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TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

Zachęcamy Państwa do współredago-
wania niniejszego czasopisma. Jeśli 

mają Państwo pomysł na ciekawy arty-
kuł związany z naszą gminą, jej historią, 
walorami przyrodniczymi lub kulturo-
wymi, poparty faktami bądź ciekawy-
mi zdjęciami, zachęcamy do przesłania 

i podzielenia się tymi informacjami 
z mieszkańcami naszej gminy. 
Materiały dotyczące czasopisma prosi-
my przesyłać na adres: biuletyn@mly-
nary.pl

 
Zespół redakcyjny

Przed Wami nowy numer Gmin-
nego Biuletynu Informacyjnego. 
A w nim działania podejmowane 

w naszej gminie w nowej rzeczywistości 
pandemii COVID-19, trochę wspomnień 
oraz wiele innych ciekawych informacji.

W tak trudnym czasie, jakim były i na-
dal są obostrzenia wynikające z pande-
mii, widać, że mimo wszystko nie zwal-
niamy tempa. Czas „zamknięcia” wyko-
rzystaliśmy na intensywne prace przy-
gotowawcze dokumentacji technicznej, 
opracowania wniosków o dofinansowa-
nia, prace porządkowe. Mijający okres 
zimowy przysporzył nam wielu proble-
mów. Zimowe utrzymanie dróg zaanga-
żowało dużo większe środki finansowe 
niż w ubiegłych latach, co spowodowa-
ło, że mamy znacznie okrojone środki na 

bieżące utrzymanie dróg gminnych. Nad-
chodząca wiosna to czas porządków i re-
montów. Wkrótce przystąpimy do napra-
wy dróg gminnych po zimie. Rozpoczną 
się także zaplanowane inwestycje i re-
monty prowadzone ze środków pozy-
skanych z dofinansowań. Dlatego dla nas 
urzędników jest to czas wzmożonej pra-
cy, m.in. przy przygotowaniu i przepro-
wadzeniu zamówień publicznych.

Ograniczenia, które zostały na nas na-
łożone z powodu pandemii, w szczegól-
ny sposób dotknęły dzieci szkolne oraz 
ich rodziców i nauczycieli. Jest to trudny 
rok szkolny, ale trzeba było się dostoso-
wać do nowych warunków. Cała społecz-
ność szkolna stanęła na wysokości zada-
nia i za to należy się Wam wielki szacu-
nek i podziękowanie.

Przed nami okres wiosenny, a więc 
oczekiwanie na zmiany, nowe działania, 
wydarzenia, wypoczynek. Pamiętajmy 
jednak o tym, że wirus nie odpuścił. Na-
dal należy się pilnować: zachowywać dy-
stans, nosić maseczki i stosować wszel-
kie zabezpieczenia.

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, 
dużo zdrowia i wytrwałości. Liczymy 
na Wasze życzliwe wsparcie w naszych 
kolejnych działaniach oraz na to, że bę-
dziecie nam kibicować.

Z pozdrowieniami

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
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Z okazji zbliżających się 

wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Młynary 
oraz ich rodzinom i bliskim składamy  

najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia,  
pogody ducha, wiary, nadziei i miłości  
oraz pozytywnej energii do działania.

Aby świąteczne dni upłynęły w radosnej i bezpiecznej atmosferze, 
w gronie rodzinnym, w duchu polskiej tradycji.

Ufamy, że wraz z nadchodzącą wiosną  
ciepło płynące z ludzkiej serdeczności  

zagości we wszystkich sercach,  
a wzajemna współpraca i życzliwość  
zaowocują pomyślną przyszłością.

– czasu pełnego refleksji i radości

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary  
wraz z Pracownikami

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Młynarach wraz z Radnymi

Karol Jóźwiak

Świąt Wielkiej Nocy
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Podczas XXVIII sesji RM w Młyna-
rach, która odbyła się 30.12.2020 r.  
Radni RM w Młynarach uchwa-

lili budżet gminy na 2021 r. Uchwalo-
ny budżet (po zmianach, które uchwa-
lono na XXX zwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Młynarach 3.03.2021 r.)  
zakłada dochody o łącznej kwocie  
32 198 177,46 zł oraz wydatki w wyso-
kości 37 965 396,37zł. Wydatki inwesty-
cyjne na realizację zaplanowanych za-
dań opiewają na kwotę 14 253 192,36 zł.  
Przedstawiony w uchwale budżetowej 
plan finansowy na 2021 r. zakłada defi-
cyt na poziomie 5 767 218,91 zł, zaś prze-
widywana kwota długu wynieść może  
13 890 589,16 zł. Deficyt budżetu gminy 
zostanie pokryty m.in. przychodami z emi-
sji obligacji komunalnych i środkami z Rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Przed uchwaleniem budżetu na 2021 
Radni musieli podjąć trudne decyzje 
o wyznaczeniu dalszych kierunków funk-
cjonowania naszej Gminy. Stanęli przed 
dylematem: Czy zrezygnować z dalszych 
inwestycji, działań i skupić się tylko na 
spłacie zadłużenia? Czy jednak postawić 
na rozwój, realizować inwestycje, ubiegać 
się o kolejne dofinansowania, ale ze świa-
domością, że wrośnie zadłużenie Gminy.

Ostatecznie wszyscy Radni jednogłośnie 
postanowili postawić na zrównoważony 
rozwój naszej Gminy. Uchwalając budżet, 
Radni opowiedzieli się za realizacją dzia-
łań zaproponowanych przez Burmistrza. 

Główne zadania inwestycyjne rocz-
ne i wieloletnie przewidziane do re-
alizacji w 2021 r.:

1 Budowa zbiorników retencyjnych 
ścieków surowych i oczyszczonych 

wraz z modernizacją reaktorów TBR-
-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej 
(2020–2021). Całkowity koszt zadania 
8 542 339,00 zł, w tym dofinansowanie 
na poziomie blisko 100%. Dofinansowa-
nie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2012–2021 z działania 
5.2 Gospodarka wodno-ściekowa i Rzą-
dowego Fundusz Inwestycji Lokalnych.

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz 

budowa sieci wodociągowych w miejsco-
wościach: Młynarska Wola, Broniszewo, 

Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monaste-
rzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo 
(2021–2022) – łączny koszt projektu wy-
nosi 1 906 282,33 zł, w tym dofinanso-
wanie w kwocie 1 000 205,00 zł (63,63% 
kosztów kwalifikowalnych zadania).

3 Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Młynarach – dokumentacja tech-

niczna. Projekt pn. „Modernizacja go-
spodarki wodnej w Gurjewsku i w Mły-
narach”. „Modernizacja gospodarki wod-
nej w Gurjewsku i w Młynarach”– łączna 
wartość projektu wynosi 362 298,61 zł,  
z tego dofinansowanie w kwocie  
326 068,74 zł (90%). 

4 Budowa sieci wodociągowej, kana-
lizacji sanitarnej i burzowej przy  

ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach 
– 379 186,61 zł.

5 Dotacja celowa w ramach pomocy 
finansowej dla powiatu elbląskiego 

na zadanie pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – 
Zastawno – (DW 509)” długość 3,65 km. 
Etap II długość 1,63 km” – 803,985,02 zł.

6 Dotacja celowa w ramach pomocy 
finansowej dla powiatu elbląskiego 

na zadanie pn. „Remont drogi powiato-
wej nr 1158N Młynarska Wola – grani-
ca powiatu elbląskiego” – 759 389,21zł.

7 Dotacja celowa w ramach pomocy fi-
nansowej dla Samorządu Wojewódz-

twa Warmińsko Mazurskiego w wysokości  
160 000,00 zł na zadanie pn. „/Budo-
wa chodnika i zatok autobusowych wraz  
ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni 
w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sapy”.

8 Przebudowa i rozbudowa dróg gmin-
nych: Sąpy – Warszewo nr 107010N 

i Borzynowo – Warszewo – Zastawno 
nr 107004N, (rozbudowa odcinka Sąpy 
– Warszewo) – 1 914 132,00 zł. Gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie za-
dania w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Prognozowane dofinanso-
wanie 50%.

9 Kontynuacja zadania – Rewitalizacja 
budynków komunalnych w Młynarach 

– I etap: Rewitalizacja budynku komunal-
nego przy ul. Słowackiego (2017– 2021) 
– całkowity koszt zadania wyniesie  
852 476,33 zł, w tym dofinansowanie 
w wysokości 697 939,53 zł. Koszt inwe-
stycji w 2021 r. – 234 000,00 zł,

10 Przebudowa klatki schodowej 
w Klubie Senior+ przy ul. Sło-

wackiego 14 w Młynarach – 65 00,00 zł.

