb turystycznych. Ze względu na
bliskość Stacji Narciarskiej w Okrągłym istnieje tu również duża szansa na wydłużenie sezonu turystycznego o okres zimowy.
Jest jeszcze jeden szczególny krajobrazowo i przyrodniczo obszar, położony dokładnie pomiędzy szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, a szlakiem jezior rynnowych, który może być znakomicie wykorzystany turystycznie. Chodzi
o Góry Paproteckie i Bagna Nietlickie. Tutaj szczególną rolę „centrum turystycznego” może spełnić senna, ale niezwykle malownicza, wieś Paprotki. Morenowe wzgórza o dużych różnicach względnej wysokości tworzą tutaj liczne punkty widokowe, których jak dotąd nikt nie reklamuje i nie wykorzystuje turystycznie (no, może poza panem Henrykiem
Sawko z „Kamiennego Parku”). W samych Paprotkach znajduje się całoroczny obiekt hotelowy – „Gościniec Rycerski”,
a wokół aż roi się od znakomitych tras rowerowych i… narciarskich. Może ktoś się pokusi również o realizację tutaj
stoków zjazdowych. Natomiast Bagna Nietlickie to wyjątkowy obszar do obserwacji i fotografowania dzikich zwierząt
i ptactwa. Tutejsze, wyjątkowo liczne zlotowiska żurawi stanowią jak dotąd jedynie problem dla rolników z Marcinowej Woli i Paprotek, a powinny… przynosić pieniądze.
Z wymienionych przeze mnie czterech obszarów o szczególnych szansach rozwoju turystyki w gminie Miłki, jeden
nie wymaga większej uwagi i wysiłku promocyjnego – chodzi oczywiście o szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Natomiast trzy pozostałe potrzebują specjalnej troski o zachowanie ich naturalnego, krajobrazowo-przyrodniczego oblicza,
a także bardzo umiejętnej, wyważonej polityki rozwojowej oraz wzmożonych działań promocyjnych. Już w tej chwili
w Konopkach Wielkich (a także w Staświnach) dochodzi do konﬂiktu, pomiędzy dynamizującym się rozwojem lokalnego rolnictwa i hodowli, a koncepcjami rozwoju agroturystycznego. W tej kwestii powinien być wypracowany rozsądnie
wyważony kompromis. Być może samorząd gminny powinien opracować i przyjąć koncepcję długofalowego rozwoju
gminy z nastawieniem na harmonijnie współgrające elementy branży rolniczej i turystycznej, bo na rozwój przemysłowy nie ma tutaj raczej większych szans…
Dotychczas mówiłem o walorach krajobrazowo-przyrodniczych, które można zdyskontować w turystyce gminnej,
ale istnieją tu również walory historyczne, które można wykorzystać w organizacji tzw. turystyki kwaliﬁkowanej (tematycznej), a także znakomita sieć lokalnych dróg i drożynek, dająca szerokie możliwości rozwoju turystyki rowerowej.
Zacznę od tej drugiej. Gmina Miłki znajduje się na tworzonym właśnie szlaku tzw. Mazurskiej Pętli Rowerowej, która połączy region Wielkich Jezior Mazurskich z ogólnopolskim, północno-wschodnim Szlakiem Rowerowym „Green
Velo”. Cała sztuka polega teraz na tym, aby od owej pętli wytyczyć nitki atrakcyjnych szlaków lokalnych, a możliwości
jest bardzo wiele. Niegdyś jedną z głównych osi komunikacyjnych gminy stanowiła nieistniejąca już linia kolejowa
Giżycko – Orzysz, która obecnie mogłaby stanowić znakomity trakt rowerowy. Mniejsze dróżki i dukty wystarczyłoby
jedynie oznakować i opisać w odpowiednich wydawnictwach promocyjnych lub w Internecie. Jedno jest pewne – nawet najpiękniejsze szlaki rowerowe nie mogą prowadzić donikąd. I tutaj mamy tematykę historyczną, czyli turystykę
kwaliﬁkowaną. W gminie Miłki możemy z tym podążać w dwóch kierunkach: po pierwsze – tematyka związana
z funkcjonowaniem tutaj staropruskiego plemienia Galindów oraz walkami krzyżacko-litewskimi, po drugie – batali-

