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W sobotę 15 czerwca odbyła się kolejna edycja kajakowego Spływu Galindów.
Szlak wiódł z jeziora Ublik Wielki, poprzez kanał na jezioro Buwełno, gdzie
w pensjonacie „Teresa” w Marcinowej Woli był krótki postój i poczęstunek, po
czym uczestnicy przepłynęli Głaźną Strugą na jezioro Wojnowo, aby zakończyć spływ na plaży w Kleszczewie. Pogoda była wspaniała, a uczestnicy w doskonałych nastrojach. Na zakończenie spływu w Kleszczewie były oczywiście
pieczone kiełbaski i smakowita grochówka. Głównym partnerem i patronem
spływu były tradycyjnie Polskie Linie Lotnicze LOT. Fotorelacja na stronie 12.
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ODPUST PARAFIALNY
W RYDZEWIE
19 maja na posesji parafii p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Rydzewie odbył się tradycyjny odpust parafialny.
Po uroczystej Mszy Świętej i procesji wokół kościoła rozpoczął się jarmark odpustowy oraz piknik rodzinny. Uczestnicy
odwiedzali liczne stoiska i korzystali ze smacznych dań, przygotowanych przez parafianki. Dzieci bawiły się na
dmuchanej zjeżdżalni. Po pokrzepieniu ciała znalazło się też coś dla ducha – atrakcyjne występy artystyczne z udziałem
miejscowych i przyjezdnych wykonawców.
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W MIŁKACH POWSTANIE RADA SENIORÓW
Szanowni Państwo! Drodzy Miłczanie! Rozpoczęły
się wakacje, a wraz z nimi remonty w naszych trzech
szkołach. Od września przedszkole w Miłkach
przeniesione zostanie do dawnego budynku szkoły
podstawowej. Dla większego komfortu dzieci
zakładamy w tym budynku ogrzewanie podłogowe.
Będziemy realizowali trzy nowe projekty, oparte
o znaczące dofinansowanie unijne. Tym razem nie
są to projekty inwestycyjne, lecz zdecydowanie
prospołeczne. Pierwszy z owych projektów dotyczy
rozszerzenia oferty naszych przedszkoli i nosi tytuł
„Jaś i Ola w Gminie Miłki idą do przedszkola”. Oferta
jest skierowana do 20 dzieci, którym zapewnimy
bezpłatny dowóz do przedszkoli oraz nowe,
atrakcyjne zajęcia. Projekt rusza 1 września bieżącego
roku. Zachęcam rodziców do skorzystania z tej
możliwości. Drugi projekt jest z kolei skierowany do
osób starszych. Od września uruchomiony zostanie
w naszej gminie Klub Seniora. Będzie się on mieścił
w budynku dawnego przedszkola w Miłkach, gdzie
przeniesiony zostanie również Gminny Ośrodek Zapraszam wszystkich na letnie imprezy, które odbywają się w Gminie
Pomocy Społecznej. Przy Klubie Seniora będzie
Miłki
również funkcjonował gabinet rehabilitacyjny.
Obecnie prowadzimy działania rekrutacyjne do Klubu
Seniora. Trzeci projekt związany jest z naszym zdrowiem. Skorzystamy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 w dziedzinie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu
wśród mieszkańców Gminy Miłki, a także diagnostyki i profilaktyki medycznej dla aktywnych zawodowo. Niebawem
podpiszemy umowę na realizację tego projektu.