11 Odrodzenie kulturowego i histo-
rycznego krajobrazu małych miast 

Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) 
w interesie skoordynowanego rozwoju 
lokalnego (2020–2021) – całkowity koszt 
zadania w 2021 r. – 338 977,17 zł, w tym 
dofinansowanie w kwocie 305 079,45 zł.

12 Wdrożenie systemu e-usług 
w Gminie Młynary (2019–2021). 

Całkowity koszt inwestycji to 1 474 155 zł,  
w tym 85% stanowi dofinansowanie 
w kwocie 1 253 031,75 zł.

13 Zadania inwestycyjne realizowa-
ne w ramach funduszu sołeckie-

go zostały opisane w kolejnym artykule.
Na realizację powyższych zadań in-

westycyjnych Gmina Młynary pozysku-
je dofinansowania ze środków europej-
skich, rządowych oraz transgranicznych. 
Władze gminy współpracują z samo-
rządem woj. warmińsko-mazurskiego 
i powiatu elbląskiego w zakresie reali-
zacji inwestycji drogowych na terenie 
naszej gminy.

PLAN PRACY RADY 
MIEJSKIEJ W MŁYNARACH 
NA 2021 R. 
Rokrocznie przed Radnymi RM w Mły-
narach stają nowe wyzwania oraz decy-
zje, które muszą podejmować. Wraz z na-
dejściem nowego roku kadencji radnych 
opracowano plan pracy, który będzie re-
alizowany przez najbliższe miesiące. 
W ramach swojej pracy radni rozpa-
trzą następujące uchwały, sprawozda-
nia i dokonają analiz wymienionych 
poniżej zagadnień:

1 Uchwały w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 

Młynary na lata 2021–2041.

2 Uchwały w sprawie zmiany budże-
tu Miasta i Gminy Młynary na 2021 r.

3 Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Miastu Elbląg 

na 2021 r. w ramach ZIT. 

4 Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej powiatowi elbląskiemu 

z przeznaczeniem na organizację powia-
towych przewozów pasażerskich o cha-
rakterze użyteczności publicznej. 

Kilka słów od Radnych Rady 
Miejskiej w Młynarach

5 Opracowanie planu pracy i kontro-
li Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Młynarach na 2021 r.

6 Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Narkomanii na 2021 r. 

7 Rozpatrzenie sprawozdania z wyso-
kości średnich wynagrodzeń w roku 

2020 nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego zatrud-
nionych w szkołach i placówkach prowa-
dzonych przez Gminę Młynary. 

8 Rozpatrzenie sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młyna-

rach z wykonania rocznego planu pracy 
i kontroli za 2020 r. 

9 Uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta i Gmi-
ny Młynary na 2021 r”. 

10 Rozpatrzenie sprawozdania 
z działalności Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Młyna-
rach za 2020 r. 

11 Rozpatrzenie sprawozdania za 
działalność Ośrodka Kultury 

w Młynarach za 2020 r. 

12 Rozpatrzenie sprawozdania 
z działalności Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji w Młynarach za 2020 r. 

13 Ocena stanu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie 

Miasta i Gminy Młynary. 

14 Rozpatrzenie sprawozdania z re-
alizacji „Programu współpracy 

na 2020 r. z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie, działającymi na terenie gmi-
ny Młynary. 

15 Analiza działalności organizacji poza-
rządowych funkcjonujących na tere-

nie Miasta i Gminy Młynary oraz ich współ-
praca z administracją Gminy Młynary. 

16 Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gmi-

ny Młynary na lata 2021-2041 

17 Uchwała w sprawie zmiany bu-
dżetu Miasta i Gminy Młynary 

na 2021 r. 

18 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Mia-
sta i Gminy Młynary za 2020 r. 

19 Uchwała w sprawie przedstawie-
nia raportu o stanie Gminy Mły-

nary za 2020 r.

20 Uchwała w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mły-

nary wotum zaufania z 2020 r.

21 Uchwała w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Młynary absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Młyna-
ry za 2020 r.

22 Uchwała w sprawie średniej ceny 
paliwa w Gminie Młynary. 

23 Debata na temat stanu dróg wo-
jewódzkich, powiatowych i gmin-

nych na terenie Miasta i Gminy Młynary. 

24 Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatkowych 

na 2022 r. 

25 Uchwała w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2022. 

26 Uchwała w sprawie obniżenia 
ceny sprzedaży drewna do celów 

podatku leśnego na rok 2022. 

27 Uchwała w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na te-
renie Miasta i Gminy Młynary na rok 2022.

28 Uchwała w sprawie opłaty tar-
gowej. 

29 Analiza planowania i gospodarki 
przestrzennej w gminie, miejsco-

we plany zagospodarowania przestrzen-
nego, perspektywy dla rozwoju gospo-
darczego i społecznego gminy Młynary. 

30 Uchwała w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta i Gminy Młynary na lata 
2022–2041. 

31 Uchwała w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta i Gminy Młyna-

ry na 2022 r.

32 Opracowanie planu pracy Rady 
Miejskiej w Młynarach na 2022 r.

Plan pracy i kontroli Komisji 
Rewizyjnej RM w Młynarach

1Sporządzenie sprawozdania z dzia-
łalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r. 

2 Wizytacja w terenie w zakresie świe-
tlic, placów zabaw i dróg gminnych 

– część II.

3 Działalność Ośrodka Kultury i Biblio-
teki w Młynarach oraz wykorzystanie 

dotacji za 2020 r.

4 Omówienie i zaopiniowanie pro-
jektów uchwał wynikających z bie-

żących zadań Miasta i Gminy Młynary.  
II kwartał 2021 r. 

5 Analiza podejmowanych działań 
w zakresie ściągalności zadłużenia 

za wywóz odpadów.

6 Organizacje pozarządowe w Gminie 
Młynary. 

7 Rozpatrzenie sprawozdania finansowe-
go, sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i in-
formacją o stanie mienia komunalnego jed-
nostki oraz przedstawienie Radzie Miejskiej 
w Młynarach wniosku w sprawie absolu-
torium dla Burmistrza. III kwartał 2021 r. 

8 Analiza w zakresie wydatkowania środ-
ków finansowych na promocję gminy. 

9 Ocena wykonania budżetu za I pół-
rocze 2021 r. 

10 Działalność i ocena pracy w wy-
branej jednostce organizacyjnej 

Gminy Młynary. IV kwartał 2021 r. 

11 Analiza projektu budżetu Miasta 
i Gminy Młynary na 2022 r. 

12 Przygotowanie planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2022 r. 

13 Kontrola realizacji wniosków Ko-
misji Rewizyjnej za rok 2021 r. 

14 Podsumowanie pracy Komisji Re-
wizyjnej za 2021 r.

Niestety, w związku z sytuacją epide-
miologiczną w posiedzeniach poszcze-
gólnych komisji i sesjach RM w Młyna-
rach mogą uczestniczyć tylko radni i pra-
cownicy urzędu. Dlatego też zachęcamy 
mieszkańców gminy Młynary do oglą-
dania transmisji obrad RM w Młynarach 
w Internecie (serwis www.youtube.com 
konto Gmina Młynary) oraz do zapozna-
wania się z materiałami dotyczącymi RM 
zamieszczonymi na stronach interneto-
wych Gminy Młynary www.mlynary.pl, 
http;//bip.mlynary.pl, www.facebook.
com/GminaMłynary. 