7

ZPO w MIŁKACH

MIŁA, nr 33, maj – czerwiec 2018
styczne historie związane z frontem wschodnim I wojny światowej. Tak się
składa, że historyczne źródła podają informacje o bitwie litewsko-krzyżackiej
nad jeziorem Ublik, podczas której został pojmany przez Krzyżaków wielki
książę litewski – Kiejstut. Informacja ta, jak dotąd nie została wykorzystana
w żaden sposób dla tworzenia tzw. legendy promocyjnej. Mamy też najstarszą wieś na Mazurach – staropruskie Staświny z grodziskiem (a najprawdopodobniej pogańskim sanktuarium religijnym) na Świętej Górze nad jeziorem
Wojnowo. Tutaj od trzech lat realizowana jest impreza rekonstrukcyjna „Bój
na Świętej Górze”, która coraz bardziej promuje to miejsce w świadomości
lokalnej i turystycznej. W gminie Miłki zachowało się też sporo pozostałości
fortyﬁkacyjnych oraz cmentarzy wojennych z I wojny światowej, co można
wykorzystać w utworzeniu specjalnego szlaku rowerowego o takiej tematyce. Okolice miejscowości Ruda, Staświny, Przykop, Marcinowa Wola, Borki
i Paprotki były obszarem krwawych walk na przełomie 1914 i 1915 r. Boje
o Marcinową Wolę i obrona Paprotek jest szczegółowo zdokumentowana
w literaturze i tu też można by było się pokusić o imprezy rekonstrukcyjne,

Rekonstruktor w stroju
krzyżackiego rycerza
korzystając z dużego doświadczenia i pomocy rekonstruktorów z Twierdzy Boyen
w Giżycku. Patrząc po olbrzymim zainteresowaniu turystów rekonstrukcją walk o giżycką fortecę, a także wzrastającym wciąż
zainteresowaniem rekonstrukcją średniowieczną na Świętej Górze w Staświnach,
zapewne warto iść w tym kierunku. W gminie Miłki znajdują się też dwa zabytkowe
kościoły – w Miłkach i Rydzewie – które
dzięki otwartości swoich proboszczów znakomicie się promują poprzez realizowane
w nich w sezonie letnim koncerty.
A tutaj oddział rekonstruktorów w mundurach rosyjskich
Reasumując te moje dywagacje na tez I wojny światowej
mat stanu i możliwości rozwoju turystyki
w gminie Miłki, wydaje się, iż zasadnicze
znaczenie mają tutaj dwa elementy. Pierwszy i naprawdę bardzo istotny z owych elementów, to stworzenie koncepcji
zrównoważonego rozwoju turystyki w gminie, wykorzystującej w zręczny sposób wszelkie atuty, wynikające z położenia i zróżnicowanych możliwości krajobrazowo-przyrodniczych oraz historycznych. Drugim, nie mniej ważnym elementem, jest umiejętna promocja. Jak już wspominałem na wstępie – przez
gminę Miłki przebiega droga krajowa, będąca główną arterią komunikacyjną
z której korzystają turyści, wybierający się latem do Giżycka i Węgorzewa,
czyli do północnej części regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Przejeżdżając przez gminę Miłki często nic nie wiedzą o atrakcjach, z którymi mogliby się spotkać tuż obok. Należałoby pójść wzorem Litwinów, którzy każdą,
najmniejszą nawet zabytkową chałupkę, czy inne ciekawe historycznie lub
widokowo miejsce, oznakowują kierunkowskazami przy drogach. Należałoby też uczynić wszystko, aby spowodować by turyści chcieli się zatrzymać choćby na chwilę w miejscowościach gminy, przez które przejeżdżają:
Konopkach Wielkich, Wyszowatych, Miłkach, czy Staświnach. A kiedy już
się zatrzymają, żeby natykali się na kompleksową i przejrzystą informację
o atrakcjach turystycznych gminy. Tego nie załatwi sam samorząd, choć pewnie będzie się starał (z tego, co wiem, w samych Miłkach jest planowana
ciekawa instalacja turystyczno-informacyjna). W tej kwestii musi dojść do
bliskiej współpracy pomiędzy samorządem i zaineresowanymi podmiotami
oraz mieszkańcami. Warto przyglądać się wzorcom z innych regionów, na
przykład z Kaszub, gdzie każda, najmniejsza nawet miejscowość potraﬁ się
skutecznie chwalić tym, co oryginalne i ciekawe dla przybyszów z zewnątrz.
Mam nadzieję, że Miłkom się uda, bo są tego warte.

