str. 5
Ostatni egzamin gimnazjalny

str. 6
Sołtys Miłek
Małgorzata Anna Łukaszuk
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„Olimpia” Liderem grupy

9 marca w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miłkach z recitalem piosenek
filmowo-musicalowych wystąpiła młoda, utalentowana artystka scen polskich
– Joanna Aleksandrowicz. Piosenkarka uwiodła miłkowską publiczność niezwykle ekspresyjnym, a jednocześnie klimatycznym, wykonaniem szlagierów
z polskich i światowych musicali oraz filmów. Artystce towarzyszył zespół
w składzie: Szymon Szyszka – fortepian, Tomasz Cyranowicz – bas i Patryk
Sowała – perkusja. Po koncercie odbył się wernisaż wystawy lalek z kolekcji
miłczanina – Tadeusza Mysiukiewicza. Fotorelacja na stronie 2.
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KONCERT „OD NOCY
DO NOCY”
I WYSTAWA LALEK

TADEUSZA MYSIUKIEWICZA
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GAZYFIKUJEMY GMINĘ MIŁKI
Szanowni Państwo! Drodzy Miłczanie! W pierwszej dekadzie kwietnia w naszej, gminnej sieci wodociągowej
wykryto bakterię Escherichia z grupy coli. Przeprowadzone badania wykazały, iż skażona bakterią woda nie nadaje się
do spożycia, w związku z czym Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych dostarczało do naszych wsi wodę spożywczą
beczkowozami, a także butelkowaną. Jednocześnie prowadzono intensywne badania całej sieci, aby zlokalizować
i wyeliminować źródło skażenia. Te procedury trwają nadal. W tym momencie możemy jedynie stwierdzić, iż do skażenia
sieci wodociągowej doszło w okolicach wsi Paprotki i Rydzewo. W chwili obecnej, na skutek intensywnych działań
PUKR, sytuacja uległa poprawie – według ostatnich badań bakterii już w sieci nie ma, ale nadal istnieje podwyższony
poziom mikroorganizmów. Ostatni komunikat Sanepidu informuje, że woda z naszych wodociągów nadaje się obecnie
do spożycia po przegotowaniu. Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana, to natychmiast Państwa poinformujemy odrębnym
komunikatem. W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, do której może zawsze dojść tam, gdzie rozległa sieć
wodociągowa położona jest na terenach rolniczych, ponieśliśmy znaczne straty, liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.
Pomimo tego, że częstotliwość badań jakości wody w sieci wodociągowej jest określona przepisami, może warto owe
badania realizować częściej, aby podobna sytuacja się nie powtórzyła.
Mamy zamiar przystąpić do gazyfikacji gminy Miłki. Zaczęliśmy od określenia zapotrzebowania na gaz z sieci w naszej
gminie. W tym celu należy wypełnić ankietę przygotowaną przez PUKR, która zawiera deklarację na temat korzystania
z sieciowego gazu. Ankiety są dostępne na naszej stronie internetowej, w Urzędzie Gminy w Miłkach oraz u sołtysów.
Należy je wypełnić i złożyć do końca maja. Złożenie ankiet do niczego wypełniających je nie obliguje – badanie jest
potrzebna dla oszacowania opłacalności inwestycji. Jeśli okaże się, iż zapotrzebowanie na gaz sieciowy jest duże, to możemy
liczyć na pomyślną i szybką decyzję firmy zakładającej sieć gazową. Jeśli chodzi o koszty indywidualne, to po stronie
mieszkańców znajdzie się koszt doprowadzenia instalacji od rury głównej do granicy działki – szacunkowo jest to około
2400 zł za 15 m instalacji. Oczywiście instalacja gazowa na terenie posesji oraz zakup urządzeń, np. pieców to również
koszt indywidualny, ale w tym przypadku można skorzystać z dotacji, przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W sprawie gazyfikacji gminy Miłki odbyliśmy już trzy spotkania informacyjne
z mieszkańcami w Marcinowej Woli, Miłkach
i Rydzewie, z których wynika, że zainteresowanie
gazem z sieci jest duże. Sieć gazowa to duża szansa
rozwojowa i gospodarcza dla naszej gminy, a więc
warto wypełnić i złożyć ankiety, aby szybciej udało
nam się to przedsięwzięcie zrealizować.
Ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
podpisałam dwie umowy na dofinansowanie ważnych
projektów społecznych, dotyczących powołania
Klubu Seniora oraz kontynuacji funkcjonowania Klubu
Integracji Społecznej. Projekt Klubu Seniora zakłada
urządzenie od września br. takiej placówki w obecnym
budynku przedszkola w Miłkach. Na kanwie
owego projektu w dawnym budynku przedszkola
zlokalizujemy Klub Seniora i Klub Integracji
Społecznej oraz przeniesiony z wynajmowanego
budynku prywatnego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Pomieszczenia w dawnym budynku
przedszkola możemy wykorzystać ze względu
na likwidację gimnazjum i relokację przedszkola
oraz szkoły podstawowej w pozostałych obiektach
Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach. Projekt
dotyczący Klubu Integracji Społecznej, to kontynuacja
dotychczasowych działań, których finał nastąpi
w sierpniu. Otrzymaliśmy środki finansowe na kolejne
dwa lata działalności KIS. Ogółem, oba projekty,
to wpływ około 900 tys. zł do gminnego budżetu.
Niebawem zapewne podpisana też zostanie umowa
na dofinansowanie projektu „Jaś i Ola z gminy
Miłki idą do przedszkola”, który pozwoli na objęcie
dodatkowych 20 dzieci edukacją przedszkolną.
Projekt obejmuje też sfinansowanie dowozu dzieci
do przedszkola oraz poszerzenie przedszkolnej
oferty edukacyjnej.
Po podpisaniu umów w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.
Od lewej: członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– Jolanta Piotrowska, wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk
i skarbnik Gminy Miłki – Adriana Pawlik