Zakończony został projekt „Ja w Internecie”, rozwijający kompetencje cyfrowe mieszkańców w ramach grantu
programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”. 180 mieszkańców naszej gminy mogło pogłębić swoją wiedzę i umiejętności
swobodnego poruszania się w sieci internetowej.
Jesteśmy w trakcie tworzenia Miłkowskiej Rady Seniorów. Będzie to organ, wspierający swoją wiedzą i doświadczeniem
działania naszego samorządu. W tym celu zawarliśmy umowę z Fundacją „FOSA” z Olsztyna, która przeszkoli osoby
chętne do działania w Radzie Seniorów. W sierpniu Rada Gminy Miłki podejmie oficjalną uchwałę o utworzeniu w naszej
gminie Miłkowskiej Rady Seniorów.
Korzystając z dotacji Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” przystępujemy również do działania,
zatytułowanego „Questingowy Projekt Współpracy”, który dotyczy przygotowania ścieżek questingowych dla dziewięciu
gmin członkowskich LGR. Co to jest questing? To rodzaj gry, polegającej na odkrywaniu dziedzictwa danego miejsca
i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych
wskazówkach. W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier
miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, iż są one ściśle związane z konkretnymi
miejscami i mają funkcje edukacyjne. Chcemy stworzyć interesujący szlak questingowy, związany z atrakcjami oraz
dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym naszej gminy. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania metodologii
całego działania. Zapraszam mieszkańców do ujawniania ciekawostek historycznych i krajoznawczych, lokalnych
elementów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, związanych z konkretnymi miejscami w naszej
gminie, które moglibyśmy wykorzystać.
Do 29 lipca zostanie złożony wniosek o rozpoczęcie prac rekultywacyjnych na Jeziorze Miłkowskim. Pierwszym
etapem tego działania będzie przeniesienie zrzutu ścieków z Miłek do Bystrego. W przyszłym roku rozpoczną się aktywne
działania rekultywacyjne, które mają na celu doprowadzenie do skutecznego i trwałego oczyszczenia naszego jeziora.
Na poważne trudności napotkaliśmy natomiast przy realizacji projektu plaży nad Jeziorem Miłkowskim. Odbyły się
cztery przetargi, w których niestety – nie udało się wyłonić wykonawcy. Być może trzeba będzie odstąpić od projektu,
którego wykonanie sugeruje realnie o wiele wyższe koszty, niż zostały zaplanowane, i poszukać innego rozwiązania.
Od miesiąca trwają natomiast prace nad uzdatnieniem wody w Jeziorze Miłkowskim do kąpieli (usunięcie sinic).
Niebawem zostaną przeprowadzone badania jeziora i jeśli ich wynik będzie pozytywny, to będziemy mogli się kąpać
w Jeziorze Miłkowskim.
Życzę wszystkim Państwu udanego lata i urlopów, a dzieciom i młodzieży udanych wakacji. Jednocześnie przypominam
o wzmożonej uwadze i ostrożności w kontakcie z wodą, która potrafi być niebezpiecznym żywiołem.

Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk
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„NASZ NOWY DOM” W JAGODNEM MAŁYM
Jagodne Małe – jeden z wielu polskich, prowincjonalnych
zaścianków, gdzie kończy się szosa. Szare bloczki
wielorodzinne – socjalna scheda po funkcjonującym tu
niegdyś Państwowym Gospodarstwie Rolnym – sąsiadujące
z wymuskaną, dworską posesją bogatego, mazurskiego
rezydenta. Przed jednym z nich kilka samochodów
z emblematami Telewizji POLSAT. Czyżby na tym mazurskim
pograniczu biedy i blichtru kręcono jakiś nowy serial
telewizyjny? Kiedy z klatki schodowej, w otoczeniu ludzi
z kamerami i mikrofonami, wychodzi znana dziennikarka
i prezenterka telewizyjna Katarzyna Dowbor, wszystko staje
się jasne. Do Jagodnego Małego zawitała ekipa popularnego
programu typu reality show „Nasz nowy dom”, emitowanego
w Telewizji POLSAT od 2013 r. Od samego początku „twarzą”
programu jest popularna prezenterka telewizyjna i dziennikarka
– Katarzyna Dowbor, zwana „polską Gillian Anderson”.
„Nasz nowy dom” to program Telewizji POLSAT, w którym
w ciągu 5 dni przeprowadzane są prawdziwe metamorfozy
domów zamieszkałych przez najbardziej potrzebujące
polskie rodziny. W każdym odcinku pod czujnym okiem
kamer, specjaliści – architekt i ekipa budowlana stoczą
wyścig z czasem i trudnościami. W programie poznamy
historię rodzin i zobaczymy, czy uda się spełnić ich marzenia.
Taką wizytówkę znajdziemy na największym internetowym
portalu społecznościowym. W rzeczywistości jest to najpierw
cały szereg skomplikowanych procedur, które spośród osób
zgłoszonych do uczestnictwa w programie wyłaniają te, do
których finalnie przyjedzie ekipa budowlana i telewizyjna.
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie
internetowej POLSATU w zakładce – „Nasz nowy dom”.
Zgłoszenia można dokonać samemu, ale może to też zrobić
Ośrodek Pomocy Społecznej, starosta, wójt, sołtys, dyrektor
szkoły lub pracodawca – najważniejsze jest, aby osoba lub
rodzina,
które są zgłaszane do uczestnictwa w programie,
Katarzyna Dowbor przed autobusem garderobą
znajdowały
się nie z własnej winy w naprawdę trudnych
w centrum wsi
warunkach socjalno-mieszkaniowych. Absolutnie nie wchodzą
w rachubę osoby karane lub rodziny dotknięte patologiami,
typu alkoholizm, czy narkomania. Muszą też posiadać prawo własności do zajmowanego lokalu – w szczególnych
przypadkach oferowana jest pomoc w nabyciu takiego prawa. Należy wypełnić ankietę i poddać się szczegółowej
weryfikacji. Komisja z udziałem architekta i fachowców budowlanych ocenia też, czy uda się dokonać remontu wskazanego
lokalu w przyjętym przez program terminie pięciu dni (ze względu na krótki termin prac uczestnicy programu mają też
zagwarantowany serwis usterkowo-naprawczy). No, a później trzeba czekać na decyzję i… spełnienie marzeń.
Tak było i z panią Anią z Jagodnego Małego, która
w trudnych warunkach wychowuje swojego synka – Rafała.
Odważnie zgłosiła się do programu, przeszła całą weryfikację
i… w poniedziałek 3 czerwca br. pod jej blok w Jagodnem
Małym zajechały polsatowskie wozy i ekipa budowlana
wzięła się intensywnie do roboty w jej małym mieszkanku.
Panią Anię z synkiem na czas remontu wywieziono ze
wsi i umieszczono w renomowanym ośrodku hotelowowczasowym na koszt producenta programu. Jest to też
swoista premia – krótki urlop wypoczynkowy. Rodzina nie
ponosi ani złotówki kosztu całej realizacji – POLSAT płaci
nawet podatek od nagrody w konkursie, który w takich
przypadkach jest obowiązkowy.
Nie jest to też wyłącznie remont. Oprócz prac budowlanoremontowych, mieszkanie zostało zaopatrzone w nowe
meble i sprzęty kuchenne, AGD i RTV, a nowa lodówka
załadowana po brzegi prowiantem. Nie zapomniano też
o takich szczegółach, jak proszek do prania, mydło, czy
pasta do zębów…