Turystyka rowerowa jest coraz
popularniejsza
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WARTO CZYTAĆ - WIEŚCI Z
BIBLIOTEKI W MIŁKACH !
Miesiąc maj w bibliotece jest szczególnie
ważnym miesiącem. Odwiedziła nas w tym
miesiącu ogromna liczba czytelników, co
sprawiło, iż w ok. 300% zwiększyliśmy liczbę
odwiedzin w porównaniu do innych miesięcy.
Cieszymy się niezmiernie. Zapraszamy do biblioteki i zapewniamy, iż warto do nas zajrzeć,
ponieważ mamy nowości wydawnicze, które
są prawdziwymi perełkami.
Na majowych spotkaniach bibliotecznych,
można było dowiedzieć się wielu ciekawych
informacji związanych z powstaniem państwa
polskiego oraz odzyskaniem przez nasz kraj
niepodległości.
Rok 2018 jest Rokiem Ireny Sendlerowej
Nowości wydawnicze w naszej bibliotece
i w związku z 10 rocznicą jej śmierci, która
przypada w maju, uczciliśmy pamięć Pani Ireny, czytając odwiedzającym naszą bibliotekę młodszym i starszym czytelnikom fragmenty książki ,,Listy w butelce”
Anny Czerwińskiej-Rydel.
Uczniowie klasy trzeciej i klasy piątej wzięli udział w malarskich spotkaniach plenerowych, na których powstały prace
przedstawiające sceny z życia Ireny Sendlerowej, oraz prace
przedstawiające ,,Miłki jako naszą małą ojczyznę”.
W maju Klubowicze Miłkowskiego DKK, działającego
przy naszej bibliotece, wspólnie z Giżyckim Klubem DKK odwiedzili Filharmonię Olsztyńską, w której to mieli możliwość
uczestniczenia w musicalu ,,Skrzypek na dachu”. Wrażenia
po obejrzeniu musicalu były niesamowite.
Wspólnie z ZPO Miłki zorganizowaliśmy Dzień Matki.
Z tego tytułu odbyły się dwie bardzo klimatyczne imprezy.
Towarzyszyła temu spotkaniu część artystyczna, która przebiegła w niezwykłej atmosferze, następnie można było obejrzeć wernisaż prac związanych z Mamusiami autorstwa uczniów ZPO Miłki, oraz uczestniczyć w plenerowej, wspólnej
zabawie, połączonej z mini bankiecikiem na którym była
moc słodkości oraz kawa i herbata.
Biblioteka w Miłkach wspólnie z Ośrodkiem Kultury
w Miłkach po raz pierwszy wzięła udział w akcji ,,Noc bibliotek”. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem – RzeczSpotkanie z okazji Dnia Matki
pospoCzyta. Podczas imprezy nagraliśmy ﬁlm, którym to za
pośrednictwem portalu społecznościowego przywitaliśmy
uczestników Nocy Bibliotek w całej Polsce. Było wspólne oglądanie ﬁlmu ,,Tarapaty”, zabawy animacyjne, ognisko
z czytaniem legend mazurskich oraz zabawy literackie.
Wisienką na torcie był pokaz Fireshow w wykonaniu Anny Kuncewicz, Elżbiety Lejman i Barbary Szydłowskiej-Filipczuk. Każdy uczestnik imprezy mógł spróbować swoich sił ,,na sucho”
i okazało się, że w kilku osobach drzemie potencjał, związany ze sztuką kuglarską. Pragniemy
bardzo gorąco podziękować przesympatycznym
Gościom Dużym i Małym za cudowny, wspólnie
spędzony czas. Specjalne podziękowania kierujemy do Pana Mieczysława Lebieckiego, właściciela sklepu ,,Delikatesy Centrum” w Miłkach, który
ufundował przepyszne kiełbaski na nasze ognisko.
Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.
Zapraszamy do polubienia naszej strony
na Facebooku.
Justyna Zakrzewska
Plener malarski „Miłki – moja mała ojczyzna”
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MISTRZOWIE RINGO Z MIŁEK
30 czerwca w Jedliczu odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w ringo. Zagrały w nich najsilniejsze ośrodki
ringo z Polski, a także reprezentacje Białorusi i Litwy.
„Olimpia” Miłki wystąpiła w najsilniejszym, dziewięcioosobowym składzie i zagrała w siedmiu kategoriach indywidualnych oraz w czterech drużynowych. Zawodnicy z Miłek po ubiegłorocznych mistrzostwach mieli wysoko
podniesioną poprzeczkę (do wyniku 8 medali), ale pokazali klasę zdobywając w 2018 roku tyle samo medali i pięć
tytułów mistrzowskich.
Mistrzami Polski zostali: Ania Szporko w młodziczkach, Dawid Grzelak w młodzikach, Bartek Szporko w kadetach,
Marek Gil w seniorach oraz Ola Jenczyk i Ania Szporko w dwójkach dziewcząt do 13 lat. Srebro zdobyli: Bartek Szporko i Dawid Grzelak w dwójkach chłopców do 16 lat. Brązowy medal dwukrotnie traﬁł do Marta Lejman w kadetkach
i dwójkach kobiet (świetna gra Marty w parze z reprezentantką Białorusi).
Kontuzji nabawiła się Martyna Rydzewska, przez co straciła szansę na medal, a stawiana była w roli faworytki. Nie
wyszedł występ również Oli Jenczyk. Nie mogła przestawić się na trudne, wymagające warunki (chłód oraz silny wiatr)
i kończy sezon w młodziczkach bez medalu MP.
Można powiedzieć, że wszystkim zawodnikom należą się gratulacje, ale na szczególne wyróżnienie zasłużyła Ania
Szporko, która zagrała w młodziczkach pierwszy rok i co zdarza się niezwykle rzadko po zmianie kategorii wiekowej –
wygrała. Dawid Grzelak ma 13 lat, zagrał dwójki do lat 16 z Bartkiem Szporko i zdobyli srebro. Po kontuzji Martyny bez
pary pozostała Marta, gdyż młodzieżowe dwójki gra się tylko składem klubowym. Okazało się, że kadetka z Białorusi
też nie ma pary. Marta bez wahania podjęła decyzję, że zagra. Miała się uczyć, jak gra się z dorosłymi zawodniczkami,
a zagrała fantastycznie i poprowadziła debla na trzecie miejsce podium. Okazuje się, że przygotowanie ﬁzyczne plus
psychiczne może poprowadzić do nieoczekiwanego sukcesu, w sytuacji
gdy nikt się tego nie spodziewa.
Treningi ringo nie tracą tempa, we wtorki i czwartki na 16:00 zapraszamy osoby, które chcą zapoznać się z zasadami ringo, a od 22 lipca sportowcy z Miłek udadzą się na 10 dniowy obóz sportowy do Szelig koło Ełku.
(Informacje i zdjęcia ze strony internetowej SPORT W GMINIE MIŁKI)