Mamy natomiast problemy z realizacją niektórych
projektów infrastrukturalnych. Przetarg na realizację
izby regionalnej w Marcinowej Woli nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak odpowiedniej
oferty. Nie ma też wykonawców chętnych do realizacji
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projektu plaży w Miłkach. Przygotowujemy natomiast dokumentację niezbędną do wniosku o rekultywację Jeziora
Miłkowskiego. Wstępnym etapem rekultywacji jeziora jest też oczyszczenie go z sinic. Już niebawem przeprowadzimy
działania zapewniające taki efekt. Przed sezonem letnim woda w jeziorze będzie zdatna do kąpieli.
Jedną z najważniejszych obecnie spraw są konsultacje społeczne, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
w obrębie części wsi Staświny. Obecnie plan ten jest na etapie wyłożenia do wglądu publicznego. Odbędą się spotkania
z mieszkańcami i dyskusja publiczna. Bardzo proszę o jak najliczniejszy udział mieszkańców, bowiem od uchwalenia tego
planu zależy przyszłość wsi Staświny. Natomiast przy przygotowaniu miejscowego planu zagospodarowania w obrębie
części wsi Konopki Wielkie pojawiły się komplikacje ze strony autorów opracowania. Po rozwiązaniu umowy ogłosimy
ponowny przetarg na opracowanie planu.
W związku z odwołaniem przez radnych w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Gminy Miłki – Józefa
Dominiuka, bardzo dziękuję mu za współpracę i duże zaangażowanie działalność samorządową oraz pracę Urzędu
Gminy. Oczekuję na wybór nowego przewodniczącego Rady Gminy Miłki.
Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk

EKO – LOGIKA W MIŁKACH
Serdecznie zapraszamy 1 czerwca do Miłek na 11. Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika”, połączony z Miłkowskim
Dniem Rodziny. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Usuń azbest”. Spotykamy się na boisku szkolnym przy Zespole
Placówek Ogólnokształcących w Miłkach. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.
Tylko u nas – uruchomienie pierwszego na Mazurach automatu do butelek PET
Automat zamienia 15 butelek PET na sadzonkę rośliny ozdobnej. Zapraszamy
do wspierania recyklingu!
Plan imprezy:
11.00 – Uroczyste rozpoczęcie festynu. Uruchomienie „Rodzinnego
konkursu wiedzy o azbeście”. Otwarcie „Miasteczka Antyazbestowego”.
11.30 – Pokaz mody recyklingowej w wykonaniu słuchaczek Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Miłkach.
12.00 – Trzeci Przegląd Piosenki Ekologicznej „EkoSong” z udziałem
przedszkolaków z gminy Miłki
13.00 – Koncert gwiazdy „Załoga dr. Bryga”
14.00 – Występ grup wokalnych z Ośrodka Kultury w Miłkach
14.00 – Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji międzygminnego konkursu
„Rady na odpady” pod hasłem „Azbest - wiem, co to jest” oraz „Rodzinnego
konkursu wiedzy o azbeście”
15.00 – Zakończenie festynu
Dodatkowe atrakcje: stoiska edukacyjne MZM-GO (azbest, segregacja
odpadów, warsztaty trash-art), animacje OK Miłki, konkursy GOPS w Miłkach,
zabawy sportowe z ZPO w Miłkach, stoisko OSP Miłki – pokaz ratownictwa
i tor przeszkód, pokaz śmieciarki trzykomorowej firmy Koma sp. z o.o.,
degustacja mazurskiej grochówki.
Anna Baranowska

Tegoroczna „Eko-Logika” jest elementem kampanii edukacyjnej „Usuń
Azbest” realizowanej przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka
Odpadami. Kampanię dofinansowano z Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 32.
Współorganizatorzy „Eko-Logiki” to: Ośrodek Kultury w Miłkach, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach, Zespół Placówek Oświatowych
w Miłkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach.
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OSTATNI EGZAMIN GIMNAZJALNY W MIŁKACH
W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miłkach odbyły się ostatnie egzaminy
gimnazjalne. Zgodnie z literą ostatniej reformy systemu edukacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej gimnazjum
zostanie zlikwidowane.
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ZRĘCZNE RĘCE SOŁTYS ANI
Sołtysem Miłek jest Małgorzata Anna Łukaszuk. Pani Anna
pochodzi z Wyszowatych, ale od dziesięciu lat mieszka w Miłkach
wraz z mężem Sławomirem. Małżonkowie mają dwójkę dzieci: syna
Sebastiana, który był radnym gminy Miłki poprzedniej kadencji,
a obecnie mieszka i pracuje w Gdańsku, oraz córkę Olgę. Sołtys
Miłek posiada wykształcenie średnie rolnicze oraz informatyczne,
ale pracowała w wielu zawodach, m.in. jako sprzedawca, księgowa,
listonosz… Od chwili założenia do likwidacji Straży Gminnej
w Miłkach była funkcjonariuszką tej formacji.
– Bardzo sobie cenię czas przepracowany w Straży Gminnej
– mówi pani Anna. – Dużo się dowiedziałam i nauczyłam.
Nie chodzi tylko o standardowe akcje porządkowe, czy interwencje
z policją, ale załatwialiśmy wiele innych spraw mieszkańców, które
wchodziły w zakres obowiązków straży, a którymi teraz nikt się
w skali gminy nie zajmuje.
Teraz pani Anna, jako sołtys, zajmuje się żywotnymi sprawami
mieszkańców Miłek. Pomimo, że jest to stolica gminy i mieszczą się
tutaj ważne instytucje, wieś jakby… przysypiała. Nie ma na razie
plaży, ani żadnej promenady spacerowej. Kiedy swoje podwoje
zamyka wieczorem Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna, to nie
bardzo jest dokąd pójść. Brakuje większej integracji mieszkańców wsi.
– Zwrócił pan uwagę, że w konkursach na kilku ostatnich
Dożynkach występują inne sołectwa, a reprezentacji Miłek nie ma? –
pyta retorycznie sołtys Anna Łukaszuk. – W tym roku będzie pierwszy
sprawdzian. Spróbujemy zorganizować miłkowską reprezentację
do konkursu sołectw.
Dla większej integracji mieszkańców wsi ważne jest miejsce
spotkań. Niby jest Ośrodek Kultury, ale wtedy trzeba się mieścić
w godzinach jego pracy. Brakuje świetlicy, takiej, jakie mają inne
wsie. Może coś w ramach funduszu sołeckiego… Dotychczas
Sołtys Miłek – Małgorzata Anna Łukaszuk
pieniądze były przeznaczane na potrzeby strażaków, na oczyszczanie
jeziora i inne, drobne rzeczy. Sołtys Anna Łukaszuk chciałaby
przeznaczyć pieniądze z funduszu na oświetlenie przystanku i innych ważnych miejsc we wsi. Jest pomysł, aby ogłosić
konkurs na najładniejszy ogród i taras w Miłkach. Zachęciłoby to pewnie mieszkańców do uprawy kwiatów i podniosło
znacznie estetykę i urok wsi. Mieszkańcy też pewnie mają jakieś swoje pomysły…
– Sołtys powinien być jak najbliżej z ludźmi i bardzo bym chciała poznać
ich oczekiwania – stwierdza pani Anna. – Razem przecież możemy więcej!
Rada Sołecka mnie wspiera, trochę ludzi przychodzi na zebrania… Może
kobiety rozruszają wioskę?
Pani Anna Łukaszuk jest współinicjatorką powołania w Miłkach Koła
Gospodyń Wiejskich. A zaczęło się od kilku kobiet, które z inicjatywy
nieżyjącej już bibliotekarki Danuty Stankiewicz spotykały się co tydzień jako
grupa „Zręczne Ręce” w Bibliotece Gminnej w Miłkach. Panie zajmowały
się robótkami ręcznymi – robiły na drutach swetry, szaliki, serwetki, torby,
maskotki, chodniczki… A przy okazji dyskutowały.
– Spotykamy się nadal, szydełkujemy, korzystamy z krosna Oli Bernat,
ale teraz już jako Koło Gospodyń Wiejskich – mówi pani Anna Łukaszuk. –
Na najbliższych Dożynkach będzie sołeckie stoisko z naszymi wyrobami.
Razem wybieramy się do kina, jeździmy też na koncerty. Chcemy promować
siebie i nasze wyroby, a także przyciągnąć młodzież, bo dotychczas w kole
uczestniczą panie w średnim wieku. Chciałabym też powiedzieć, że Koło
Gospodyń Wiejskich nie jest wyłącznie dla kobiet. Zapraszamy panów! Mamy
szerokie plany i chętnie przywitamy wszystkie kreatywne osoby. Spotykamy
się w czwartki w Bibliotece Gminnej. Potrzebujemy Was!

