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WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ
Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była w gminie Miłki obchodzona już od maja, kiedy to na boisku ZPO Miłki odbył się pierwszy „Bieg dla Niepodległej”. W nowym roku szkolnym do wielowątkowych obchodów dołączyły szkoły w Staświnach i Rydzewie. W Rydzewie zorganizowano przedstawienie historyczne w kościele, połączone
z koncertem pieśni patriotycznych, posadzono aleję drzewek nazwanych imionami wielkich Polaków i zorganizowano
również „Bieg dla Niepodległej”. W Staświnach m.in. posadzono Dąb Niepodległości i zakopano „kapsułę czasu”,
zainscenizowano przedstawienie „Drogi do niepodległości” i zorganizowano „Czytanie dla Niepodległej”. Wszystkie
szkoły wzięły udział w ustanowieniu rekordu w jednoczesnym odśpiewaniu hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”.
9 listopada w Ośrodku Kultury w Miłkach odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Na placu przed OK do
uroczystego apelu stanęli: wójt Barbara Mazurczyk, przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Gujda, radni, dzieci i nauczyciele z ZPO Miłki, OSP Miłki, zespół „Kalina”, zespół „Marcinianki”, zespół „Mazury” oraz wszyscy chętni mieszkańcy gminy Miłki. Honorową asystę apelu pełniła Grupa Rekonstrukcyjna z giżyckiej Twierdzy Boyen. Po wspólnym
odśpiewaniu hymnu wszyscy przeszli na salę widowiskową, gdzie dzieci z ZPO przygotowały akademię, zaś zespoły
prezentowały pieśni patriotyczne. Natomiast w samo Święto 11 Listopada w kościele w Miłkach odbyła się uroczysta
msza z udziałem pocztów sztandarowych.
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Dzieci z SP Rydzewo „Biegły dla Niepodległej”

Dzieci z SP Staświny biją rekord w jednoczesnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”

Przedszkolaki z ZPO Miłki zaprezentowały „Pokaz mody patriotycznej”

Uroczysty Apel Niepodległości na placu przed
OK w Miłkach

Honorowa asysta Gwardii Twierdzy Boyen

Wszyscy uczestnicy obchodów wspólnie śpiewają pieśni patriotyczne

Miłkowski Informator Lokalnych Aktualności

REWOLUCJA INFORMATYCZNA W GMINIE MIŁKI
Szanowni Państwo, Drodzy Miłczanie! W ostatnim czasie cała miłkowska społeczność podejmowała niezwykle ważne decyzje, dokonując
wyboru swoich przedstawicieli do władz samorządowych gminy. Ponad pięćdziesięcioprocentowa frekwencja w wyborach samorządowych
w gminie Miłki świadczy o tym, że jesteśmy społecznością o coraz wyższej świadomości obywatelskiej. To bardzo cieszy i pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w niedzielę 21 października udali się do urn wyborczych, aby swoimi głosami uwierzytelnić
mandat gminnego samorządu w kadencji 2018 – 2023. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich Miłczan, którzy oddając swe głosy na
mnie oraz Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wyrazili
swoją akceptację dla polityki samorządu w ubiegłej kadencji oraz dla
jej dalszej kontynuacji. Bardzo dziękuję za obdarzenie mnie tak wielkim
zaufaniem, którego ze wszystkich sił postaram się nie zawieść. Wyrazy
szacunku i uznania kieruję również ku moim kontrkandydatom oraz ich
wyborcom. Możemy się różnić poglądami i przyjmowanymi metodami,
Przekazanie sprzętu dla miłkowskich OSP
a także ścierać się w politycznej walce wyborczej, ale jestem przekonana,
że wszystkim nam leży na sercu jedno – dobro i rozwój naszej małej ojczyzny, gminy Miłki, a także wszelaka pomyślność jej mieszkańców. Czas walki wyborczej minął, a teraz nadchodzi czas
wzmożonej pracy, dla której skutecznych efektów konieczna jest zgoda i współpraca.
Chcę parę słów powiedzieć o nowościach, które pojawiły się od pierwszej sesji Rady Gminy Miłki nowej kadencji, a które niebawem ogarną cały urząd i gminę. Przechodzimy istną rewolucję informatyczną. Jak możecie Państwo zobaczyć na
relacji ﬁlmowej w Internecie, pierwsza sesja nowej kadencji naszej Rady Gminy była realizowana w systemie elektronicznym. Wszystkie dokumenty były przekazywane radnym na tablety, a głosowania nad uchwałami też przebiegały za pomocą
odpowiednich kliknięć w klawiaturę, po czym były uwidaczniane za pomocą rzutnika na ściennym ekranie. Nie obyło
się bez potknięć, bo nasi samorządowcy uczą się dopiero takiej pracy, a i system jest dopiero testowany i będzie wymagał
usprawnień. Jest to jeden z efektów ustawowego wymogu informatyzacji pracy samorządu oraz Urzędu Gminy. Wszyscy
pracownicy przeszli już odpowiednie szkolenie i w grudniu testujemy w UG elektroniczne zarządzanie dokumentacją, które
będziemy stopniowo wdrażać, aby w przyszłym roku przejść już całkowicie na elektroniczny obieg dokumentów. Oczywiście, nie wszystkie sfery funkcjonowania samorządu i urzędu da się od razu realizować w systemie elektronicznym. Na
pewno obejmie to w pierwszym rzędzie m.in. obsługę interesantów, przyjmowanie wniosków, skarg i petycji, księgowość
oraz archiwizację dokumentów. Na poszczególnych stanowiskach prowadzone są już energiczne działania w tym kierunku.
Z rewolucją informatyczną w urzędzie wiąże się też w pewnym stopniu inicjatywa na rzecz mieszkańców gminy Miłki.
Dzięki pozyskaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 grantu o wartości 100 800 złotych
i umowie, którą podpisałam we wrześniu br. z warszawską Fundacją Legalna Kultura, przeprowadzamy w naszej gminie
program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „JA W INTERNECIE”. Program obejmie ogółem 180
osób i skierowany jest zarówno do tych, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do usług elektronicznych, jak i do tych,
którzy chcieliby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności w tej dziedzinie. W ramach projektu przewidziane są szkolenia takie jak: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje ﬁnanse i transakcje w sieci, Rolnik w sieci, Tworzę własną
stronę internetową (blog), czy Działam w sieciach społecznościowych. Zakupiony został już sprzęt do szkoleń i wyłonieni
instruktorzy. Trwa nabór chętnych, a szkolenia będą realizowane w pierwszym półroczu przyszłego roku.
Z wielką przyjemnością przekazałam na ręce naszych strażaków z Miłek, Rydzewa i Marcinowej Woli nowy sprzęt
pożarniczo-ratowniczy o łącznej wartości 24 000 złotych, ufundowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Czekamy na ogłoszenie wyników konkursów na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Miłkach (Regionalny Program Operacyjny) oraz zadania kanalizacyjne (program transgraniczny Polska – Rosja). Niecierpliwie oczekujemy na ogłoszenie konkursu w którym moglibyśmy zrealizować termomodernizację trzech budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach.
W ogóle termomodernizacja wszystkich placówek oświatowych w gminie jest sprawą bardzo naglącą, ze względu na podwyżki cen energii – ogrzewanie tych obiektów pochłania coraz wyższe koszty. Wniosek dotyczący Klubu Seniora w Miłkach
przeszedł pozytywnie formalną ocenę i oczekujemy na jego pełną akceptację. Jeśli pozyskamy te środki to już w przyszłym
roku powstanie również gabinet rehabilitacyjny dla naszych mieszkańców. Wraz z Polską Akademią Rozwoju zajmiemy się
również modernizacją oświetlenia ulicznego w naszych miejscowościach. Powoli, etapami, będziemy doświetlali ledami
naszą gminę. Sukcesywnie kontynuujemy zagospodarowanie centrum Miłek. Na ukończeniu są prace na terenie wokół
Ośrodka Zdrowia wraz z aleją w kierunku cmentarza, a jeszcze w grudniu zrealizujemy przetarg na zagospodarowanie plaży
wraz z przylegającą działką. Będzie tam basenik dla dzieci wraz ze zjeżdżalnią, linarium oraz specjalny tor dla rowerów
wyczynowych, boisko do siatkówki plażowej, duża wiata integracyjna oraz aleje i ławeczki. Do czerwca przyszłego roku
powinniśmy tę inwestycję odebrać. Wczesną wiosną przystąpimy do działań, które pozwolą bezpiecznie korzystać z kąpieli
w jeziorze. Rekultywacja całego Jeziora Miłkowskiego to poważniejsza i dłuższa sprawa. Cały czas jesteśmy w kontakcie
z uniwersyteckimi naukowcami, którzy ukończyli już badania. Niebawem zorganizujemy spotkanie informacyjne dla mieszkańców w tym temacie.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku, życzę wszystkim mieszkańcom gminy Miłki
wiele zdrowia, radości i satysfakcji z dokonań na gruncie zawodowym, a także prywatnym. Życzę przede wszystkim
dużo optymizmu, nadziei i wiary we własne siły, abyśmy we wzajemnym poszanowaniu mogli żyć i czynić nasze
życie w tej pięknej krainie coraz lepszym oraz bardziej szczęśliwym. Aby każdy z nas czuł się potrzebny, bezpieczny
wśród rodziny i przyjaciół, i aby mógł realizować swoje plany i marzenia. Serdeczne życzenia kieruję też do naszych
mieszkańców wyznania grekokatolickiego i prawosławnego, którzy obchodzą Święta Narodzenia Pańskiego w nieco
późniejszym terminie. Szczęść Boże wszystkim!

Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE MIŁKI
W niedzielę 21 października 2018 r. mieszkańcy gminy Miłki dokonali wyboru samorządu gminnego VIII kadencji.
Uprawnionych do głosowania było 3095 mieszkańców gminy (ogólna liczba mieszkańców – 3 865). W trzech obwodach wyborczych – w Miłkach, Konopkach Nowych i Rydzewie – swój głos oddało ogółem 1586 uprawnionych.
Frekwencja w poszczególnych obwodach wyniosła: 54,67% w Miłkach, 49,83% w Konopkach Nowych i 48,15%
w Rydzewie, co daje średnią frekwencję w całej gminie rzędu – 50,88%. Tak więc nowy samorząd wybrała ponad
połowa uprawnionych mieszkańców gminy Miłki.
W wyborach wójta gminy Miłki zdecydowanie w pierwszej turze wygrała Barbara Małgorzata Mazurczyk, uzyskując wynik 60,88% (957 głosów). Stanisław Wąsiakowski, uzyskał wynik 29,33% (461 głosów), zaś Piotr Krzysztof Dusyn – 9,80% (154 głosy). W ten sposób dokonała się reelekcja wójta Barbary Mazurczyk na kolejną (teraz pięcioletnią)
kadencję w miłkowskim samorządzie.
Wybrano też nowych radnych VIII kadencji Rady Gminy Miłki, reprezentujących 15 okręgów wyborczych. W wyniku głosowania największe poparcie zyskał Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, osiągając wynik
41,21% (591 głosów). Mandat radnego Rady Gminy Miłki VIII kadencji z ramienia tego komitetu uzyskało ośmiu
kandydatów: Celep Danuta, Cimochowski Jacek, Dominiuk Józef, Fedorowicz Elżbieta, Górski Dariusz, Kurpiel Anna,
Puka Izabela i Zalewska Edyta. Komitet Wyborczy Wyborców „Nowoczesna Wieś” uzyskał wynik 34,59% (496 głosów), uzyskując mandaty radnego Rady Gminy Miłki VIII kadencji dla sześciu swoich kandydatów: Chmielewskiego
Przemysława, Ciż Marty, Dorbacha Tomasza, Idka Andrzeja, Tech Barbary i Więsyk Marty. Mandat radnego uzyskał też
Tomasz Gujda – jedyny kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców „Aktywna Wieś Wyszowate”, który uzyskał 4,25%
(61 głosów) poparcia wyborczego. Pomimo 19,94% (286 głosów) poparcia, żadnego mandatu radnego w Radzie Gminy Miłki VIII kadencji nie uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Niestety, nikt z miłkowskich kandydatów nie uzyskał mandatu w wyborach do Rady Powiatu Giżyckiego, ani w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W wyborach do Rady Gminy Miłki największą ilość głosów – 67,33% (101 głosów) – uzyskała radna Anna Kurpiel,
kandydująca w okręgu nr 6, obejmującym sołectwo Marcinowa Wola. Radna Danuta Celep, kandydująca z okręgu nr 13,
obejmującego sołectwo Jagodne Wielkie, oraz radna Marta Więsyk, kandydująca z okręgu nr 15, obejmującego sołectwo Jagodne Małe, uzyskały mandaty w Radzie Gminy Miłki VIII kadencji automatycznie, w ogóle bez głosowania,
gdyż były jedynymi kandydatkami w swoich okręgach. W wyborach do Rady Gminy Miłki największą odpowiedzialnością obywatelską wykazali się mieszkańcy sołectwa
Marcinowa Wola (okręg
wyborczy nr 6), gdzie frekwencja wyborcza wyniosła
67,41%. Najniższą frekwencję wyborczą odnotowano
w sołectwie Paprotki (okręg
wyborczy nr 14) – wyniosła
ona 37,58%.
Pani wójt Barbarze Mazurczyk
oraz wszystkim
radnym Rady Gminy Miłki,
wybranym w wyborach samorządowych 2018 r., życzymy
sukcesów i wielu satysfakcji
z tytułu pełnienia ważnych
funkcji społecznych w naszej
gminie.

NOWA RADA GMINY MIŁKI
W wyniku wyborów samorządowych, przeprowadzonych
21 października 2018 r., wybranych zostało piętnastu radnych,
tworzących Radę Gminy Miłki VIII kadencji. Osoby te w latach
2018 – 2023 będą reprezentowały wszystkich mieszkańców
gminy Miłki i podejmowały ważne decyzje oraz uchwały, dotyczące funkcjonowania gminy. Poprzez kontakt ze swoimi reprezentantami w Radzie Gminy – przekazywanie im swoich uwag
i wniosków oraz dzielenie się problemami – mieszkańcy gminy
mogą wpływać na decyzje Rady, a tym samym współdecydować
o tym, co się w gminie Miłki dzieje i w jakim kierunku się ona
rozwija. Poniżej przedstawiamy nowych radnych gminy Miłki:

4

CELEP DANUTA
– radna z KW PSL, wybrana
w okręgu nr 13 (sołectwo Jagodne Wielkie), lat 46, prowadzi własną działalność
gospodarczą (krawcowa),
druga kadencja w Radzie
Gminy Miłki. Kontakt: tel.
660 353 884, e-mail: dana0-9@wp.pl

Miłkowski Informator Lokalnych Aktualności
CHMIELEWSKI
PRZEMYSŁAW
– radny z KWW „Nowoczesna Wieś”, wybrany w okręgu
nr 10 (sołectwo Ruda), lat 29,
z zawodu – elektryk, pierwsza kadencja w Radzie Gminy
Miłki. Kontakt: tel. 889 015
785, e-mail: pchmielu@wp.pl

CIMOCHOWSKI JACEK
– radny z KW PSL, wybrany
w okręgu nr 12 (sołectwo Rydzewo), 44 lata, emerytowany
strażak, trzecia kadencja w Radzie Gminy Miłki. Kontakt: tel.
509 568 690, e-mail: jacekrydzewo@o2.pl

CIŻ MARTA
– radna z KWW „Nowoczesna Wieś”, wybrana w okręgu nr 4 (część sołectwa Miłki
z Wólką i Staświny nr 1 – 9),
lat 41, mieszka w Staświnach,
z zawodu – protetyk słuchu,
druga kadencja w Radzie Gminy Miłki. Kontakt: tel. 608 501
978, e-mail: martaciz-maks@
wp.pl