Opracowano na podstawie informacji przygotowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Młynarach Karola Jóźwiaka
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RODZAJ SPRAWY  
DO ZAŁATWIENIA

OSOBA  
ODPOWIEDZIALNA

NR  
TELEFONU e-mail

• Sekretariat 
• Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bożena  
Pierzchała

55 618 22 31 sekretariat@mlynary.pl

• Burmistrz Renata Wioletta  
Bednarczyk

55 618 22 31 burmistrz@mlynary.pl

• Sekretarz Anna  
Kołodziej-Rabiczko

55 618 22 46 sekretarz@mlynary.pl

• Skarbnik Katarzyna  
Rynkowska

55 618 22 36 skarbnik@mlynary.pl

• Zastępca Skarbnika Kamila Wielgus 55 618 22 36 finanse@mlynary.pl

• Podatek VAT
• Wynagrodzenia  
• Organizacje pozarządowe

Kamila Piszak 55 618 22 33 place@mlynary.pl
mienie@mlynary.pl

• Zaświadczenia o niezaleganiu w podatku  
(rolnym, leśnym, od nieruchomości)
• Egzekuja podatków

Sylwia  
Kędzierska

55 618 22 35 podatki@mlynary.pl

• Podatki i opłaty lokalne, ulgi podatkowe
• Zaświadczenia o wielkości gruntów  
• Sprawy oświatowe

Sylwia  
Kaczyńska

55 618 22 35 wymiar@mlynary.pl

• Kasa Jadwiga Żuk 55 618 22 42 kasa@mlynary.pl

• Odpady
• Uzyskanie koncesji na wywóz nieczystości

Ewelina Cyrankiewicz 
Emilia Hrypińska

55 618 22 40 odpady@mlynary.pl

• Ewidencja ludności (dowody osobiste) 
• Urząd Stanu Cywilnego

Magdalena  
Grochola

55 618 22 38 usc@mlynary.pl

• Wydawanie decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć
• Publiczny transport zbiorowy

Andrzej  
Czubiński

55 618 22 45 ochronasrodowiska@mlynary.pl

• Inwestycje Danuta Matusiak 55 618 22 32 inwestycje@mlynary.pl

• Rolnictwo i leśnictwo (wycinka drzew)
• Zarządzanie cmentarzem
• Zamówienia publiczne

Mirosław  
Sabatowski

55 618 22 39 zamowienia@mlynary.pl

• Dzierżawa i sprzedaż gruntów i najem lokali
• Zarządzanie kryzysowe
• Obrona cywilna

Magdalena  
Wojciechowska

55 618 22 41 zk@mlynary.pl

• Obsługa rady miejskiej
• Promocja
• Fundusz sołecki

Dorota  
Jurkowska

55 618 22 41 rada@mlynary.pl

• Obsługa spraw związanych z prowadzeniem  
działalności gospodarczej
• Kadry

Katarzyna  
Abramowicz

55 618 22 43 kadry@mlynary.pl

• Utrzymanie dróg Mateusz Jurgielwicz 55 618 22 32 interwencja@mlynary.pl

• Obsługa informatyczna
• Koordynator do spraw dostępności

Maciej  
Sękowski

55 618 22 41 informatyk@mlynary.pl

• Gospodarka wodna
• Podział nieruchomości

Tadeusz  
Majzner

55 618 22 45 referatgospodarczy@mlynary.pl

• Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych
• Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego

Kamil  
Szarag

55 618 22 44 fundusze@mlynary.pl

GODZ. PRACY URZĘDU KASA CZYNNA DARMOWA POMOC PRAWNA
poniedziałek 7:30–15:30 poniedziałek  

10:00–13:00
w każdy czwartek 13:00–15:00 
 po wcześniejszym uzgodnieniu  

terminu wizyty
wtorek 7:30–15:30 wtorek 10:00–13:00 –
środa 7:30–17:00 środa 10:00–14:30 –

czwartek 7:30–15:30 – –
piątek 7:30–14:00 – –

Dzięki środkom z Funduszu Sprawie-
dliwości znacząco wzrósł poziom bez-
pieczeństwa w powiecie elbląskim.

– „Nie jest heroizmem żeby ktoś poje-
chał na akcję i sam został w niej poszko-
dowany, kiedy ma zużyty sprzęt. Jeże-
li strażak ochotnik jedzie na akcję i ma 
komfort, że sam jest bezpieczny, to wia-
domo, że ta pomoc jest niesiona zupeł-
nie inaczej, bardziej swobodnie” – po-
wiedział Michał Gzowski, doradca Mi-
nistra Sprawiedliwości.

Warto zaznaczyć, że sprzęt zdążył 
już być wykorzystany podczas gaszenia 
ogromnego pożaru, który miał miejsce 
w Sokolniku.

15 lutego 2021 roku około godziny 
04:45 do stanowiska kierowania komen-
danta miejskiego PSP w Elblągu wpłynę-
ło zgłoszenie o pożarze budynku miesz-
kalnego w miejscowości Sokolnik w gm. 
Młynary. Na miejsce natychmiast skiero-
wano strażaków z pobliskich jednostek 
OSP oraz PSP z Pasłęka i Elbląga.

Po dotarciu na miejsce pierwszych jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej (JOP) 
strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego 
z częściowo zawaloną konstrukcją da-

Najwyższej jakości sprzęt 
ratowniczy, w tym narzędzia 
hydrauliczne, mundury bojowe 
oraz hełmy bojowe, trafił do 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Młynary.

W dniu 15 stycznia  w remizie OSP Mły-
nary odbyło się oficjalne przekazanie 
sprzętu i wyposażenia ratowniczego, za-
kupionego na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młynarach. W przekazaniu 
uczestniczyli m.in.:
•  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary – 

Pani Renata Wioletta Bednarczyk,
•  Asystent Społeczny Ministra Sprawie-

dliwości – Pan Michał Gzowski,
•  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Młynarach – Pan Mieczysław Gryn-
hagel,

•  Wiceprezes Biura Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie 
- Pan Ryszard Janusz,

•  Dyrektor Powiatowego Biura ZOSP RP 
– Pani Anna Nowocień,

•  Dowódca JRG 3 w Pasłęku - Pan Prze-
mysław Siagło,

•  Komendant M-G Związku OSP RP Mły-
nary – Pan Wojciech Karczewski.
Sprzęt ratowniczy udało się zakupić 

niemal w całości z dofinansowania w ra-
mach Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości. Całkowi-
ty koszt zakupu wyniósł 101 000,00 zł, 
w tym 99 990,00 zł stanowiło dofinan-
sowanie Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Gmina Młynary wniosła wkład własny 
w wysokości 1010,00 zł.

To drugie takie doposażenie jedno-
stek OSP w Gminie Młynary w ostatnim 
czasie. Wcześniej OSP Młynary wraz 
z OSP Zastawno przy współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Młynarach pozy-
skały środki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Olsztynie. Jednostka OSP 
z Młynar za kwotę 25 800,00 zł zakupiła  
12 kompletów ubrań specjalnych, z czego  
25 000,00 zł stanowiło dofinansowanie. 
Do jednostki w Zastawnie trafiły nato-
miast: 4 komplety ubrań specjalnych,  
4 pary obuwia specjalnego oraz piła tar-
czowa do cięcia stali i betonu za łączną 
kwotę 15 940,00 zł, w tym całość stano-
wiła dofinansowanie.

Nowy sprzęt dla straży

chu. Z uzyskanych na miejscu informa-
cji okazało się, że budynek był zamiesz-
kiwany przez dwie osoby, z czego jedna 
pozostawała w środku. Druga zdołała 
opuścić budynek przed przyjazdem JOP 
i została odwieziona ciągnikiem do po-
bliskiej miejscowości, gdzie oczekiwała 
na przybycie zespołu ratownictwa me-
dycznego (ZRM).

Działania jednostek ochrony przeciw-
pożarowej w pierwszej kolejności pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia oraz jednoczesnym prowadzeniu ak-
cji gaśniczej i przeszukiwaniu pomiesz-
czeń w celu odnalezienia osoby poszko-
dowanej. W wyniku prowadzonych dzia-
łań ratownicy JOP odnaleźli ciało męż-
czyzny. Po chwili udało się także opa-
nować pożar.

Na miejsce zdarzenia przybył między 
innymi zastępca komendanta wojewódz-
kiego PSP w Olsztynie st. bryg. Adam Ja-
strzębski oraz komendant miejski PSP 
w Elblągu st. kpt. Łukasz Kochan.

Dalsze działania skupiały się na do-
gaszaniu pożaru i rozebraniu nadpalo-
nych elementów konstrukcyjnych bu-
dynku, które groziły zawaleniem. Na 
koniec pogorzelisko zostało dokładnie 
sprawdzone kamerą termowizyjną pod 
kątem ukrytych zarzewi ognia, a teren 
został wygrodzony taśmą. Na tym dzia-
łania zakończono.

W wyniku tego zdarzenia śmierć po-
niosła jedna osoba. Jest to pierwszy 
w tym roku tak tragiczny w skutkach 
pożar na terenie powiatu elbląskiego. 
Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia 
ustalają policjanci pod nadzorem proku-
ratora i przy udziale biegłego z dziedzi-
ny pożarnictwa.

Łukasz Nosarzewski

KONTAKT TELEFONICZNY  
i godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach
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W 2020 roku, dokładnie 
8 listopada, przypadła 
rocznica 700-lecia wsi Nowe 
Monasterzysko. W naszej 
Gminie to już kolejna wieś – 
jubilatka. Niestety z powodu 
panującej pandemii nie mogły 
odbyć się huczne uroczystości, 
do których już od dawna 
przygotowywali się aktywni 
mieszkańcy wsi. 