4

Bus ekipy budowlanej POLSATU przed popegeerowskim
blokiem w Jagodnem Małym
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W piątek 7 czerwca prace remontowe są już ukończone. Ekipa filmująca czeka na przyjazd pani Ani z synkiem
i przygotowuje się do ujęć finałowych. Katarzynę Dowbor spotykam przy autobusie, pełniącym rolę przewoźnego studia
i garderoby, który przystanął w samym centrum wsi.
– Pięknie tu u was – pani Katarzyna wskazuje na pobliskie jezioro – ale i w takich pięknych miejscach ludziom żyje
się niełatwo. Bardzo się cieszę, że możemy choć trochę pomóc dotkniętym przez los osobom, sprawić, że ich marzenia
o przytulnym gnieździe rodzinnym ulegną spełnieniu. Jest to też jakaś odskocznia do lepszej przyszłości, bo to nie tylko
nowy dom, ale też trochę nowe życie. Wiele osób zaczyna bardziej wierzyć w siebie – znajduje pracę, odkrywa nowe
możliwości… To już 149 odcinek „Naszego nowego domu”, w którego realizacji uczestniczę i takie przypadki są częste.
Z wieloma bohaterami programu mam kontakt i staram się śledzić ich dalsze losy.
O konkretnym przypadku z Jagodnego Małego pani Katarzyna Dowbor nie chce opowiadać: – Wszystko zostanie
pokazane w programie, który zostanie wyemitowany we wrześniu na antenie Telewizji POLSAT. Powiem tylko, że pani
Ania i jej synek są pod naszą szczególną opieką. Rafałek to bardzo fajne, bystre dziecko, które załapało dobry kontakt
z naszą ekipą. Mam nadzieję, że da mu to dobrą stymulację do dalszego życia. Dziecko jedzie do hotelu, przygląda
się pracy ekipy telewizyjnej – widzi inny świat, przykład, że można żyć inaczej. Bo my nie tylko remontujemy ludziom
domy czy mieszkania, lecz staramy się również rozbudzić i rozbudować ich życiowe ambicje. Czasem, w takich jak
tutaj, popegeerowskich warunkach, jest to bardzo potrzebne…
Na ekranie telewizyjnym widać będzie głównie Katarzynę Dowbor oraz panią Anię z synkiem, ale przy realizacji
programu w Jagodnem Małym pracowało intensywnie 60 osób z całym zapleczem technicznym, a w tym 20 fachowo
wykwalifikowanych robotników budowlanych.
– Jestem tylko trybikiem w tym pożytecznym projekcie – mówi skromnie Katarzyna Dowbor. – W ciągu ostatniego
tygodnia przejechaliśmy po Polsce 2 tysiące kilometrów. Jutro jedziemy dalej, do następnych rodzin. Koniecznie obejrzyjcie
we wrześniu nasz program z Jagodnego Małego. Proszę go miło zareklamować w „Miłej”.
Wojciech M. Darski
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„EKO-LOGIKA” I „MIŁKOWSKI DZIEŃ RODZINY”
XI Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika” połączony
z obchodami „Miłkowskiego Dnia Rodziny” odbył się
1 czerwca na boisku szkolnym w Miłkach. Muzyka szantowa
w wykonani zespołu „Załoga Doktora Bryga”, dziecięce
śpiewy uczestników Przeglądu Piosenki Ekologicznej
„EkoSong” oraz zespołów Ośrodka Kultury w Miłkach
(„Zygzaki” i „Trzy Cztery”) okraszone grami i zabawami
sportowymi, a do tego spora dawka edukacji ekologicznej
– tak pokrótce można opisać festyn.
Miasteczko Antyazbestowe ze stoiskiem, informującym
o zasadach usuwania szkodliwego materiału oraz
możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, odwiedziło
wiele rodzin, ale rekordową popularnością cieszył się
automat do plastikowych butelek PET, w którym można
było zamienić butelki na sadzonki kwiatów. Dzięki tej akcji
uczestnicy festynu uzyskali łącznie 200 sadzonek, a organizator pozyskał ponad 3000 butelek PET.
Na scenie „Eko-Logiki” rozstrzygnięto konkurs Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami
„Rady na odpady” pt. „Azbest – wiem, co to jest”. Nagrody główne, którymi były rowery, powędrowały do uczniów,
którzy zwyciężyli w poszczególnych kategorii wiekowych konkursu: Damiana Jankowskiego (SP w Gawlikach Wielkich),
Izabeli Tarnackiej (ZPO w Miłkach), Michała Stanisławskiego (SP w Wydminach). Czwarty rower wygrały siostry:
Nikola i Kornelia Zawadzkie z Giżycka (przyjechały do babci z Marcinowej Woli), które zwyciężyły w festynowym