DOMINIUK JÓZEF
– radny z KW PSL, wybrany
w okręgu nr 8 (sołectwo Konopki Nowe), lat 55, emerytowany
policjant, druga kadencja w Radzie Gminy Miłki, wybrany przewodniczącym RGM w kadencji
2018 – 2023. Kontakt: tel. 600
296 063, e-mail: jozeff@poczta.
onet.eu

DORBACH TOMASZ
– radny z KWW „Nowoczesna
Wieś”, wybrany w okręgu nr 1
(sołectwa: Czyprki, Lipińskie
i Lipowy Dwór), lat 37, mieszka w Czyprkach, pracuje jako
bosman w porcie Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa
i Turystyki Wodnej w Giżycku,
druga kadencja w Radzie Gminy Miłki. Kontakt: tel. 661 187
267, e-mail: tomek.czyprki@
interia.pl

FEDOROWICZ ELŻBIETA
– radna z KW PSL, wybrana
w okręgu nr 11 (sołectwo Kleszczewo), lat 56, rolnik, trzecia
kadencja w Radzie Gminy Miłki. Kontakt: tel. 793 306 062,
e-mail: blee26@op.pl

GÓRSKI DARIUSZ
– radny z KW PSL, wybrany
w okręgu nr 3 (część sołectwa
Miłki oraz Miechy), lat 52,
emerytowany policjant, trzecia kadencja w Radzie Gminy
Miłki, wybrany wiceprzewodniczącym RGM w kadencji
2018 – 2023. Kontakt: tel. 606
890 833, e-mail: darekgorski1@o2.pl

GUJDA TOMASZ
– radny z KWW „Aktywna
Wieś Wyszowate”, wybrany
w okręgu nr 9 (sołectwo Wyszowate), lat 40, pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Giżycku, trzecia
kadencja w Radzie Gminy
Miłki, przez dwie ostatnie kadencje przewodniczący RGM.
Kontakt: tel. 503 611 627, e-mail: tgujda@wp.pl

IDEK ANDRZEJ
– radny z KWW „Nowoczesna Wieś”, wybrany w okręgu
nr 5 (część sołectwa Miłki,
Przykop i Wierciejki), lat 62,
mieszka w Miłkach, emeryt,
czwarta kadencja w Radzie
Gminy Miłki. Kontakt: tel. 501
312 073

KURPIEL ANNA
– radna z KW PSL, wybrana
w okręgu nr 6 (sołectwo Marcinowa Wola), lat 47, rolnik,
pierwsza kadencja w Radzie
Gminy Miłki. Kontakt: tel. 608
145 532, e-mail: anna.kurpiel1@
wp.pl
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PUKA IZABELA
– radna z KW PSL, wybrana
w okręgu nr 7 (sołectwo Staświny), lat 41, nauczycielka w SP
Staświny, pierwsza kadencja
w Radzie Gminy Miłki. Kontakt: tel. 502 564 915, e-mail:
ipuka@wp.pl

TECH BARBARA
– radna z KWW „Nowoczesna
Wieś”, wybrana w okręgu nr 7
(sołectwa: Bielskie, Danowo,
Konopki Wielkie i Konopki
Małe), lat 54, rolnik z Bielskich,
czwarta kadencja w Radzie
Gminy Miłki, wiceprzewodnicząca poprzedniej kadencji
RGM. Kontakt: tel. 883 048 088

WIĘSYK MARTA
– radna z KWW „Nowoczesna Wieś”, wybrana w okręgu nr 15 (sołectwo Jagodne
Małe), lat 22, pracuje jako
sprzedawca-kasjer, pierwsza
kadencja w Radzie Gminy
Miłki. Kontakt: tel. 505 389
165, e-mail: marta.wsk@
onet.pl

ZALEWSKA EDYTA
– radna z KW PSL, wybrana
w okręgu nr 14 (sołectwo Paprotki), lat 33, pracuje jako
policjant w KPP w Giżycku,
pierwsza kadencja w Radzie
Gminy Miłki. Kontakt: tel. 697
190 525

PANI AGNIESZKA JEŹDZI
TERAZ SAMOCHODEM
W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach
odniósł wielki sukces, pozyskując 600 tysięcy złotych na rozbudowę działalności lokalnego Klubu Integracji Społecznej. Działanie to wynikło z trafnej prognozy, iż pomoc ekonomiczna
i opiekuńcza GOPS-u nad osobami dotkniętymi problemami
ekonomicznymi oraz wykluczeniem społecznym nie wystarcza, gdyż jest tylko reakcją na skutek. Natomiast działalność
formacji, określonej mianem Klubów Integracji Społecznej, stanowi kompleksowe, indywidualne wspomaganie i pomoc w aktywizacji tych, którzy mają wolę wydobycia się z ekonomicznej
i społecznej zapaści. Leży to na pewno nie tylko w ich prywatnym interesie, ale również w naszym interesie społecznym.
Realizacja tego pożytecznego projektu została rozłożona na
trzy ośmiomiesięczne edycje. W każdej z nich bierze czynny udział 12 osób, a więc ogółem 36 mieszkańców gminy
Miłki otrzymuje szeroko rozumianą pomoc w powtórnym włączeniu się w aktywne życie społeczne i zawodowe.
Pomoc ta może przybrać różne formy. Może to być aktywowanie i rozwijanie u uczestników kompetencji i umiejętności społecznych, czy też umiejętności wychowawczych u rodziców, a także doradztwo zawodowe. Może to być
również konkretne szkolenie zawodowe, realizowane według planu indywidualnego rozwoju uczestnika (tzw. ścieżka
rozwoju). W I i II edycji byli uczestnicy, którzy szkolili się na opiekunów osób starszych, w obsłudze kas ﬁskalnych,
uczestniczyli w kursach gastronomicznych, fryzjerskich,
graﬁki komputerowej, a nawet stolarstwa. Projekt przewiduje czteromiesięczne, intensywne szkolenia zawodowe,
których koszt indywidualny przekracza 5000 zł, a więc
normalnie nie byłyby dostępne dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Osoba uczestnicząca w tych szkoleniach
nie ponosi żadnych kosztów – zwracane są nawet koszty
dojazdu. Na skutki takich działań długo nie trzeba czekać.
Dwoje uczestników poprzedniej edycji podjęło już etatową
pracę, a jedna odbywa staż.
Jedną z osób, która została zakwaliﬁkowana do pierwszej edycji projektu, była pani Agnieszka Golonka z Miłek.
Tak opowiada o swojej przygodzie z KIS-em: – Koleżanka
mi podpowiedziała, że jest taki program, ale był wielki lęk
przed wyjściem między ludzi, bo ostatnie dziesięć lat praktycznie przesiedziałam w domu. Trzeba było jednak coś
ze sobą zrobić i spróbowałam. Na pierwszym spotkaniu
w październiku 2017 roku dowiedziałam się o możliwośSpotkanie integracyjne miłkowskiego KIS
ciach i spodobało mi się, ale wciąż bałam się ludzi. Jednak
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dobra atmosfera i działania integracyjne, takie jak np. wieczór andrzejkowy, ogniska, czy rodzinne spotkania na hali
sportowej, a także rozmowy z psychologiem, pozwoliły mi przezwyciężyć ten lęk. W międzyczasie złamałam nogę, ale
i tak uczestniczyłam w zajęciach, bo mi wszyscy pomagali. Okazało się, że warto ufać ludziom.
Pani Agnieszka ukończyła kursy: obsługi kasy ﬁskalnej, bhp, obsługi klienta, szkołę dla rodziców, a co najważniejsze – zdobyła prawo jazdy. Cała grupa jej kibicowała i za trzecim podejściem udało się jej zdać egzamin praktyczny.
Można powiedzieć, że dzięki udziałowi w projekcie KIS, pani Agnieszka odkryła drzemiące w niej, niespożyte pokłady
aktywności. Spotykała się również z grupą II edycji projektu i planuje pomagać przy III edycji, gdyż sama już stanowi
pozytywny przykład animacyjny dla kolejnych uczestników.
– Bardzo poprawiła mi się samoocena – mówi Agnieszka Golonka – więc zaczęłam chodzić na zajęcia ﬁtness. Były
też warsztaty kreowania wizerunku i poruszania się na rynku pracy. Złożyłam podanie do szkoły w Miłkach – może
zatrudnią mnie w kuchni… Wiele się zmieniło – wyszłam do ludzi i mam dalsze plany. Poza tym wiem już, że nie jestem
sama – to odkryłam przez KIS.
11 grudnia br. odbyło się spotkanie organizacyjne III edycji projektu miłkowskiego Klubu Integracji Społecznej. Od
stycznia ruszą zajęcia i szkolenia, które będą trwały do końca sierpnia 2019 r. Najpierw zajęcia grupowe, budujące
zespół, wzmacniające asertywność, motywację i postawę proaktywną, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
i autoprezentacji. Następnie będą realizowane zajęcia indywidualne z uczestnikami, przygotowującymi swój Indywidualny Plan Rozwoju we współpracy ze specjalistami:
psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. Realizowane będzie wsparcie w takich obszarach,
jak np.: szkoła dla rodziców, role rodzinne, równość płci,
wzmocnienie poczucia wartości kobiety w sytuacjach przemocowych, proﬁlaktyka i terapia uzależnień, doradztwo
biznesowe, poradnictwo prawne itp. W oparciu o indywidualny budżet każdego uczestnika, wynoszący ok. 5300 zł,
będzie można przejść szkolenie zawodowe, zdobyć prawo
jazdy lub rozpocząć edukację na poziomie średnim. Kolejnych 12 mieszkańców gminy Miłki stanie przed swoją szansą na wydobycie się ze społecznego i zawodowego niebytu.
Zespół kadrowy Klubu Integracji Społecznej w Miłkach
tworzą: Justyna Barczak – kierownik KIS, Ewelina Byrwa –
kierownik projektu, Edyta Aleksiejczuk – animator z Ośrodka Kultury oraz broker zawodowy – Marek Trypuć. Koordynatorem całego projektu jest dyrektor Gminnego Ośrodka
Ewelina Byrwa i Agnieszka Golonka (po prawej)
Pomocy Społecznej w Miłkach – Agnieszka Chrzanowska.