Wstępem do upamiętnienia założycieli, 
mieszkańców oraz historii tej miejsco-
wości, był projekt „Maria Luiza i Liderki 
Nowego Monasterzyska „Wioski dobre-
go czasu”, który zaowocował świetną grą 
terenową będącą urozmaiceniem czasu 
spędzanego w tym urokliwym miejscu. 
Należy zaznaczyć, iż wieś Nowe Mona-
sterzysko jest wioską dobrego czasu! 
Dobrego czasu dla mieszkańców, przy-
jezdnych gości oraz zwierząt. 

W latach ubiegłych na cmentarzu pro-
wadzone były badania archeologiczne, 
które stały się inspiracją do powstania 
gry komputerowej „Excavate”. Dzięki 
Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyja-
ciół Wsi Nowe Monasterzysko, które za-
prosiło gości z Uniwersytetu Gdańskiego 
cały świat mógł się dowiedzieć o tej ma-
łej miejscowości i historii jej powstania. 

W Nowym Monasterzysku, jak niesie 
wieść, jest również dobry czas dla zwie-
rząt. I to nie tylko dlatego, że na tym tere-
nie znajduje się Ośrodek Okresowej Reha-
bilitacji zwierząt, ale również dlatego, że 
aktywni mieszkańcy wsi angażujący się w 
Grupie Nieformalnej „Trzecie pokolenie” 
oraz prężnie działające „Koło Gospodyń 

To już ponad 700 lat!
1 lipca 1725 r., ostatniego z tego rodu 
dziedzica Sokolnika, Kwietnika, Nowe-
go Monasterzyska i Podgórza (Greuls-
berg) oraz zmarłą rok wcześniej jego 
żonę, Marię-Luizę. 

Kościół w Nowym Monasterzysku był 
filią kościoła w Zastawnie i był obsługi-
wany przez jednego pastora. Przy ko-
ściele zaczął też funkcjonować miejsco-
wy cmentarz. 

Po śmierci ostatnich członków rodu 
von Belau kościół zaczął popadać w ru-
inę, a wieś przyporządkowano pod ko-
ściół w Zastawnie. Budynek kościoła zo-
stał rozebrany około 1780 r. Pomimo że 
kościół przestał istnieć, cmentarz funk-
cjonował aż do 1945 r. 

Teren ten był zamieszkany w większo-
ści przez ludność niemiecką. Pod wzglę-
dem wyznaniowym luteranie stanowi-
li większość ogółu mieszkańców, obok 
nich występowali katolicy oraz zwo-
lennicy Kościoła ewangelicko-reformo-
wanego. 

W 2. połowie XIX wieku majątek Nowe 
Monasterzysko przeszedł w posiadanie 
rodziny baronów von Minnigerode i po-
został w nim do 1945 r.

Założycielem tego rodu w Prusach był 
baron Wilhelm von Minnigerode, który 
kupił majątek ziemski w Rejsytach koło 
Rychlik za radą Richarda hr. von und  
zu Dohna-Schlobitten, właściciela Słobit. 
Baron był znaną w Prusach postacią – wy-
brano go posłem z okręgu pasłęcko-mo-
rąskiego do pierwszego niemieckiego Re-
ichstagu w latach 1871–1889. Baronowie 
von Minnigerode oprócz Nowego Mona-
sterzyska mieli dobra w Rejsytach, Angli-
tach i Pęklewie nad Zalewem Wiślanym. 

Po zakończeniu I wojny światowej 
w latach 20. XX w. na miejscowym cmen-
tarzu postawiono obelisk dla uczczenia 
pamięci ofiar I wojny światowej, któ-
ry zachował się do dzisiaj. Fundatora-
mi obelisku byli mieszkańcy i właścicie-
le majątku.

Krótko przed wybuchem II wojny 
światowej wieś liczyła 258 mieszkań-
ców, a właścicielem tutejszego majątku 
był doktor praw August Friedrich baron 
von Minnigerode. Ponieważ większość 
czasu spędzał w Berlinie, jego dobra 
zostały oddane w dzierżawę Alfredowi  
Do epnerowi. Do posiadłości barona na-
leżał też las koło Nowego Monasterzy-

Wiejskich” stworzyło cudownie pachną-
cy i kolorowy projekt poświęcony pszczo-
łom, roślinom miododajnym oraz zega-
rom: słonecznemu, kwiatowemu i biolo-
gicznemu. Cała instalacja znajduje się na 
ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym, 
gdzie mieszkańcy mają nadzieję w przy-
szłości przyjmować zaprzyjaźnione grupy 
rowerowe, a także innych ciekawych tego 
aromatycznego miejsca gości.

NOWE MONASTERZYSKO 
DAWNA NAZWA NEU 
MÜNSTERBERG
Wieś Münsterberg została lokowana 8 li-
stopada 1320 r. na prawie chełmińskim. 
Wieś leży w granicach dawnych Prus 
Książęcych (Prus Górnych – Oberland), 
które do 1772 r. znajdowały się pod pa-
nowaniem królów polskich.

Około roku 1600 we wsi ufundowa-
no kościół. Patronem i fundatorem był 
Joachim von Belau, właściciel mająt-
ku w Nowym Monasterzysku i pobli-
skim Sokolniku. Został on pochowa-
ny w krypcie kościelnej, której kamień 
nagrobny z napisem „† Joh. Joachim 
von Belau 1623”, herbem rodowym 
oraz fragmentem Psalmu 73 z Księgi 
Psalmów, zachował się na cmentarzu 
do czasów współczesnych. W podzie-
miach kościoła pochowano także Fry-
deryka Augusta von Belau, zmarłego 

ska, gdzie leśniczym dworskim, w które-
go zarządzie pozostawał między innymi 
tutejszy las, był Freidwald.

AUTOSTRADA ŁĄCZĄCA 
BERLIN Z KRÓLEWCEM
W drugiej połowie lat 30. XX w. w bez-
pośrednim sąsiedztwie wsi prowadzo-
no prace nad budową autostrady mają-
cej połączyć Berlin z ówczesnym Królew-
cem. W 1937 r. oddano do użytku odci-
nek Königsberg (Kaliningrad) – Elbing-
-Ost (Elbląg-Wschód). Budowa zmieniła 
układ dróg we wsi.

II wojna światowa oznaczała faktyczną 
likwidację Prus. Działania wojenne były 
powodem znacznych zniszczeń tych te-
renów, a ucieczki i późniejsze wysiedle-
nia ludności niemieckiej spowodowały, 
że ziemie te opustoszały i  znacznie pod-
upadły gospodarczo. 

ZASIEDLANIE
Rozpoczął się proces zasiedlania przez 
napływową ludność polską, pocho-
dzącą głównie ze wschodnich terenów  
II Rzeczypospolitej, a także z rejo-
nu Bieszczad w ramach akcji „Wisła”. 
Na ziemiach dawnych Prus, w tym wsi 
Nowe Monasterzysko, osiedlili się lu-
dzie z innych kulturowo terenów. Przy-
byli tu oni mniej lub bardziej dobrowol-
nie. W pierwszej fali do wsi przybyło  
6 rodzin z Lubelszczyzny.

Polska nazwa Nowe Monasterzysko 
jest najprawdopodobniej substytucją fo-
netyczną z adaptacją słowotwórczą pole-
gającą na zastąpieniu wygłosowego ele-
mentu niemieckiego polskim formantem 
toponimicznym, lub też zapożyczeniem 
nazwy miasta leżącego na dawnych Kre-
sach południowo-wschodnich, a obec-
nie na Ukrainie – Monasterzyska. Nowa 
nazwa nie stanowi „kalki” nazwy histo-
rycznej Neu Münsterberg.

Źródło: nowemonasterzysko.pl
Zdjęcia: A. Pastuszka
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Za nami zima, która w tym 
roku pokazała swoje oblicze 
nieco inne niż to, do którego 
przyzwyczaiła nas przez 
ostatnie lata. Zima dała się we 
znaki nie tylko kierowcom, 
którzy musieli przystosować 
się do trudnych warunków 
panujących na drodze, ale 
i służbom miejskim, które 
musiały sprostać wyzwaniom, 
jakie powstały na skutek 
intensywnych i długotrwałych 
opadów śniegu. 

Był to bardzo pracowity sezon, który 
pochłonął znaczną część budżetu Gmi-
ny przeznaczonego na utrzymanie dróg 
w bieżącym roku. 