konkursie recyklingowym.
W kategorii przedszkoli oraz szkolnych oddziałów zerowych w konkursie „Rady na Odpady” zwyciężyła grupa
„Sowy” z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie. Dodatkowo przyznano cenne nagrody w ramach
konkursu, przeprowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach.
„Eko-Logikę” zorganizował MZM-GO we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Miłkach, Zespołem Placówek
Oświatowych w Miłkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłkach oraz Ochotniczą Strażą Pożarną
w Miłkach. Patronem honorowym imprezy była wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk. Impreza jest elementem
kampanii pt. „Usuń Azbest!”, współfinansowanej ze środków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach
„Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 32”.
Anna Baranowska
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PECHOWA WYPRAWA KSIĘCIA KIEJSTUTA
Pomiędzy Wyszowatymi,
Konopkami Wielkimi, Ogródkami
i Ublikiem leży jezioro Ublik
Wielki (niem. Gross Ublick See).
Jest to dość głębokie jezioro (maks.
głębokość 32,5 m) o wydłużonym
kształcie – długość prawie 4 km,
przy maksymalnej szerokości
900 m – o powierzchni 193,5 ha.
Nazwa jeziora wywodzi się z języka
staropruskiego. W XIV w. brzegi
owego jeziora (połączonego wówczas
bezpośrednio z jeziorem Ublik Mały,
które stanowiło jego zatokę) porastała
Puszcza Galindzka, a Krzyżacy ów
pas dziewiczych lasów nad jeziorami
zwali Grosse Wildnis, czyli wielką
dziczą. Był to obszar pograniczny
państwa zakonnego, najeżdżany
często przez Litwinów.
W marcu 1361 r. dotarł tutaj
około 500-osobowy oddział pod
dowództwem samego wielkiego
księcia litewskiego – Kiejstuta
Gedyminowicza (1308 – 1382), który
był stryjem późniejszego króla Polski
Jeziora Ublik Wielki i Ublik Mały z lotu ptaka
– Władysława Jagiełły. Litwini zdobyli
i spalili zamki w Piszu i Okartowie,
a potem zapadli w lasach nad Ublikiem Wielkim. Tutaj na ich trop
natknęli się Krzyżacy, powracający z nieudanej wyprawy na Ruś.
Litwinów zlokalizowała drużyna prokuratora leckiego (giżyckiego)
Henryka Belera, który natychmiast zawiadomił znajdujące się pod
Okartowem większe siły krzyżackie, dowodzone przez prokuratora
rastemborskiego (kętrzyńskiego) Henryka Kranichfelda, prokuratora
barciańskiego Wernera von Windenkeyna i księcia saskiego Albrechta.
Krzyżacy dopadli Litwinów 20 marca 1361 r. w obozowisku nad
jeziorem Ublik Wielki. Rozegrała się krwawa bitwa, w której wojowie
litewscy zostali pokonani. Prokurator Werner von Windenkeyn strącił
księcia Kiejstuta z konia, ale sam został śmiertelnie ranny. Ostatecznie,
broniącego się zaciekle litewskiego księcia pozbawił przytomności
i wziął do niewoli rycerz Jan von Eckersberg, wspomagany przez
Mikołaja Wyndekayma, pochodzącego ze staropruskiego rodu
Sklodona. Ważny jeniec został przez księcia Albrechta natychmiast
przewieziony do Malborka. Parę miesięcy później, 18 listopada
1361 r., Kiejstutowi udało się zbiec z malborskich lochów dzięki
pomocy pruskiego witinga (ochrzczonego Prusa w krzyżackiej służbie)
Alfy. Dostarczył on więźniowi krzyżackie szaty i w tym przebraniu
Kiejstut wydostał się z Malborka i dotarł na Mazowsze, gdzie znalazł
schronienie u swojej siostry Elżbiety, wdowy po księciu płockim
Wacławie. W latach 1365 –1366 Kiejstut dokonał zemsty za swe
uwięzienie, powracając w te okolice i paląc zamki w Okartowie,
Giżycku i Węgorzewie.
Trudno dzisiaj dociec w którym dokładnie miejscu nad jeziorem
Ublik Wielki doszło do krwawej bitwy Krzyżaków z Litwinami oraz
pojmania księcia Kiejstuta. Opisujący dość szczegółowo starcie
kronikarz krzyżacki Wigand z Marburga nie podaje bliższej lokalizacji,
wymieniając jedynie nazwę jeziora. Może podczas wakacyjnych
wędrówek nad jeziorem Ublik Wielki spotkacie Państwo ducha
wojowniczego Wielkiego Księcia Litewskiego…