SZTANDAR DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE
Szanowni Państwo! Społeczność Szkoły Podstawowej w Rydzewie pragnie podzielić się swoją wielką radością
w związku z rozpoczęciem procedury nadania naszej placówce imienia. Na patrona wybraliśmy Wielkiego Polaka –
św. Jana Pawła II.
Szkoła Podstawowa w Rydzewie prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą od ponad 70 lat. Dziś jesteśmy nowoczesną, zadbaną, dobrze wyposażoną, gwarantującą dobre warunki
nauki i pracy, szkołą. Wykwaliﬁkowana i kreatywna kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom kształcenia naszych uczniów. Szkoła
ma na swoim koncie wiele sukcesów o randze gminnej i powiatowej,
a nawet ogólnopolskiej. Zwieńczeniem wszelkich podjętych przez
nas starań i działań będzie nadanie szkole imienia i sztandaru.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie ﬁnansowe naszych chęci posiadania sztandaru szkolnego. Środki ﬁnansowe na zakup sztandaru zbieramy samodzielnie. Każda, nawet
najmniejsza kwota, pomoże nam w realizacji tak ważnego przedsięwzięcia.
My ze swej strony zobowiązujemy się do opublikowania na
stronie szkoły listy darczyńców wraz z podziękowaniem. Dla
najhojniejszych sponsorów przygotowane zostaną symboliczne
gwoździe, uwiecznione w drzewcu sztandaru, oraz przekazane
zaproszenie na uroczystość nadania imienia.
Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną nam przychylność.