Podsumowując sezon musimy przypo-
mnieć, że na terenie naszej Gminy znaj-
dują się drogi, którymi zajmują się odpo-
wiedni zarządcy, i tak: 
•  za utrzymanie i odśnieżanie dróg 

krajowych, w tym drogi ekspresowej 
S22, odpowiedzialna jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

•  za utrzymanie i odśnieżanie dróg 
wojewódzkich, w tym dróg nr 509 
(Młynary – Elbląg przez Zastawno, 
Młynary – Wilczęta) i 505 (Młynary 
– Pasłęk, Młynary – Frombork przez 
Błudowo) odpowiedzialny jest Re-

jon Dróg Wojewódzkich w Elblągu  
(kontakt: tel. zimowe utrzymanie dróg 
55 230 69 74),

•   za utrzymanie i odśnieżanie dróg 
powiatowych, w tym dróg nr 1144N 
(Zastawno – Kwietnik), 1145N (Mły-
nary – Nowe Monasterzysko), 1158N 
(Młynarska Wola – Słobity), 1149N 
(Młynary – Kurowo Braniewskie), 
1157N (Kurowo Braniewskie – Sta-
re Siedlisko) odpowiedzialny jest Za-
rząd Dróg Powiatowych w Pasłęku  
(kontakt: sekretariat 55 248 24 41),

•  za utrzymanie i odśnieżanie dróg 
gminnych odpowiedzialny jest Urząd 
Miasta i Gminy w Młynarach (kontakt: 
sekretariat 55 248 60 82).
Warto jeszcze dodać, że w zależności 

od funkcji drogi oraz natężenia ruchu 
drogi dzielimy na 6 standardów zimowe-
go utrzymania. Dla dróg gminnych przy-

jęto V standard. Zatem zgodnie z tym 
zapisem po ustaniu opadów śniegu do-
puszcza się przerwy w komunikacji na-
wet do 24 godzin. Zalegający śnieg i sil-
ny wiatr sprzyjają szybkiemu tworzeniu 
się zasp, które mogą znacznie utrudnić, 
a nawet uniemożliwić przejazd. Na ich 
usunięcie gmina ma również 24 godziny. 

Gmina Młynary podpisała umowy 
z podmiotami świadczącymi usługi 
w zakresie zimowego utrzymania dróg, 
w związku z tym drogi gminne były na 
bieżąco odśnieżane w miarę istniejących 
potrzeb. Urząd Miasta i Gminy w Młyna-
rach prowadził ciągły monitoring stanu 
wszystkich dróg przebiegających przez te-
ren gminy i w przypadku takiej potrzeby 
zgłaszał u poszczególnych zarządców ko-
nieczność interwencji, a w sytuacjach wy-
jątkowych sam podejmował interwencję. 

Stan nawierzchni dróg jest jednym 
z priorytetów władz naszej gminy. Łącz-
ny koszt poniesiony na bieżące utrzy-
manie dróg gminnych (w tym remonty) 
w kadencji 2018–2023 do tej pory wy-
niósł 671 780,76 zł, a na wydatki inwe-
stycyjne 2 963 264,17 zł (w tym dofi-
nansowanie na kwotę – 1 158 681,39 zł).

Zima za nami, ale to nie koniec zma-
gania się z problemami, jakie stawia 
nam codzienna rzeczywistość. Wiosna 
to czas przeglądu stanu nawierzchni 
naszych dróg oraz przygotowanie się 
do remontowania powstałych po zimie 
uszkodzeń. 

„Zimowe utrzymanie dróg”
Podsumowanie akcji 

FO
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PARKING PRZY PRZEDSZKOLU W MŁYNARACH NA UL. POLNEJ W TRAKCIE ODŚNIEŻANIA

Tradycyjne oświetlenie 
uliczne pochodzące z opraw 
sodowych powoduje duże 
zużycie energii elektrycznej. 

Ponadto jakość światła emitowanego 
przez oprawy tego typu sprawia wiele 
trudności w zapewnieniu właściwych 
parametrów i norm oświetleniowych. 
Szybkie zużywanie się źródeł światła 
generuje dodatkowe koszty konserwa-
cji i wymiany opraw. W tej sytuacji ko-
rzystnym rozwiązaniem jest wymiana 
oświetlenia na oprawy LED – nowocze-
sne, wydajne i przede wszystkim ener-
gooszczędne. Inwestycja w oprawy LED 
to konkretne działanie poprawiające es-
tetykę miasta. Nie do przecenienia jest 
także aspekt ekologiczny podejmowa-
nych działań modernizacyjnych. 

KOMPLEKSOWA UMOWA 
NA OŚWIETLENIE GMINY
W listopadzie 2020 r. władze Miasta 
i Gminy Młynary podpisały z Energą 
Oświetlenie umowę, w ramach której 
spółka nadal będzie świadczyła kom-
pleksową usługę oświetlenia na terenie 
Gminy, a także wykona modernizację 

420 szt. opraw. Dotychczasowe energo-
chłonne oprawy sodowe zostaną zastą-
pione nowoczesnymi, energooszczędny-
mi oprawami LED. Oprawy te cechują się 
dużą sprawnością i wydajnością świetl-
ną, a dzięki specjalistycznie dobranej 
optyce rozsyłają światło dokładnie tam, 
gdzie jest ono potrzebne do prawidło-
wego oświetlenia powierzchni. Barwa 
światła – maksymalnie zbliżona do na-
turalnego światła słonecznego – pozwo-
li dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania przestrzeni miej-
skich. Istotny jest też aspekt estetyczny. 

NOWOCZESNE ŚWIATŁO 
PRZYJAZNE DLA OKA
Jak zauważa Łukasz Pacholec, kierownik 
Regionalnego Wydziału Sprzedaży, który 
ze strony Energa Oświetlenie negocjował 
warunki umowy – nowoczesne oświe-
tlenie pozwala w pełnej krasie dostrzec 
zalety technologii LED. Specjalistyczny 
dobór barwy światła oraz optyka socze-
wek pozwala na uzyskanie podwójnego 
efektu, tzn. światła przyjaznego dla oka 
oraz światła, które pozwoli miejscowo-
ści nadać nowoczesny wygląd. 

Dzięki modernizacji opraw samorząd 
osiągnie wiele korzyści związanych z re-

dukcją zużycia energii. Poziom redukcji 
zużycia oscyluje wokół 51%, w porówna-
niu z poprzednim systemem oświetlenia 
– mówi Marcin Filipkowski, dyrektor De-
partamentu Sprzedaży Energa Oświetle-
nie. Uzyskanie takiej redukcji będzie moż-
liwe dzięki zastosowaniu autonomicznej 
redukcji poboru energii w godzinach mi-
nimalnego ruchy ulicznego. Nie bez zna-
czenia jest także długotrwałość opraw 
LED, dzięki której Gmina będzie mogła za-
oszczędzić dodatkowe środki na kosztach 
konserwacji i wymiany opraw.

OŚWIETLENIE PRZYJAZNE 
DLA ŚRODOWISKA
Nadzór nad wykonaniem oraz uruchomie-
niem nowego oświetlenia będzie sprawo-
wał kierownik Rejonu Usług Oświetlenio-
wych w Młynarach, Bogdan Matulewicz. 
Zwraca on uwagę, że „oprawy LED są wy-
konane bez użycia materiałów i pierwiast-
ków szkodliwych. Jak wszyscy wiemy, zu-
żywają mniej energii, a zatem powodu-
ją mniejszą emisję CO2 i innych toksycz-
nych związków siarki i azotu do atmosfe-
ry. Dzięki modernizacji w Młynarach do at-
mosfery będzie trafiało ponad 15 ton CO2

  

rocznie mniej”.
Energa Oświetlenie

Miasto i gmina 
oświetlone  LED-ami

ORAZ UL. DWORCOWEJOŚWIETLENIE UL. KWIATOWEJ
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2„Gry w rzutki” o puchar Sołtysa sołec-
twa Sąpy, projekt realizowany w ra-

mach programu mikrodotacji „Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia 
Mazury Lokalnie 4”. 

3Projektu „Rowerowo kolorowo” 
dofinansowanego z PO FIO War-

mia Mazury Lokalnie. Dobro Wspól-
ne LGD Kanał Elbląski, w wyniku 

którego powstało miejsce dla rowe-
rzystów.