Wojciech M. Darski
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Wielki Książę Litewski – Kiejstut Gedyminowicz,
według XIX-wiecznego rysunku Leonarda Chodźko

Miłkowski Informator Lokalnych Aktualności

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ RINGO – MAZURY 2019
W sobotę 15 czerwca w Miłkach odbył się Ogólnopolski
Turniej Ringo „MAZURY 2019”, zaliczany do rankingu Polskiego
Towarzystwa Ringo. W Turnieju uczestniczyli zawodnicy z Kryniczna
i Wiszni Małej ( woj. dolnośląskie), Goszczyna, Lelisa, Nasiadek
i Łęgu Przedmiejskiego (woj. mazowieckie) oraz gospodarze –
zawodnicy „Olimpii” Miłki. Turniej rozegrano w 8 kategoriach
indywidualnych oraz czterech drużynowych. Łącznie wystartowało
56 zawodników. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco.
Kategoria żak: 1. Borys Chromczak; 2. Fabian Kubasik; 3. Krzysztof
Horbacz – wszyscy z zespołu „DAR” Kryniczno. Kategoria żaczka:
1. Barbara Jenczyk – „OLIMPIA” Miłki; 2. Anastazja Cieślak; 3. Maja
Orman – obie z Wiszni Małej. Kategoria młodzik: 1. Jakub Jarosz –
UKS Goszczyn; 2. Mateusz Prusaczyk; 3. Wiktor Pawelczyk – obaj
z KTR Lelis. Kategoria młodziczka: 1. Anna Szporko – „OLIMPIA”
Miłki; 2. Iga Woźniak – „DAR” Kryniczno; 3. Julia Grzegorzewska –
UKS Goszczyn. Kategoria kadet: 1. Przemysław Duszak - KTR Lelis,
2. Dawid Grzelak – „OLIMPIA” Miłki; 3. Fabian Parzych – UKS
Nasiadki. Kategoria kadetka: 1. Martyna Rydzewska; 2. Gabriela
Najlepsza zawodniczka turnieju
Dziemianowicz; 3. Aleksandra Jenczyk – wszystkie z „OLIMPII”
– Ania Szporko w akcji
Miłki. Klasa otwarta mężczyzn: 1. Bartłomiej Szporko; 2. Marek
Gil – obaj z „OLIMPII” Miłki; 3. Mariusz Wangryn – UKS Goszczyn.
Dwójki chłopców do lat 13: 1. Mateusz Prusaczyk i Wiktor Pawelczyk – KTR Lelis; 2. Antoni Magryta i Sylwester Grycyk
– DKS Wisznia Mała; 3. Jakub Jarosz i Marek Grabarczyk – UKS Goszczyn. Dwójki dziewcząt do lat 13: 1. Anna Szporko
– „OLIMPIA” Miłki i Amelia Lenda – „DAR” Kryniczno; 2. Wiktoria Metelska i Julia Grzegorzewska – UKS Goszczyn;
3. Wiktoria Wawryniuk i Maria Stawińska – DKS Wisznia Mała. Dwójki chłopców do lat 16: 1. Dawid Grzelak – „OLIMPIA”
Miłki i Przemysław Duszak – KTR Lelis; 2. Sebastian Bagińczuk i Aleksander Drzazga – „DAR” Kryniczno; 3. Marcel
Woźniak i Mateusz Orman – DKS Wisznia Mała. Dwójki dziewcząt do lat 16: 1. Gabriela Dziemianowicz i Aleksandra
Jenczyk – „OLIMPIA” Miłki; 2. Martyna Rydzewska – „OLIMPIA” Miłki i Natalia Piegońska – „DAR” Kryniczno; 3. Iga
Woźniak i Oliwia Sobol – „DAR” Kryniczno.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Anna Szporko z „OLIMPII” Miłki, zaś najlepszym zawodnikiem – Przemysław
Duszak z KTR Lelis.
(„Sport w gminie Miłki”)