Uczniowie, Dyrektor
i Rada Pedagogiczna oraz Rodzice
Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Numer konta bankowego dla wpłat : 94 9364 0000 2005 2104 5418 0001 (z dopiskiem: na sztandar SP Rydzewo).
Wpłat można również dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Miłkach.
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BAŚŃ O WIGILIJNYM SZCZUPAKU
Działo się to w zamierzchłych czasach, krótko po tym kiedy krzyżacki komtur Jan von Tieffen pozwolił Marcinowi
Lipieńczykowi oraz jego synom – Jakubowi i Fryderykowi – wykarczować połać gęstej puszczy nad rozległym jeziorem
Stasswin i założyć tutaj osadę. Lipieńczyki zebrali gromadkę bezrolnych kmieci z różnych stron i przez kilka lat rąbali las,
wypalali pnie, a z uzyskanego drewna budowali chałupy. Krzyżaccy urzędnicy na zamku w Lecu zapisali w dokumentach
nazwę nowej wsi – Lipiensken, czyli – Lipińskie, i wyznaczyli czynsz oraz inne powinności służebne. Pomimo karczunku
ziemia tu była licha i dawała niewielkie płody, więc tutejszym kmieciom zezwolono na połów ryb w jeziorze Stasswin.
Dziwne i tajemnicze to było jezioro. Całkiem inne, niż pobliskie Wojnowo i Buwełno. Nie miało wysokich brzegów, tylko
prawie niezauważalnie trawa zaczynała nagle chlupotać pod nogami i pośród bagiennych turzyc oraz trzcinowisk łąka
zamieniała się w rozległą połać wodną. Aby odpłynąć od brzegu trzeba było łódź spychać daleko – na głębszą wodę.
Nad wodą często unosiły się gęste mgły, z których wyłaniały się zarysy licznych wysp. Czasami pojawiały się na nich
błędne ogniki i rybacy z Lipińskich omijali je z daleka, gdyż uważali, że to dusze dawnych, pogańskich mieszkańców tej
krainy tułają się po świecie, nie mogąc znaleźć spoczynku. Czasem w poświście rozpędzającego nadjeziorną mgłę wiatru
słyszeli jakieś szepty i wówczas nie wypływali na połów, modląc się w domu o ochronę od upiorów. Ale w słoneczne dni
wody jeziora, odbijające wędrujące po niebie obłoki, wydawały się przyjazne.
Na skraju wsi, najbliżej brzegu jeziora, stała skromna chata Szymona. Zamieszkiwał ją ze swoją żoną, maleńkim
synkiem i dwiema kozami. Szymonowi i jego domownikom nie wiodło się najlepiej. Na nędznym spłachetku ziemi
przy jeziorze przyjmował się tylko bób, więc podstawą wyżywienia całej rodziny były ryby, które łowił Szymon. Jeśli
tylko pogoda pozwalała, wypływał swoją starą, połataną w wielu miejscach łodzią na jezioro i zarzucał sieci. Stawiał
je również na noc w miejscu, gdzie z jeziora uchodziła niewielka rzeczka. Raz lepsze, raz gorsze połowy, do spółki
z przemyślnymi potrawami z bobu, które przyrządzała żona, oraz z kozim mlekiem i serem, dawały jakoś przeżyć,
ale nie było tu mowy o dostatku. Dni płynęły za dniami, takie same zdawałoby się w swoim siermiężnym trudzie, a tu
zbliżały się święta Bożego Narodzenia, które trzeba by jakoś uczcić. Pech zdarzył, iż w przeddzień wigilii do wsi zawitał krzyżacki poborca i cały zapas odłowionych przez Szymona ryb, które uwędzone oraz wysmażone oczekiwały
na świąteczny stół, powędrował do leckiego zamku w ramach czynszu. Cóż było czynić? W wigilijny poranek Szymon
zarzucił na ramię sieci, zepchnął swoją łódź na wodę i wypłynął na jezioro.
Pogoda nie była najlepsza. W powietrzu chłód – ale jezioro jeszcze nie było zamarznięte – i wilgoć przenikająca
kości. Niebo zachmurzone, a nad wodą snuła się gęsta mgła, przysłaniająca widok tak, że wzrok sięgał zaledwie dwa,
trzy metry od łodzi. Szymon skierował łódź w stronę ujścia rzeki, gdzie przeważnie ryby było najwięcej, i zaczął zarzucać sieci. Potem przysiadł wsparty o burtę i zapalił fajkę. Kiedy tak sobie pykał, oczekując aż ryby wpadną w pułapkę, mgła wokół jeszcze zgęstniała. Ze skłębionego całunu, który otoczył jego łódź, dochodziły różne odgłosy, które
Szymon starał się identyﬁkować, aby odgonić strach. O, to na pewno okrzyk bielika, który kołuje gdzieś wysoko ponad
jeziorem i mgłą. Ten nagły plusk spowodowała zapewne wydra, zsuwająca się z brzegu do wody. A ten niski, gardłowy
pomruk, niosący się po zamglonej powierzchni… Lepiej nie myśleć, co to jest. Szymon zgasił fajkę i zaczął powoli
wyciągać sieci, a wkrótce całe wnętrze łodzi wypełniło się trzepocącymi rybami. Połów był nadzwyczaj obﬁty i zadowolony Szymon raźno wziął się do wiosła, aby jak najszybciej dowieźć zdobycz do domu. Nagle dziób uderzył o coś
i łódź stanęła jak wryta w miejscu. Z kłębów mgły przed Szymonem wyzierał duży, obły kształt – gruzłowaty i pokryty
opalizującym, zielonym śluzem. No nie – pomyślał Szymon – pewnie we mgle zmyliłem drogę i wylądowałem na jednej
z tych upiornych wysp. Tylko czemu nie ma tu żadnych zarośli i drzew… Domniemana wyspa nagle się poruszyła i tuż
przy burcie łodzi Szymona wynurzyła się z wody ogromna, wypełniona ostrymi jak igły zębami, paszcza. Spoza niej
wpatrywały się w rybaka wielkie, wodniste oczyska bez powiek.
– Co robisz na moim jeziorze nędzna istoto? Widzę, że uprowadzasz w niewolę moich poddanych – gigantyczny
szczupak łypnął groźnie na Szymona. Zdeterminowany nagle w obliczu pewnej śmierci Szymon wytrzymał spojrzenie
potwora i odrzekł: – Od dawna mieszkam z żoną i synkiem nad tym jeziorem, ale nie jestem twoim poddanym. W wigilię Bożego Narodzenia zabrakło nam strawy, więc wypłynąłem na połów. Zejdź mi z drogi, albo zabij… ale wiedz, że
w ten sposób zabijesz jeszcze dwie niewinne istoty. Wielkie oczy wpatrywały się nadal groźnie w Szymona, a wokół nastała absolutna cisza, nawet woda przestała obijać
się o burtę łódki. Po dłuższej chwili gigantyczny szczupak odezwał się w te słowa:
– Pozwolę ci zatrzymać ten połów i puszczę
do domu, jeśli jutro, skoro świt, wypłyniesz
na środek jeziora i zaczekasz na mnie. Pomyślimy o zapłacie… Dopiero teraz w pełni
pojmujący grozę sytuacji Szymon wyszeptał drżącymi wargami: – Dobrze… Po tych
słowach szczupak wyskoczył w górę, aż
utworzony w wodzie lej zaczął wciągać
łódź, po czym uderzył w powierzchnię
gdzieś we mgle, a powstała od tego fala wyniosła łódkę wraz z Szymonem na brzeg,
pod sam próg chałupy.
Wigilia w Szymonowym domu była
w tym roku obﬁta i cała rodzina, przytulona
do siebie, przysnęła w końcu pod ciepłym
piecem. Ale rybak pamiętał o swojej obietnicy i nie chciał wręcz myśleć o tym, co
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w razie jej niespełnienia, potwór mógł uczynić jego rodzinie. Więc o świcie ucałował śpiącą żonę i synka, wymknął się
cichcem z chałupy i pełen najgorszych przeczuć wypłynął na środek jeziora. Dzień był słoneczny, ale nagle, ni stąd,
ni zowąd, wokół łodzi zgęstniała mgła i wychynął z niej wielki, spiczasty łeb. – Płyń za mną – wychrypiała potworna
paszcza. Po niedługim czasie dopłynęli do jednej z wysp, której brzeg wynurzył się z mgły. Blisko brzegu leżał wiekowy dąb, podmyty przez wodę i powalony przez wiatr. – Wejdź do wykrotu – nakazał Szymonowi szczupak. – Znajdziesz tam gliniane naczynia. Przynieś na łódź najcięższe, a resztę przysyp grubą warstwą ziemi. Spomiędzy splątanych
i wyłamanych korzeni rybak wytaszczył najcięższe naczynie, a resztę, tak jak mu rozkazał potwór, zasypał ziemią.
Kiedy zdjął z naczynia pokrywę, jego zaskoczonym oczom ukazał się skarb złotych i srebrnych monet rzymskich oraz
naszyjników i wisiorów inkrustowanych szlachetnymi kamieniami. Podniecony nagłym impulsem Szymon zwrócił się
do gigantycznego szczupaka: – A co jest w tych pozostałych, lżejszych naczyniach? Potwór spojrzał na niego groźnie
i rzekł: – Niech cię nie zaślepia chciwość! W pozostałych naczyniach są ludzie, a raczej proch, który po nich pozostał.
Znałem tych ludzi. Przybyli nad moje jezioro przed wieloma wiekami. Łowili tyle, aby móc przeżyć i oddawali mi cześć.
Ale minął ich czas i musieli odejść. Wszyscy. Odkąd zaświeciła betlejemska gwiazda, również i mój czas dobiega kresu
i niebawem odejdę na wiekuiste łowiska. Jesteś ostatnim człowiekiem, który mnie spotkał, a do tego odważnym, a więc
oﬁarowuję ci ten skarb, abyś nie musiał przymierać głodem i mógł wraz z rodziną żyć w dostatku. Ale pamiętaj i przekaż to swoim potomnym – gdy wypełni się czas, również wy będziecie musieli stąd odejść. A więc… żegnaj! Wielki
szczupak ruszył energicznie ogonem i wyskoczył w górę, a wzburzona fala, jak poprzednio, wyrzuciła łódź Szymona
pod próg jego chaty.
Wzbogacony w ten niecodzienny sposób Szymon stanął mocno na nogi i stał się najbogatszym chłopem nie tylko
w Lipińskich, ale i w całej okolicy. W gigantycznego szczupaka nikt oczywiście nie uwierzył, ale wielu śmiałków
przeszukiwało wyspy na jeziorze Stasswin w poszukiwaniu zwalonego dębu i skarbów – bez powodzenia. A jezioro,
pozbawione swego legendarnego władcy i opiekuna, marniało. Zarastało coraz bardziej kożuchem roślinności, aż nie
dawało się już po nim pływać łodziami. Ryby też się z niego wyniosły. W końcu mądrzy inżynierowie z odległego
Królewca kazali przekopać kanał i rowy melioracyjne i… jezioro zniknęło. Zamieniło się w rozległą połać podmokłych
łąk, zwanych Stasswiner Wiese, czyli – Łąkami Staświńskimi. Nieliczne pagórki na tej rozległej równinie pozostały
jedynymi śladami po dawnych wyspach. Być może któryś z nich kryje jeszcze jakiś skarb…
Potomkowie Szymona długo żyli w Lipińskich, które bez jeziora przestały być wioską rybacką i ze względu na rozległe łąki stały się wsią hodowców bydła. Prowadzili tu gospodę, a nawet hotel. Ale w którąś chłodną, wigilijną noc,
nadchodzący od wschodu grzmot obwieścił koniec czasu, który wyprorokował ongiś władca jeziora. Spakowali więc
dobytek, odjechali w zadymce na zachód i… więcej tu nie powrócili. Nastał nowy czas i zastąpili ich inni ludzie. Na
dawnych wyspach jeziora Stasswin archeolodzy wciąż odkrywają ślady zamierzchłej przeszłości. Wykopują z ziemi
prehistoryczną broń, narzędzia i ozdoby. Znajdują szkielety ludzi, zwierząt i… olbrzymich szczupaków, jakich w naszych czasach już się nigdzie nie spotyka. Ale szkieletu największego ze wszystkich szczupaków świata, mitycznego
władcy jeziora Stasswin, nie odnaleziono…