4II Amatorskiego Turnieju w Piłkę 
Siatkową SąpyVolleyCup2019 reali-

zowanego w ramach zadania publicz-
nego „Na sportowo na wesoło” dofi-
nansowanego przez Gminę Młynary.
Pan Karol, jak sam mówi, jest społecz-
nikiem, a mieszkańcy Sąp są pomocni 
w realizacji kolejnych przedsięwzięć 
i chętni do współpracy. 
11 marca Marszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego spotkał się 
z wyróżnionymi sołtysami on-line i po-
dziękował za zaangażowanie w aktywi-
zację społeczności lokalnej oraz inicjono-
wanie działań wpływających na popra-
wę wizerunku wsi, złożył życzenia oraz 
przesłał drobne upominki. 
Prezentacja z  udziałem Pana Karo-
la Jóźwiaka oraz relacja z  obchodów 
dnia sołtysa dostępne są pod adre-
sem: https://warmia.mazury.pl/obsza-
ry-wiejskie/aktualnosci/6424-swieto-
soltysow-na-warmii-i-mazurach-w-
trybie-online

692 tys. zł
PONAD

to kwota dofinansowania 
uzyskanego na realizację 
inwestycji w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014–2020

Trwają prace polegające 
na rewitalizacji budynku 
komunalnego przy  
ul. Słowackiego w Młynarach. 
Dotychczas budynek pełnił 
funkcje gospodarcze i był 
w bardzo złym stanie. 

Liczne uszkodzenia konstrukcji nie po-
zwalałby na jego remont czy przebudo-
wę. Konieczna była zatem jego rozbiór-
ka, a następnie odbudowa z zachowa-
niem pierwotnej konstrukcji i kształtu. 
Ze względu na swoje położenie przez 
lata budynek ten stanowił element kra-
jobrazu centrum miasta. Niestety, ze 
względu na swój stan i postępującą de-
gradację, stanowczo zaniżał walory es-
tetyczne miasta. Przez mieszkańców 
kojarzony był głównie jako zaplecze 
przyległego budynku, w którym przez 
lata świadczone były różnego rodzaju 
usługi. Obecnie przyległy budynek sta-
nowi własność prywatną i również jest 
rewitalizowany równolegle przez swo-
ich właścicieli. 

NOWE FUNKCJE 
SPOŁECZNE BUDYNKU
Po zakończeniu rewitalizacji budynkowi 
nadane zostaną nowe funkcje społeczne. 
Będzie to zaplecze do realizacji różnego 
rodzaju projektów społecznych. Z bu-
dynku korzystać będą mogły również 
podmioty działające na rzecz lokalnej 
społeczności, np. organizacje pozarzą-
dowe lub inne grupy nieformalne miesz-
kańców. Oprócz prac budowlanych za-
planowano także zakup nowego wypo-
sażenia użytkowego budynku.

POSTĘP PRAC 
BUDOWLANYCH
W III kwartale 2020 roku wykonano ro-
boty budowlane polegające na rozbiór-
ce budynku i wykonaniu przyłącza wo-
dociągowego oraz kanalizacyjnego, ławy 
i ściany fundamentowe, a także posadz-
ki. W IV kwartale 2020 r. wykonano ścia-
ny zewnętrzne oraz wewnętrzne, komi-
ny, stropy, schody, podciągi, wieńce oraz 
położono dach bez dachówki. W I kwar-

Nowe oblicze zapomnianych 
budynków w centrum Młynar

tale 2021 r. wykończono dach dachów-
ką ceramiczną, wykonano orynnowanie 
i obróbkę blacharską dachu. Osadzono 
stolarkę okienną i drzwiową, rozpro-

wadzono instalację centralnego ogrze-
wania, ciepłej i zimnej wody oraz insta-
lację elektryczną. Wylano posadzki i wy-
konano tynki wewnętrzne.

DOFINANSOWANIE  
NA REWITALIZACJĘ
Na realizację inwestycji uzyskano do-
finansowanie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata  
2014–2020 z działania 8.2 Rewitaliza-
cja miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Elbląga – ZIT bis. Całkowity koszt wy-
konania inwestycji planuje się w kwocie:  
814 835,15 zł, w tym dofinansowanie 
w wysokości 692 609,88 zł.

Kamil Szarag

BUDYNEK KOMUNALNY PRZY UL. SŁOWACKIEGO ZYSKA NOWE OBLICZE I NOWE FUNKCJE SPOŁECZNE

11 marca Samorządowy 
Dzień Sołtysa to święto 
corocznie obchodzone 
w Gminie Młynary. W tym 
roku w związku z pandemią 
nie mogliśmy wspólnie 
uczestniczyć w obchodach 
Dnia Sołtysa. Życzenia 
wraz z upominkiem od Pani 
Burmistrz oraz podziękowania 
za trud włożony w pracę na 
rzecz lokalnej społeczności 
zostały przekazane 
sołtysom naszych sołectw 
indywidualnie. 

Na Warmii i Mazurach Dzień Sołtysa był 
obchodzony w nieco innej formie niż do-
tychczas. Jednak jak co roku, Marszałek 
Województwa Pan Gustaw Marek Brze-
zin przyznał wyróżnienia najaktywniej-
szym sołtysom z naszego województwa.

Pani Burmistrz Renata Bednarczyk do 
wyróżnienia zgłosiła Pana Karola Jóźwia-
ka, sołtysa sołectwa Sąpy. Pan Karol jest 
prężnie działającym młodym sołtysem, 
prezesem „Stowarzyszenia Mieszkańców 
Wsi Sąpy”, przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Młynarach, współzałożycielem 
wioski tematycznej „Babia Dolina”, która 
w 2015 roku zajęła I miejsce w konkursie 
„Wieś z inicjatywą” organizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Elblągu, a w 2016 
roku zajęła II miejsce w konkursie na 
„Wieś z inicjatywą”, organizowanym przez 
powiat elbląski. Pan Karol to reprezentant 
Sołectwa Sapy w II edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza ini-
cjatywa” z projektem „Rewitalizacja stawu 
wiejskiego w Sapach”, w którym sołectwo 
zwyciężyło w Województwie Warmińsko-
-Mazurskim i tym samym zakwalifikowa-
ło się do II etapu konkursu. 

Inicjator czynu społecznego „Razem 
remontujemy naszą świetlicę”. Organi-
zator wielu warsztatów, pikników, kon-
kursów, turniejów oraz zawodów spor-
towych (turniejów piłki siatkowej, co-
rocznych zawodów wędkarskich, tur-
nieju gier planszowych XXL, warsztatów 
w ramach projektu „Wiła wianki i nasza 
dolina”), a także wnioskodawca i reali-
zator wielu projektów z dofinansowa-
niem takich jak: 

1VII Turnieju Rekreacyjno-Sportowego 
„W pogoni za Babim Latem” realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Miesz-
kańców Wsi Sąpy w ramach zadania 
publicznego dofinansowanego przez 
Gminę Młynary.

Wyróżniony sołtys  
w gminie Młynary

ZAWODY WĘDKARSKIE SĄPY

TURNIEJ REKREACYJNO-SPOROWY W POGONI ZA BABIM LATEM
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Ośrodek Kultury w Młynarach 
w swoim zarządzie ma kilka 
obiektów: główną siedzibę 
na ul. Dworcowej 10 wraz 
z kinem, budynek Biblioteki 
Publicznej, stadion i Orlika. 

Działalność Ośrodka Kultury skupia się 
przede wszystkim na realizacji zadań sta-
tutowych. Podstawowym celem jest po-
zyskiwanie i przygotowanie społeczeń-
stwa do aktywnego uczestnictwa w kul-
turze oraz współtworzenie jej wartości. 
Niezwykle ważnym elementem naszej 
działalności jest więc organizacja różno-
rodnych form edukacji kulturalnej, wspie-
ranie i promocja działalności artystycz-
nej rożnych grup, tworzenie przestrzeni 
do świadomego odbioru i uczestnictwa 
w życiu kulturalnym mieszkańców naszej 
gminy. Ważnym aspektem jest działalność 
biblioteczna. To nie tylko udostępnianie 
ciągle wzbogacanych zbiorów bibliotecz-
nych, ale również szeroko rozumiana pro-
mocja czytelnictwa.  

Ośrodek Kultury współdziała również 
z jednostkami organizacyjnymi gminy, 
instytucjami, stowarzyszeniami, gru-
pami nieformalnymi w celu zaspokaja-
nia potrzeb społecznych, kulturalnych 
i edukacyjnych. 