SKODY NAJLEPSZE NA PAPROTECKICH SZUTRACH
W ostatnich dniach czerwca odbył się na Mazurach 76. Rajd Polski. 29 czerwca kierowcy m.in. ścigali się na
odcinkach specjalnych – OS 2 i OS 6 – w Paprotkach. W pierwszym biegu (OS 2) najszybsza na paproteckich szutrach
była polska załoga Habaj/Dymorski na Skodzie Fabii R5, która przejechała odcinek 11,26 km w czasie 5 minut i 18
sekund. W drugim biegu (OS 6) zwyciężyła również polska załoga Marczyk/Gospodarczyk, także na Skodzie Fabii R5,
która pokonała tę samą trasę w czasie 5 minut i 12 sekund. Triumfatorem całego 76. Rajdu Polski została rosyjska załoga
Łukjaniuk/Arnautow na Citroenie C3R5.

fot. Dariusz Jakubczyk.
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PIŁKARZE „OLIMPII” NAJLEPSZYMI SNAJPERAMI
Sezon 2018/2019 „Olimpia” Miłki kończy na 5 miejscu tabeli. Mimo piątego miejsca to nasi zawodnicy indywidualnie
zostali królem i wicekrólem strzelców B klasy grupy 1 WM. Patryk Baran strzelił 11 bramek, a Mariusz Lachowski – 10.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim kibicom, którzy wspierali nas na wyjazdach ( nie żałowali dyszki)
i na naszym boisku. Wielkie ukłony w Waszą stronę Kochani. Jesteście Wielcy!
W sezonie 2019/2020 „Olimpia” Miłki rozegra mecze z drużynami: „Rona” Ełk, „Juksty” Muntowo, „Fortuna”
Wygryny, „Szansa” Reszel, „Pogoń” Ryn i „Salęt” Boże. Mecze rozgrywane będą systemem szkockim 3/4. 11 spotkań
na jesień, 10 spotkań na wiosnę.
Marek Gil („Sport w gminie Miłki”)

Nasi królowie strzelców – Patryk Baran i Mariusz Lachowski w akcji (fot. „Sport w gminie Miłki”)

ZŁOTE DZIEWCZYNY Z ZPO MIŁKI
12 czerwca w Wydminach odbył się Finał LZS dziewcząt w piłce nożnej „MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA”. Wśród
zespołów z Ełku, Wydmin, Lubawy, Iławy zagrały dziewczęta z ZPO Miłki, trenowane przez Piotra Łobodzińskiego,
zajmując pierwsze miejsce. Zespół ZPO Miłki wystąpił w składzie: Izabela Tarnacka – kapitan zespołu, Anna Mrówka,
Patrycja Mrówka, Wiktoria Dziedzicka, Julia Wójcik, Anna Szporko, Martyna Więch, Milena Lisowska, Katarzyna Skubisz
i Klara Ozygała.
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MAJOWY PIKNIK RODZINNY
W STAŚWINACH
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KAJAKOWY SPŁYW
GALINDÓW 2019

Rodzinne zdjęcie uczestników spływu z flagą LOT-u

Start na jeziorze Ublik Wielki

Trudna przeprawa przez kanalik łączący Ublik Wielki
z Buwełnem

Obsada przewodniczącego Rady Gminy Miłki – Dariusza
Górskiego

Desant na plażę pensjonatu „Teresa” w Marcinowej Woli

Towarzyskie pogawędki przy kawie i ciastach

BIULETYN INFORMACYJNY

Wydawca: Urząd Gminy w Miłkach, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki
Kontakt: tel. 87 421 10 60, fax. 87 421 10 07, urzad@gminamilki.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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