Wojciech Marek Darski
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRAW DZIECKA W ZPO
MIŁKI
20 listopada w Ośrodku Kultury
obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka.
Uczniowie klasy piątej przygotowali sześć scenek rodzajowych, które
obrazowały poszczególne prawa
dzieci: do nauki, tożsamości, prywatności, ochrony zdrowia i wyrażania
własnych poglądów. Następnie zaprezentowano prezentację multimedialną. Występ zakończył się miniteścikiem, w którym uczniowie głównie
młodszych klas wykazali się wspaniałą znajomością praw dziecka. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Klara Ozygała, kl.V

Z okazji Dnia Edukacji NarodoPASOWANIE NA
wej Zespół ,Placówek Oświatowych
UCZNIA W SZKOLE PODw Miłkach zorganizował w tutejszym
kościele koncert duetu „Akopiano”
STAWOWEJ W MIŁKACH
w składzie: Piotr Skowroński i KrzyszW dniu 30.10.2018r. odbyło się
tof Krzesicki. Prezentowana była mu- uroczyste pasowanie na uczniów
zyka francuska.
Szkoły Podstawowej im. Michała
Kajki w Miłkach. To był wyjątkowa
uroczystość, na której oprócz rodziDZIEŃ PAPIESKI
ców i dziadków, pani dyrektor i pana
wicedyrektora, była też obecna Wójt
W ZPO MIŁKI
Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk.
16 października 2018 roku ob- Uroczystość prowadzili uczniowie
chodziliśmy Dzień Patrona naszego klasy IV, zapraszając pierwszaków
gimnazjum – Jana Pawła II oraz 40- do Szkołolandii. Zgodnie z tradystą rocznicę wybrania go na papieża. cją, pierwszaki musiały wykazać się
O godzinie 9:00 w Kościele MBKP wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie
w Miłkach odbyła się uroczysta msza. śpiewali piosenki, a następnie odpoZostała ona przygotowana i popro- wiadali na szereg pytań, układali wywadzona przez uczniów naszej pla- razy z sylab oraz dodawali. Po ślubocówki. Główną częścią spotkania waniu każdy z pierwszaków dostąpił
była prezentacja, zawierająca naj- zaszczytu pasowania na ucznia przez
ważniejsze informacje z życia Karola panią dyrektor Lidię Popczyńską,
Wojtyły. Pomiędzy slajdami zostały dokonanego specjalnym ołówkiem.
wyrecytowane wiersze, dwa z nich Następnie dzieci z klasy II powitały
były napisane przez osoby uczęsz- młodszych kolegów i wręczyły przyczające do naszej szkoły. Odśpiewa- gotowane przez siebie laurki i kololiśmy również hymn Gimnazjum im. rowe zakładki do książek. Uczniowie
Jana Pawła II w Miłkach. W uroczy- klasy I otrzymali też upominki od
stości wzięła udział cała społeczność pani wójt, która życzyła im samych
szkolna, włączając się do wspólnego sukcesów. Na zakończenie wszyscy
śpiewu i modlitwy. Po mszy na ucz- uczniowie otrzymali pamiątkowe
niów i grono pedagogiczne w budyn- dyplomy i upominki przygotowane
ku gimnazjum czekał słodki kącik, przez rodziców. W radosnym nastroprzygotowany przez szkolne koło ju udali się do sali na pyszną babeczCaritas. Coroczne obchody Dnia kę i soczek.
Papieskiego ukazują poszanowanie
Małgorzata Tercjak
wartości i pojęcie odpowiedzialności
drzemiące w naszych uczniach.

Martyna Rydzewska, kl. VIII

SZKOŁA W MIŁKACH PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
W dniu 4 grudnia 2018 r. z rąk Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty – Wojciecha Cybulskiego odebrałam certyﬁkat „Szkoła przyjazna środowisku”,
którym uhonorowana została nasza szkoła podstawowa. Wszystkim nauczycielom oraz uczniom naszej szkoły, którzy przyczynili się do zdobycia tego zaszczytnego tytułu, dziękuję i przekazuję osobiste gratulacje i pozdrowienia dla
społeczności naszego ZPO od Pana Wicekuratora.
Miano „Szkoły przyjaznej środowisku” przysługuje naszej placówce przez
trzy kolejne lata i jest dowodem naszej ogromnej wrażliwości na problemy otaczającego nas środowiska naturalnego, którego mamy teraz honorowe zadanie
bronić i strzec przed zniszczeniem.

dyrektor ZPO w Miłkach – Lidia Popczyńska
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE
Rolą szkoły jest wspieranie w wychowaniu i kształcenie w zgodzie z wartościami patriotycznymi i obywatelskimi.
Rok 2018 jest ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej – „Rokiem dla Niepodległej”, dlatego podjęliśmy wiele
działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Biliśmy wspólnie ze szkołami
z całej Polski „Rekord dla Niepodległej”, śpiewając podczas uroczystości 4 zwrotki Hymnu
Narodowego. Zaprezentowaliśmy społeczności
lokalnej przedstawienie historyczne w kościele
w Rydzewie oraz koncert „Pieśni Patriotycznej”.
Zorganizowaliśmy biegi dla społeczności szkolnej i lokalnej pod hasłem „Biegnę dla Niepodległej”, a uczestnicy otrzymali medale, ufundowane przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Rydzewa. Dzięki doﬁnansowaniu od Fundacji
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, stworzyliśmy alejkę drzew i nadaliśmy im
imiona Polaków zasłużonych dla Niepodległej.
Otrzymaliśmy również od FOWJM wyróżnienie za zagospodarowanie terenu przyszkolnego „Mój Magiczny Ogród”, w którym znajduje się zrobiona przez uczniów i rodziców
ścieżka edukacyjna „Spacer po Ziemi”, a także
tablice edukacyjne, drzewa i krzewy ozdobne,
budki lęgowe i karmniki dla ptaków. Zrealizowaliśmy wiele akcji i wydarzeń ogólnopolskich,
powiatowych, gminnych i szkolnych, m.in.:
Dzień Pluszowego Misia w SP Rydzewo
„Śniadanie daje moc” – akcję promującą zdrowe odżywianie. Biliśmy rekord z WOŚP, doskonaląc i ucząc dzieci resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nasi uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w corocznej Gali Wolontariatu w Ełku, prezentując
nasz szkolny wolontariat. Jak co roku wolontariusze ze SKC zbierają przed Świętami Bożego Narodzenia żywność dla
potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji Caritasu – „Tak pomagam”. Nasi uczniowie odwiedzają też z przedstawieniem jasełkowym pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Giżycku. Wszyscy uczniowie zaangażowani są
też w pomoc zwierzętom ze schronisk – w tym roku wspieramy kotki z Kociętnika w Wilkasach. Nasze inicjatywy
związane z działaniem na rzecz drugiego człowieka zostały zgłoszone do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej – „
Razem na Święta”. Poprzez takie działania od najmłodszych lat kształtujemy ważne wartości, jakimi są: uwrażliwienie i pomoc innym, czynienie
dobra, integracja lokalna, przynależność do naszej Małej Ojczyzny.
W ramach realizacji zadań szkolnych, związanych z doradztwem zawodowym, zorganizowaliśmy „Szkolną galę zawodów”, podczas której
uczniowie prezentowali wymarzone zawody. Uczniowie z najstarszej 8
klasy uczestniczyli w ramach planowania kariery zawodowej w spotkaniu
„Skazani na sukces” w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
W tym roku szkolnym realizujemy ogólnopolski program „Umiem pływać”, w ramach którego uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach
nauki pływania w Giżycku. Aktywnie współpracujemy z Ośrodkiem
Kultury w Miłkach, poprzez wspólne organizowanie zabaw andrzejkowych, konkursów muzycznych i plastycznych, m.in. „Jesienny lampion”,
„Śpiewadło”, „III grudniowa walka z bykami” itp. Dzięki OK w Miłkach
mieliśmy możliwość oglądać projekcję ﬁlmu pt. „Z dala od orkiestry” w ramach akcji „Gmina Miłki Pamiętamy – 100 lat Niepodległości”. Bierzemy
też udział w ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.
Najmłodsi – nasze przedszkolaki uwielbiają zabawy w Bajkolandzie
w Giżycku, a uczniowie klas I – VIII spędzili tegoroczne Mikołajki w…
Mikołajkach, na pływalni „Tropikana”. Z okazji Mikołajek odwiedziła
nas Pani Mikołajkowa ze słodkimi prezentami – Pani Wójt Barbara Mazurczyk. Przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzi też najmłodszych
(przedszkolaki i uczniów kl. I – III) „Qurier Św. Mikołaja” z wymarzonymi
prezentami.