Artystyczne produkty zręcznych rąk
sołtys Ani
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Siedzimy z panią Anną przy kawie w schludnym domku przy ulicy
Sportowej. Obok kręcą się pieski uratowane przed dogorywaniem w schronisku,
a ja podziwiam serwetki, łapacze snów i inne szydełkowe cacuszka, wykonane
zręcznymi rękami pani sołtys. Widzę ogrom pozytywnej energii, która napędza
jej działania. Wydaje mi się, że przyniosą one Miłkom i mieszkańcom
tej zdezintegrowanej nieco wsi wiele korzyści.
Wojciech M. Darski
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WYKAZ KONTAKTOWY SOŁTYSÓW Z GMINY MIŁKI
Lp. Imię i Nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Telefon

Adres do korespondencji Adres e-mail

Mirosław Ramotowski

87 421 1057 Bielskie 3A,
11-513 Miłki
Tomasz Dorbach
661 187 267 Czyprki 9
11-513 Miłki
Roman Lichacz
693 597 183 Danowo 8
11-513 Miłki
Jasiulewicz Paweł
602 273 029 Jagodne Małe 10a/1 11513 Miłki
Anna Kowal
607 896 352 Jagodne Wlk.23B
11-513 Miłki
Karolina Macina
735 181 291 Staświny 38a
11-513 Miłki
Stefan Trzciński
87 420 9227 Konopki Małe 15
11-513 Miłki
Piotr Turski
519 392 747 Konopki Nowe 5a/6
11-513 Miłki
Mariusz Supiński
502 224 078 Konopki Wielkie 9
11-513 Miłki
Henryk Brodowski
668 347 303 Lipowy Dwór 1/2
11-513 Miłki
Marianna Świdroń
697 098 761 Marcinowa Wola 43A
11-513 Miłki
Magdalena Wyciszkiewicz 724 565 005 Paprotki 19
11-513 Miłki
Przemysław Chmielewski
889 015 785 Ruda 4/2
11-513 Miłki
Elżbieta Tomanek - Kazana 507 138 630 Rydzewo ul. Orzechowa 25
11-513 Miłki