IMPREZY GMINNE
Ośrodek Kultury w Młynarach od wie-
lu lat jest organizatorem imprez, które 
na stałe wpisały się w życie kulturalne 
mieszkańców gminy. Rokrocznie organi-
zowany jest Ogólnopolski Przegląd Kultu-
ry Mniejszości Narodowych „Integracje”, 
Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Bliżej Na-
tury”, Dożynki, Przegląd Zespołów Tańca 
Nowoczesnego, Koncert Piosenek Nor-
malnych. Nie brakuje również spotkań 
autorskich, wystaw, wernisaży, imprez 
dla dzieci, koncertów organizowanych 
wespół z innymi placówkami, jak choćby 
cieszący się popularnością koncert świą-
teczny, a także imprez o charakterze re-
kreacyjnym jak cykliczne biegi do Grubej 
Kaśki czy rozgrywki sportowe.

Ten rok dla kultury jak i wielu innych 
dziedzin nie był łaskawy. Sytuacja epide-
miologiczna zweryfikowała plany i wymu-
siła rezygnację z organizacji wielu przed-
sięwzięć. Do czasu zawieszenia działalno-
ści stacjonarnej, Ośrodek Kultury wsparł 
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Miłośnicy literatury spędzili wa-
lentynkowy wieczór na spotkaniu autor-
skim z pisarzem powieści kryminalnych 
Przemysławem Borkowskim. Dzieci i mło-
dzież aktywnie spędziła ferie, uczestnicząc 
w warsztatach tanecznych, instrumental-
nych, wokalnych, plastycznych, kulinar-
nych i bibliotecznych. Na holu kina zostały 
udostępnione gry planszowe, stół do teni-
sa oraz piłkarzyki. Młodzież systematycz-
nie korzystała z tej formy zajęć. W drugim 
tygodniu ferii odbył się turniej dla młodzie-
ży w tenisa stołowego. W ramach współ-
pracy ze Szkołą Podstawową w Młynarach 
na sali gimnastycznej odbywały się zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. Odbył się 
również coroczny Bal Karnawałowy dla 
Najmłodszych. W marcu mieliśmy przy-
jemność świętować Dzień Kobiet. Chwilo-
wa poprawa sytuacji pozwoliła również na 
włączenie się do akcji Narodowe Czytanie, 
podczas którego mieszkańcy przeczytali 
fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

GRUPY WOKALNE
Organizacja planowanych imprez z przy-
czyn niezależnych od instytucji została 
zawieszona, co nie oznacza zawieszenia 
pozostałej działalności. Ośrodek Kultu-
ry realizuje bogatą ofertę zajęć stałych. 
Prężnie działają grupy wokalne i instru-
mentaliści. Czas kwarantanny społecz-
nej został dobrze wykorzystany. Muzy-
cy spotykali się systematycznie w sie-
ci. W tym czasie przygotowano nową 

pracownię muzyczną, która mieści się 
na ostatnim piętrze budynku bibliote-
ki. Stworzono przyjazną przestrzeń do 
wspólnego muzykowania, nagrywania, 
dzielenia się pasją i pomysłami.

ZESPOŁY TANECZNE
Przy Ośrodku Kultury działają również ze-
społy taneczne. Odpowiadając na potrze-
by mieszkańców w tym roku rozszerzono 
ofertę i obecnie prowadzone są zajęcia dla 
grupy początkującej, dwóch grup hip-hop 
oraz grupy Latino Solo dla dorosłych. Zaję-
cia odbywają się systematycznie dwa razy 
w tygodniu. Na potrzeby grup tanecznych 
podjęto również działania zmierzające do 
przystosowania holu kina tj. wydziele-
nie szatni, wymiana drzwi wejściowych. 
W zależności od sytuacji epidemiologicz-
nej zajęcia taneczne odbywają się w trybie 
stacjonarnym bądź zdalnym.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
I NAUKA JĘZYKÓW
W ofercie Ośrodka Kultury znajdujemy 
również zajęcia plastyczne. Prowadzone 
były zajęcia rysunku i malarstwa dla róż-
nych grup wiekowych. W czasie epide-
mii sekcja została zawieszona. Niemniej 
w tym okresie stworzono piękną, prze-
stronną pracownię plastyczną, miesz-
czącą się na parterze budynku biblioteki. 
Oferta zostanie niebawem rozszerzona 
o zajęcia z zakresu projektowania arty-
stycznego. W pracowni będą się również 
odbywały warsztaty tematyczne. 

W Ośrodku Kultury organizowana 
jest również nauka języka angielskie-
go dla dzieci oraz dorosłych. Zakończy-
ła się realizacja projektu „Biały samotny 
żagiel. Rozwijanie kompetencji języko-
wych mieszkańców województwa war-
mińsko-mazurskiego”. Uczestnicy pro-
jektu ukończyli kurs języka angielskiego 
dla początkujących. Dorośli kontynuują 
naukę języka.

BIBLIOTEKA
Tegoroczna działalność biblioteczna rów-
nież w znacznym stopniu ograniczona 
była przez pandemię. Mimo to zadbano 
o potrzeby czytelników. Ośrodek Kultu-
ry uzyskał dofinansowanie na zakup no-
wości bibliotecznych. W tym roku zaku-
piono 133 nowych pozycji książkowych. 
Biblioteka Publiczna podejmowała rów-
nież działania promujące czytelnictwo. 
Zorganizowano dwa spotkania autorskie. 

Ośrodek Kultury w Młynarach W ramach stałej współpracy z placów-
kami oświatowymi odbywały sie cyklicz-
ne spotkania biblioteczne z najmłodszy-
mi mieszkańcami naszej gminy. W czasie 
zawieszenia działalności biblioteki na 
facebooku zamieszczano różne informa-
cje dotyczące spotkań on-line z autorami 
książek, udostępniano czytane wiersze 
i opowiadania, przygotowano zagadki li-
terackie, komiks do uzupełnienia, promo-
wano akcję czytania przez innych użyt-
kowników mediów społecznościowych, 
informowano o akcjach promocyjnych 
możliwości zakupu oraz wypożyczenia e-
-booków. Utrzymywano kontakt interne-
towy z czytelnikami. Biblioteka Publiczna 
w Młynarach została zakwalifikowana do 
projektu Mała książka – wielki człowiek. 

W ramach działalności kompleksu 
sportowego Orlik systematycznie od-
bywają się zajęcia sportowe na Orliku. 
Z kompleksu korzystają dzieci w wieku 
szkolnym, młodzież oraz dorośli miesz-
kańcy gminy. Obiekt udostępniany jest 
również wraz ze stadionem Klubowi 
Sportowemu Syrena.

W zakresie popularyzacji sportu Ośro-
dek Kultury współpracuje również z pla-
cówkami oświatowymi i niezrzeszony-
mi grupami. Systematycznie odbywają 
się spotkania grup dorosłych trenujących 
piłkę nożną. W ramach oferty sportowo-
-rekreacyjnej mieszkańcy mogą również 
korzystać ze stołu tenisowego, piłkarzy-
ków oraz stołu bilardowego. 

Na terenie Ośrodka Kultury odbywają 
się również projekty realizowane przez 
inne jednostki. Udostępniane są pomiesz-
czenia na spotkania terapeutyczne, mitin-
gi, działalność „Banku Żywności”, sesje 
Rady Miasta, akcje poboru krwi.

Ośrodek Kultury w Młynarach świad-
czy również usługi odpłatne takie jak wy-
najem sal na imprezy okolicznościowe, 
szkolenia, zebrania, nagłośnienia imprez.

Rok 2020 uniemożliwił realizację wie-
lu planowanych zadań, ale też przyczynił 
się do działań mających na celu dosto-
sowanie pomieszczeń do prowadzenia 
działalności w nowych warunkach epi-
demiologicznych. Przeprowadzono rów-
nież drobne remonty, jak remont pracow-
ni plastycznej, muzycznej, klatki schodo-
wej w bibliotece i kinie.

Kolejny rok stawia przed nami ogrom-
ne wyzwania. Mamy nadzieję, że na-
sze plany będą mogły być realizowane 
w dawnej formule, ale jesteśmy też świa-
domi potrzeby zmian, jakie wymusiła na 
nas pandemia. Kultura dostępna rów-
nież w sieci to nasze główne zadanie na 
kolejny rok. 