dyrektor SP w Rydzewie – Monika Michalak
Do SP Rydzewo przybyła
Pani Mikołajkowa
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„DECYDUJESZ, POMAGAMY”
– WYCIECZKA SP STAŚWINY
DO BIAŁEGOSTOKU

PROGRAM ERASMUS+
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W STAŚWINACH
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
św. Franciszka z Asyżu w Staświnach
z radością informuje, że 1 września
2018 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji dwuletniego programu Erasmus+.
Wszystkie zaplanowane działania będziemy realizować wspólnie ze szkołami partnerskimi z Turcji, Macedonii,
Wielkiej Brytanii i Włoch. Międzynarodowy projekt będzie realizowany pod
hasłem „SMART SCHOOLS SMART
GENERATION”. Krajem koordynującym projekt jest Wielka Brytania.
Głównymi celami projektu jest:
poznanie ludzi z innych krajów europejskich i z różnych miejsc, obserwowanie się nawzajem zawodowo
– uczęszczając na zajęcia, poznanie
innych systemów edukacji, wymiana praktyk włączania technologii
informacyjno-komunikacyjnych do
zajęć, uczestniczenie w warsztatach
dostarczających uczniom niezbędnego know-how w celu korzystania
z narzędzi cyfrowych do tworzenia
produktów, współdziałanie i praca
w zespołach, aby tworzyć wspólne historie z różnych, szczególnych
cech kulturowych, posługiwanie się
językiem angielskim w codziennym,
autentycznym kontekście i rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych.
Na stronie szkoły będziemy Państwa na bieżąco informować o podejmowanych działaniach i przebiegu projektu Erasmus +. Zachęcamy
wszystkich do włączenia się w realizację projektu.

Emilia Pływacz
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. św. Franciszka z Asyżu w
Staświnach
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Nasza szkoła, uczestnicząc w programie „Decydujesz, pomagamy” organizowanym przez Fundację Tesco,
otrzymała grant w wysokości 3000 zł.
Dzięki temu doﬁnansowaniu udało się
nam zorganizować w piątek 26 października 2018 r. wycieczkę do Białegostoku i zrealizować inicjatywę ,,Mazury
– Podlasie – Mazury”. Program wyprawy był bardzo ciekawy. Pierwsze kroki
skierowaliśmy do Opery i Filharmonii
Podlaskiej na warsztaty ,,Za kulisami
opery, czyli o tym, kto jest kim w operze”. Zajęcia w bardzo przystępny sposób przybliżyły dzieciom kulisy teatru
operowego. Uczniowie dowiedzieli się
kim jest i czym zajmuje się garderobiana, czy inspicjent, jak powstaje spektakl
i czy naprawdę nocą po operowych
korytarzach przechadza się duch opery
oraz wiele innych, ciekawych rzeczy.
Była też część praktyczna, podczas której dzieci zaprojektowały i samodzielnie
wykonały kostium operowy. Warsztaty bardzo podobały się naszym podopiecznym. Kolejnym punktem naszego wyjazdu była wizyta w Przedszkolu
Samorządowym nr 25 „Kraina Uśmiechu”, gdzie nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie o losach patrona
naszej szkoły – św. Franciszka z Asyżu. Przedszkolaki z zainteresowaniem
obejrzały występ naszych młodych aktorów. Dziękujemy kadrze przedszkola
za bardzo miłe przyjęcie i gościnność.
Ostatnim etapem naszej podróży była
wizyta w ,,Fabryce Misia”. Jest to centrum zabaw z licznymi atrakcjami – od
interaktywnej podłogi, małpiego gaju,
zakręconych zjeżdżalni i fantastycznych torów przeszkód, po trampoliny,
pajęczą wieżę i wiele innych, nowoczesnych zabawek. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach – eko-fabryce
kosmetyków, gdzie same mogły stworzyć mydło, peeling oraz zapachową
świecę żelową. Natomiast „Miś i fabryka czekolady”, to warsztaty podczas
których unosił się wszędzie smakowity
zapach, a dzieci wykonywały ozdoby
na waﬂach polanych czekoladą oraz
mogły próbować czekoladę bezpośrednio z fontanny. To był dzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji – pomimo
zmęczenia zadowoleni wróciliśmy do
domów. Dziękujemy bardzo Tesco oraz
Fundacji Tesco za wsparcie naszej inicjatywy.

Izabela Puka, Aneta MikołajczykEkstowicz, Anna Kamińska
i Mariusz Zapolski

W NASZEJ BIBLIOTECE …
Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Miłki do odwiedzania naszych progów. Biblioteczny
księgozbiór jest na bieżąco aktualizowany o najnowsze rynkowe pozycje czytelnicze – jest więc w czym
wybierać. Przypominamy również
o działającym w bibliotece Dyskusyjnym Klubie Książki, który jest zawsze
otwarty na przyjęcie w swoje ramiona nowych klubowiczów.
Informowaliśmy już o ,,Zmisiowanej rodzince Misiów’’, które odwiedzą gminę Miłki i mamy najnowsze
informacje. Otóż misie są już w naszej gminie i odwiedzają kolejne domki. Misie cieszą się niesamowitą
popularnością i są bardzo chętnie zapraszane na misiową przygodę literacką. Obecnie Misie słuchają bajeczek
wspólnie z Biedronkami, Sówkami
i Smerfami z ZPO Miłki.
Po raz kolejny zachęcamy do przyłączenia się do akcji skierowanej do
trzylatków (rocznik 2015). W 3 tys. bibliotek w całej Polsce na Małych Czytelników czeka w prezencie wyjątkowa
Wyprawka Czytelnicza. Kampania
„Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających
z czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Zachęca rodziców
do jak najczęstszego spędzania czasu
z dzieckiem na wspólnym czytaniu
i zabawie z książką, a także do wyrabiania w dziecku nawyku czytelniczego przez regularne wizyty w bibliotece.
W Bibliotece w Miłkach czekają jeszcze na trzylatków ostatnie wyprawki
czytelnicze. Zapraszamy.
Listopad 2018 to przede wszystkim
obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Świętowaliśmy tę rocznice cały rok. A listopad był
oczywiście miesiącem kulminacyjnym.
Wydarzeniem, które cieszyło się
największym zainteresowaniem był
Niepodległościowy ,,Pokój zagadek”
(zabawa na wzór „Escape Room”), który poprzez zabawę ,przemycił” informacje historyczne z okresu Polski pod
zaborami i roku 1918. Pokój zagadek
odwiedziło łącznie 115 osób, z czego
bardzo się cieszymy.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadejścia Nowego Roku składamy wszystkim najlepsze życzenia,
przede wszystkim życząc dużo zdrowia, dobrego humoru i spełnienia
marzeń, a także miłych chwil przy
dobrej książce.