15. Krzysztof Szydłowski
16. Ewa Nikonowicz
17. Adam Włodkowski
18. Małgorzata Łukaszuk

787 138 083 Kleszczewo 29
11-513 Miłki
790 298 084 Wyszowate 18
11-513 Miłki
696 414 778 Lipińskie 7
11-513 Miłki
502 673 031 Miłki, ul. Sportowa 19
11-513 Miłki

tomek.czyprki@interia.pl
romlik@wp.pl
pawel.jasiulewicz@o2.pl
anna123kowal@interia.pl
k.macina@gminamilki.pl

piotrus24@autograf.pl

magdalena.wyciszkiewicz@wp.pl

pchmielu5@wp.pl
elakaza@wp.pl

anialukaszuk@op.pl

WIEŚCI Z GMINNEJ BIBLIOTEKI
Pierwszy kwartał tego roku w miłkowskiej bibliotece upłynął niesamowicie interesująco. Każdy mógł znaleźć coś
ciekawego dla siebie. Za nami trzy spotkania autorskie. Odwiedziła nas autorka książek dla dzieci Katarzyna Śpiewak,
która w sympatyczny sposób najmłodszym dzieciom przedstawiła drogę jaką musi przejść książka zanim dotrze
do czytelnika. W lutym mieliśmy przyjemność gościć w naszych progach nietuzinkowego gościa – Wojciecha Marka
Darskiego: poetę, publicystę, prozaika oraz twórcę przewodników w których autor w niezwykły sposób opisuje piękno
naszych Mazur. Nasz gość w bardzo interesujący sposób opowiadał nam o swoim życiu i twórczości. Poznaliśmy
ciekawostki historyczne i przyrodnicze związane z Gminą Miłki oraz naszymi okolicami. Mieliśmy okazję posłuchać
wierszy odczytanych przez autora, co było bardzo miłym doświadczeniem. Spotkaniu towarzyszyły dźwięki gitary (Pan
Stanisław Grzonka), które dodatkowo wprowadziły uczestników w niezwykły klimat. Inicjatorem spotkania był DKK
działający przy naszej bibliotece.
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W marcu odbyło się spotkanie z cyklu ,,Nie piję, nie palę, narkotykom mówię NIE - stawiam na rozwój pasji”.
Gościem naszym był Jarosław Kaczmarek – autor książek o sporcie oraz znakomity opowiadacz. Nasz gość wcielał
się w rolę komentatora sportowego i relacjonował nam kolejne niezapomniane w historii mecze; wchodził w interakcje
z publicznością, która była pochłonięta tym co się działo na scenie. Spotkanie było bardzo udane, pokazało czym jest
pasja i jakie emocje mogą jej towarzyszyć. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu GKRPA w Miłkach.
W lutym w bibliotece można było obejrzeć wystawę lalek ze zbiorów Tadeusza Mysiukiewicza – mieszkańca Miłek.
Pan Tadeusz jest przykładem jak to przypadek może zadecydować o naszym życiu. Przygoda Tadeusza Mysiukiewicza
z lalkami rozpoczęła się całkowicie przypadkowo i przerodziła w bardzo ciekawą pasję i na pewno odmieniła
niespodziewanie życie miłkowskiego kolekcjonera. Kolekcja jest imponująca. Warto ją obejrzeć.
Kwiecień był miesiącem ,,zakręconym bibułą” Odbyły się także warsztaty bibułkarskie. Umiejętność tworzenia
kwiatów z papieru posiada coraz mniej osób. My mamy to szczęście, że Danuta Olszewska z naszej biblioteki posiada
tą niezwykłą umiejętność i zawsze chętnie dzieli się swoja pasja z innymi. Pod jej niezwykle cierpliwym okiem
powstawały palmy wielkanocne oraz różne rodzaje
kwiatów wiosennych, które zdobiły nasze mieszkania
w okresie świątecznym i nie tylko.
Maj jest miesiącem bibliotek i szczególnie w tym
miesiącu zapraszamy w nasze progi naszych Czytelników
i Sympatyków. Możemy już zaproponować Państwu
pierwsze nowości wydawnicze. Pochwalić się możemy
tym, iż w tym roku nowości będzie bardzo dużo i mamy
nadzieję, że zaspokoimy Państwa gusta czytelnicze.
Zapraszamy również serdecznie do podawania swoich
propozycji literackich, na pewno weźmiemy je pod
uwagę.