Ania Szporko zasłużyła
na szczególne wyróżnienie

Mistrzowska drużyna ringo z Miłek

„OLIMPIA” Miłki zakończyła sezon piłkarski 2017/18 na piątym miejscu - jest
to najwyższa lokata naszej drużyny piłkarskiej od kilku lat.
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LATO W GMINIE MIŁKI

Letnisko Lato 2018 miłkowskie dzieci rozpoczęły
rejsem na statku „Posejdon”
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KAJAKOWY SPŁYW GALINDÓW 2018

Rodzinne zdjęcie uczestników spływu na starcie nad
jeziorem Ublik Mały

Płyniemy…

Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora
Mazurskie” Barbara Dawcewicz w wyśmienitym humorze

Relaksowo – w pierwszym kajaku kapitan Adam
Rzeszot z Polskich Linii Lotniczych LOT

Pokaz przyrządzania sękacza – kręci poseł Jerzy
Gosiewski, przygląda się kapitan Rzeszot

A na koniec - tańce

BIULETYN INFORMACYJNY
Wydawca: Urząd Gminy w Miłkach, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki
Kontakt: tel. 87 421 10 60, fax. 87 421 10 07, ugmilki@gminamilki.home.pl
Redakcja: Wydawnictwo „Mazury od środka”, tel. 510 064 038, krive@mazuryodsrodka.pl

Skład, łamanie i druk: Drukarnia „Biały Kruk” w Białymstoku
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