pracownicy Biblioteki Gminnej
w Miłkach
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MŁODSZE PIŁKARKI POSZŁY W ŚLADY
STARSZYCH KOLEŻANEK I ZDOBYŁY
MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA
Dziewczęta z SP Miłki w kategorii 2006 i młodsze (klasa 6 i młodsze) zdobyły Mistrzostwo Województwa w Piłce Nożnej WMSZS „Moje Boisko Orlik – Orlik 2012”. Po
raz pierwszy dziewczęta z naszej szkoły zwyciężyły w tym
turnieju zarówno w starszym roczniku jak i młodszym.
Finał odbył się w Nowym Mieście Lubawskim. Pomimo
wczesnej pory wyjazdu i męczącej podróży dziewczyny
spisały się na medal i to złoty. W turnieju wzięły udział 4
najlepsze drużyny z półﬁnałów.
Oto wyniki:
SP Dłutowo - SP Nowe Miasto Lubawskie
SP Miłki
- SP Ostróda
SP Ostróda - SP Nowe Miasto Lubawskie
SP Miłki
- SP Dłutowo
SP Miłki
- SP Nowe Miasto Lubawskie
SP Dłutowo - SP Ostróda

4:2
1:0
3:1
2:2
4:0
1:0

Tabela:
SP MIŁKI
SP DŁUTOWO
SP OSTRÓDA
SP NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Walka o piłkę

BRAWO DZIEWCZĘTA, BRAWO MIŁKI !

7 pkt
7 pkt
3 pkt
0 pkt

bramki
7:2
7:4
3:3
3:11

Piotr Łobodziński

6 listopada br. odbył się w Miłkach ﬁnał Turnieju Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej „Moje boisko Orlik 2012”. Do walki o zwycięstwo stanęły zespoły z Białej
Piskiej, Burkat i Miłek. Będące gospodarzami ﬁnału zawodniczki ZPO Miłki przystąpiły zdecydowanie do walki o najwyższe podium i dzięki wygranej 3:1 z drużyną
z Burkat i remisowi 1:1 z Białą Piską osiągnęły zamierzony cel. W pojedynku Biała Piska – Burkat padł remis 2:2.
Zespół ZPO Miłki wystąpił w składzie: Magda Włodkowska – kapitan, Martyna Rydzewska, Joanna Zalewska, Olga
Ozygała, Weronika Kamińska, Martyna Mrówka, Weronika
Krywa, Wiktoria Naszkiewicz, Izabela Tarnacka i Katarzyna Hamernik. Trenerem drużyny jest Piotr Łobodziński.
Medale i puchary ﬁnalistom wręczyła dyrektor ZPO Miłki
– Lidia Popczyńska.

Marek Gil
Mistrzowska drużyna dziewcząt młodszych z trenerem
Piotrem Łobodzińskim

Mistrzowska drużyna dziewcząt z ZPO Miłki

12 listopada miłkowscy sympatycy tenisa
stołowego uczcili 100
rocznicę odzyskania
niepodległości przez
Polskę, rozgrywając turniej indywidualny oraz
„Talentiadę deblową”.
Na zdjęciu Piotr Łukasik – II miejsce w turnieju indywidualnym
i I miejsce w turnieju
„Talentiada deblowa”.
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TURNIEJ RINGO W CZECHACH

Uczestnicy Gali Sportu Gminy Miłki 2018

GALA SPORTU MIŁKI 2018
1 grudnia w Ośrodku Kultury odbyła się Gala Sportu
Gminy Miłki 2018. W gali wzięli udział zawodnicy sekcji
piłki nożnej i ringo „Olimpii” Miłki oraz zaproszeni goście. Gośćmi honorowymi byli: pani Wójt Gminy Miłki
– Barbara Mazurczyk oraz były piłkarz „Olimpii”, a obecnie występujący w „Lechii” Gdańsk – Daniel Łukasik.
Część oﬁcjalna to prezentacja osiągnięć sportowych
zawodników „Olimpii” oraz wyróżnienia za osiąganie
wysokich wyników sportowych. Podczas gali wyróżnieni zostali piłkarze: „solidny piłkarz i solidny człowiek”
– Maciej Malinowski, „udany debiut” – Jakub Tarnacki, „król strzelców 2018” – Patryk Baran, „solidny kapitan OLIMPII” – Mariusz Lachowski, „od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego” – Norbert Supeło.
Wyróżnienia otrzymali także ringowcy: „Mistrz Polski
i zwycięzca rankingu Polskiego Towarzystwa Ringo”
– Aleksandra Jenczyk, Marta Lejman i Bartek Szporko.
Puchar ufundowany przez Panią Wójt dla najlepszego
piłkarza roku 2018 przypadł Patrykowi Baranowi, a dla
najlepszego ringowca – Aleksandrze Jenczyk.
Daniel Łukasik wręczył swoje koszulki meczowe po
wygranym we Wrocławiu meczu „Lechii” dla pani wójt
Barbary Mazurczyk i trenera „Olimpii” – Marka Gila. Po
części oﬁcjalnej nastąpiła wspólna biesiada i tańce.
Opinie po gali potwierdzają trafność organizacji takiego podsumowania sportowego roku 2018 i wykazują
potrzebę organizacji podobnego przedsięwzięcia w roku
przyszłym, możliwe że już w gronie piłkarzy A-klasowej
„Olimpii” Miłki i Mistrzów Świata w ringo, a także innych
dyscyplin sportowych, czego sportowcom i kibicom życzę.

17 listopada br. w Straży pod Ralskiem w Czechach,
odbył się ostatni w tym roku VI Międzynarodowy Turniej
Ringo. Obok klubów z Czech i Słowacji, Polskę reprezentowały cztery kluby w tym „OLIMPIA” Miłki. Dziewięcioro zawodników z Miłek zagrało w czterech kategoriach
i wszyscy stanęli na podium.
Ania Szporko zagrała trójkę w najmłodszej kategorii
z zawodnikami z Kryniczna. Nie mając sobie równych
zdobyli pierwsze miejsce. W średniakach; kategorii wiekowej 13 – 16 lat, wystąpiły nasze dwie trójki. Silniejszą
okazała się trójka w składzie: Bartek Szporko, Marta Lejman i Gabriela Dziemiańczyk. Na trzecim miejscu uplasowała się trójka: Dawid Grzelak, Ola Jenczyk i Martyna Rydzewska. Gabriela Romejko, Marek Gil i zawodnik
gospodarzy zagrali w trójkach od 17 lat i zagrali na tyle
dobrze, że zdobyli drugie miejsce w trudnej grupie OPEN.

Marek Gil

Nasi znakomici ringowcy z „OLIMPII” Miłki

Marek Gil

PIŁKARZE „OLIMPII” W ŚRODKU TABELI
Ostatni mecz rundy jesiennej, rozgrywany z zespołem SAS „Szansa” Reszel, „OLIMPIA” Miłki wygrała stosunkiem
bramek 4:3. Po dziesięciu kolejkach rozgrywek jesiennej rundy Grupy 1 Klasy B piłkarze nożni „OLIMPII” Miłki uplasowali się na trzecim miejscu, w środku tabeli.

Walka o piłkę w meczu z „Szansą” Reszel
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Tabela Grupy 1 Klasy B po rundzie jesiennej 2018

Miłkowski Informator Lokalnych Aktualności

WIECZÓR OPŁATKOWY 2018
W OŚRODKU KULTURY W MIŁKACH
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MIŁKOWSKIE MIGAWKI Z ROKU 2018

Pogoda i widownia na Rydzewskiej Majówce dopisała

W piękny, majowy dzień z okazji stulecia niepodległości Polski odbył się w Miłkach „Bieg dla Niepodległej”

Niezwykle w tym roku liczny „Spływ Galindów”
zainicjował upalne lato

III Bój na Świętej Górze też należy zaliczyć
do bardzo udanych

W miłkowskiej świątyni wystąpiła wybitna śpiewaczka
jazzowa – Grażyna Auguścik, a towarzyszyło jej Trio
Janusza Jagodzińskiego

21 października Miłczanie poszli do urn wyborczych
i na kolejną kadencję wójtowską wybrali Barbarę
Mazurczyk

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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