Jarosław Kaczmarek podpisuje swoje książki

Zapraszamy również rodziców z dziećmi urodzonymi
w 2016 roku, dla których mamy niespodzianki w postaci
wyprawek czytelniczych, oraz kart młodego czytelnika.
Pamiętajmy, że bardzo dużą rolę w życiu małego dziecka
odgrywa czytelnictwo. Akcja nosi nazwę ,,Mała książka
Wielki człowiek”
Justyna Zakrzewska

STARSZE PIŁKARKI Z ZPO W FINALE WOJEWÓDZKIEJ HALÓWKI
Starsze piłkarki z ZPO Miłki awansowały do finału
wojewódzkiego halówki. Choć nie bez trudu, to jednak
zwycięstwem zakończył się nasz wyjazd do Białej
Piskiej. W środę 27 marca nasze dziewczyny wygrały
Półfinał Wojewódzki WM SZS w Piłce Nożnej Halowej,
awansując tym samym do finału tak jak ich młodsze
koleżanki 2 tygodnie wcześniej.

Wyniki i klasyfikacja (rocznik 2003 i młodsze):

SP Biała Piska – SP Wielbark 1:0
SP Biała Piska – SP Miłki 2:2
SP Miłki – SP Wielbark 2:1

Punkty bramki:

1. SP Miłki 4 pkt 4:3
2. SP Biała Piska 4 pkt 3:2
3. SP Wielbark 0 pkt 1:3
Skład naszej drużyny: Hamernik Katarzyna, Kamińska Weronika, Kryba Weronika, Mrówka Martyna, Naszkiewicz
Wiktoria, Ozygała Olga, Rydzewska Martyna, Włodkowska Magdalena, Zalewska Joanna i Tarnacka Izabela. Trener
zespołu – Piotr Łobodziński.
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PIERWSZY TURNIEJ WOJEWÓDZKI
NAJMŁODSZYCH PIŁKAREK ZPO MIŁKI
Dnia 15 kwietnia w Iławie odbył się XIX Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarku”. Wzięły
w nim udział nasze najmłodsze piłkarki z przedszkola i z I klasy SP. Impreza była fantastyczna i chociaż sportowo nasze
dziewczynki nie osiągnęły znaczącego sukcesu, to już sama gra w finale wojewódzkim z najlepszymi drużynami była
wielkim przeżyciem, a doświadczenie, które zdobyły podczas turnieju – bezcenne. Dziewczynki otrzymały medale,
komplet koszulek oraz wiele innych prezentów za udział w tym turnieju. Szczególne podziękowania należą się pani
Justynie Antoniuk za pomoc w opiece nad dziewczynkami oraz starszym naszym piłkarkom Izie Tarnackiej i Oli Masiuk
za pomoc podczas całego turnieju.
Skład naszej drużyny: Ania Zalewska, Hania Witkowska, Ania Muskała, Maja Masiuk, Maja Antoniuk, Lena Pryślak,
Martyna Nojda-Świerpel.
Piotr Łobodziński

„OLIMPIA” LIDEREM GRUPY !
Ciekawie zapowiadały się
wszystkie mecze 14 kolejki, ale to
mecz „Olimpii” z „Pogonią” Ryn był
dla nas najważniejszy. Po pierwsze
to derby powiatu giżyckiego, po
drugie – oba zespoły wygrały swoje
dwa poprzednie spotkania, po trzecie
– „Olimpia” zagrała o fotel lidera.
Zgodnie z przewidywaniami ten mecz
to była „piłkarska wojna”; niewiele
było finezji i pięknych zagrań, za to
walki było aż nadto. Medyk dwoił
się i troił. Pełne ręce roboty miał
też sędzia, który aż pięciokrotnie
ukarał kartkami zawodników za grę
niezgodną z przepisami. Niestety,
aż trzy kartki zobaczyli zawodnicy
„Olimpii”. Jak zdążyli nas już
przyzwyczaić piłkarze „Olimpii”, na
początek niewykorzystane sytuacje,
które mogły uspokoić grę, a tak nerwówka i strach aby to się nie zemściło w późniejszej grze. 45 minut nie dało
rozstrzygnięcia i do szatni zawodnicy schodzili poobijani, podenerwowani ale pełni zapału i wiary we własne umiejętności.
Zapału dodawali wierni kibice, których zjawiła się rekordowa liczba. Po zmianie stron kolejne sytuacje dla naszego
zespołu i wreszcie kapitan „Olimpii” Mariusz Lachowski pięknie uderzył nad bramkarzem, dając prowadzenie piłkarzom
z Miłek. Kilka minut później za faul w polu karnym na Patryku Baranie sędzia podyktował rzut karny, którego wykonawcą
był nieomylny w tym elemencie gry Mariusz Lachowski. Niewielki rozbieg, balans ciałem i pewny, mocny strzał.
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Dwa do zera dla „Olimpii”. Nie minęło dużo czasu, a nietypowo wykonany rzut wolny dał „Pogoni” gola kontaktowego.
Zespół się wspierał, „ławka” podpowiadała, a kilka minut po stracie gola, sędzia dyktuje karnego „Pogoni” za faul w polu
karnym. Ręce opadły kibicom, ale nie bramkarzowi „Olimpii”. Dawid Bikowski zatańczył na linii bramkowej – w efekcie
zawodnik „Pogoni” przestrzelił nad poprzeczką. To był znak, że „Olimpia” musi podwójnie uważać. Końcówka meczu
była nerwowa, drugą żółtą kartkę, a w efekcie – czerwoną, ujrzał Adam Karwowski i od 86 minuty Olimpia grała
w dziesiątkę. Dowiozła jednak zwycięstwo do końca meczu i awansowała na fotel lidera. Cieszy zwycięstwo, cieszy
kolejny mecz w tym samym składzie, cieszy pełna ławka i pełna dyspozycja zawodników. Olimpia jest przygotowana
do kolejnych meczy a wszystkie będą arcyważne.
14 kolejka B-klasy 1 grupy:
„Szansa Reszel” – „Pogoń” Banie Mazurskie 0 – 0
„Fortuna” Wygryny – „Tęcza II” Biskupiec 2 – 9
„Olimpia” Miłki – „Pogoń” Ryn 2 – 1
Marek Gil

foto strona internetowa „Sport w gminie Miłki”
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MIŁKOWSKIE ŚWIĘTO TEATRU 2019

fot. archiwum Ośrodka Kultury w Miłkach
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RYDZEWSKA MAJÓWKA 2019

Zastępca wójta Bogdan Żukowski, dyrektor OK Dariusz
Skrzypek i gospodyni imprezy Selwina Nowakowska
otwierają Rydzewską Majówkę 2019

O smakowite kulinaria zadbały: Patrycja Wąsiakowska
ze „Starej Kuźni” i Monika Mierzejewska
z „Mazurskiego Pudełka”

Kolorowe stoiska kusiły wielu gości majówki

Dzieci uczestniczyły w zabawach i grach

Sceniczną gwiazdą imprezy było Trio Jerzego Filara, czyli
osławiona „Sambą Sikoreczką” – „Nasza Basia Kochana”

Mistrzostwa Świata w Rżeniu Mazurskiego Konia odbyły
się już po raz trzynasty
fot. archiwum OK Miłki
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Wydawca: Urząd Gminy w Miłkach, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki
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Skład, łamanie i druk: Drukarnia „Biały Kruk” w Białymstoku
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