Dominika Zabiełło

SEGREGUJĘ ODPADY I DBAM O ŚRODOWISKO

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE

BIOODPADY

ODPADY  
ZMIESZANE

PAPIER  
I TEKTURA

SZKŁO

TAK: odkręcone i zgniecione 
plastikowe butelki po napojach; 
nakrętki, o ile nie zbieramy 
ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych; plastikowe 
opakowania po produktach 
spożywczych; opakowania 
wielomateriałowe (np. 
kartony po mleku i sokach); 
opakowania po środkach 
czystości (np. proszkach 
do prania), kosmetykach 
(np. szamponach, paście 
do zębów) itp.; plastikowe 
torby, worki, reklamówki, inne 
folie; aluminiowe puszki po 
napojach i sokach; puszki po 
konserwach; folię aluminiową; 
metale kolorowe; kapsle, 
zakrętki od słoików

TAK: butelki i słoiki po 
napojach i żywności 
(w tym butelki po 
napojach alkoholowych 
i olejach roślinnych); 
szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie 
są wykonane z trwale 
połączonych kilku 
surowców)

TAK: odpadki warzywne 
i owocowe (w tym 
obierki itp.); gałęzie drzew 
i krzewów; skoszona 
trawa, liście, kwiaty; 
trociny i kora drzew; 
niezaimpregnowane 
drewno; resztki jedzenia

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy 
wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

TAK: opakowania 
z papieru, karton, tektura 
(także falista); katalogi, 
ulotki, prospekty; gazety 
i czasopisma; papier 
szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki; 
zeszyty i książki; papier 
pakowy; torby i worki 
papierowe

NIE: butelki i pojemniki 
z zawartością; plastikowe 
zabawki; opakowania 
po lekach i zużytych 
artykułach medycznych; 
opakowania po olejach 
silnikowych; części 
samochodowe; zużyte 
baterie i akumulatory; 
puszki i pojemniki po 
farbach i lakierach; 
zużyty sprzęt 
elektroniczny i AGD;  
styropian

NIE: ceramika, doniczki, 
porcelana, fajans, kryształ; 
szkło okularowe; szkło 
żaroodporne; znicze 
z zawartością wosku; 
żarówki i świetlówki; 
reflektory; opakowania po 
lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych; lustra; 
szyby okienne i zbrojone; 
monitory i lampy 
telewizyjne; termometry 
i strzykawki

NIE: kości zwierząt; 
olej jadalny; odchody 
zwierząt; popiół z węgla 
kamiennego; leki; 
drewno impregnowane; 
płyty wiórowe 
i pilśniowe MDF; ziemia 
i kamienie; inne odpady 
komunalne (w tym 
niebezpieczne)

NIE: ręczniki papierowe 
i zużyte chusteczki 
higieniczne; papier 
lakierowany i powleczony 
folią; papier zatłuszczony 
lub mocno zabrudzony; 
kartony po mleku 
i napojach; papierowe 
worki po nawozach, 
cemencie i innych 
materiałach budowlanych; 
tapety; pieluchy 
jednorazowe i inne 
materiały higieniczne; 
zatłuszczone jednorazowe 
opakowania z papieru 
i naczynia jednorazowe; 
ubrania

BIEG DO GRUBEJ KAŚKI

ZESPÓŁ IMPULS I MINI IMPULS – I MIEJSCE  
W TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO W DZIERZGONIU
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Za nami I kwartał 2021 r. 
i dalsza realizacja rzedsięwzięć 
zaplanowanych przez 
mieszkańców naszych sołectw. 

W roku 2021 r. budżet funduszu sołec-
kiego wyniósł 328 243,70 zł, a realizo-
wane są następujące projekty i zadania:
• Sołectwo Błudowo oraz sołectwo  

Mikołajki zagospodaruje teren  
wokół świetlicy wiejskiej. 

• Sołectwo Kraskowo realizuje 
zadanie, jakim jest budowa placu 
zabaw.

• Sołectwo Karszewo wykonuje drugi 
etap prac związanych z rewitalizacją 
stawu wiejskiego. 

• Sołectwo Kurowo Braniewskie 
przeprowadzi remont remizy OSP  
oraz wybuduje plac zabaw.

• Sołectwo Kwietnik i Sołectwo 
Zastawno ma w planach instalację 
centralnego ogrzewania w swoich 
świetlicach wiejskich.

FUNDUSZ SOŁECKI czyli zadania 
zaplanowane przez mieszkańców

Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R. ZREALIZOWANO M.IN. POWSTANIE 
OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI NA WOLNYM POWIETRZU W BŁUDOWIE ...ORAZ WYMIANĘ DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE BRANIEWSKIM

• Sołectwo Młynarska Wola oraz 
sołectwo Włóczyska budują wiatę 
wiejską na swoim terenie.

• Sołectwo Młynary kontynuuje 
zagospodarowanie terenu parku  
„Za młynem”.

• Sołectwo Nowe Monasterzysko 
kontynuuje prace związane 
z dobudową pomieszczenia  
wiatrołapu do budynku świetlicy.

• Sołectwo Ojcowa Wola  
i Kobyliny, a także sołectwo 
Sokolnik ponownie przeznaczyło 

swój fundusz sołecki na remont  
dróg gminnych na terenie  
swoich sołectw.

• Sołectwo Rucianka wykona 
ogrodzenie wokół terenu 
rekreacyjnego oraz przeprowadzi 
konserwację wiaty sołeckiej.

• Sołectwo Sąpy, sołectwo  
Warszewo środki z funduszu 
sołeckiego przeznaczyło na remont 
świetlic wiejskich w swoich 
sołectwach.

• Stare Monasterzysko zaplanowało 
dalszy remont dróg i mostów 
gminnych. 

• Sołectwo Płonne przeznaczyło 
fundusz sołecki na rewitalizację 
stawu wiejskiego.

• Sołectwo Zaścianki realizuje 
zadanie dotyczące modernizacji 
i rozbudowy wiaty.

Przed nami jeszcze dużo pracy,  
ale też wiele radości i zadowolenia  
ze zrealizowanych przedsięwzięć.

Czym jest fundusz sołecki
 f Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego 
na obszarach wiejskich. Są to środki finansowe wyod-
rębnione w budżecie gminy, które dostępne są wyłącz-
nie dla sołectw i przeznaczane są na przedsięwzięcia 
poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców wsi. 
Za wskazanie przedsięwzięć finansowanych środka-
mi funduszu sołeckiego odpowiedzialne jest zebranie 
wiejskie. Instrument funkcjonuje od 2009 r. Podstawą 
do wyodrębnienia w budżecie gminy środków z prze-

znaczeniem na fundusz sołecki jest podjęcie przez radę 
gminy uchwały, w której wyrazi ona zgodę na wyod-
rębnienie funduszu. Przedsięwzięcia przewidziane do 
realizacji środkami funduszu sołeckiego muszą służyć 
poprawie życia mieszkańców wsi oraz być spójne ze 
strategią rozwoju gminy. 
Wysokość środków przyznanych sołectwu oblicza się 
na podstawie ustawowego wzoru (art. 3 ust. 1 usta-
wy o funduszu sołeckim), który uwzględnia m.in. 

liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 
30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
oraz kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wyko-
nanych dochodów bieżących danej gminy za rok 
poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby 
mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gmi-
ny, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok budżetowy o dwa lata. 

źródło: www.beck.pl

FUNDUSZ
SOŁECKI 2021

Jodła „Jagna” rosnąca 
na terenie Nadleśnictwa 
Młynary w Leśnictwie 
Klasztorne została finalistką 
corocznie organizowanego 
przez klub Gaja konkursu 
Drzewo Roku 2021. Plebiscyt 
rozpocznie się w czerwcu 
tego roku.

Jodła w Nadleśnictwie Młynary jest 
rzadkością, gdyż występuje poza gra-
nicami swojego naturalnego wystę-
powania. Została tu posadzona ponad  
120 lat temu w ramach doświadczeń 
naukowych, których rezultaty może-
my dzisiaj podziwiać w imponujących 
rozmiarach tego drzewa. Jej szyszki 
przypominają świece, których próż-
no szukać pod drzewem, ponieważ po 
osiągnięciu dojrzałości rozpadają się 
na gałęziach. 

Jodła rośnie na ścieżce przyrodniczej 
Nadleśnictwa Młynary i jest ważnym 
punktem chętnie odwiedzanym przez 
miejscową młodzież i turystów. W jej 
otoczeniu roztacza się specyficzny mi-
kroklimat bogaty w olejki eteryczne. 

Imię Jagna nadali jej uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Młynarach. 

Jodła pospolita – wiek ok. 123 lata, 
wys. 32 m, obwód 320 cm. Zgłoszo-
na przez Nadleśnictwo Młynary oraz 
Starostwo Powiatowe w Elblągu Wy-
dział Promocji Powiatu, Edukacji, Kul-
tury i Sportu. 

Jodła Jagna została ustanowio-
na pomnikiem przyrody uchwałą nr 
XXVI/186/2020 Rady Miejskiej w Mły-
narach z dnia 25 listopada 2020 roku 
w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody

Jodła „Jagna” 
pomnikiem 
przyrody!

REALIZACJE FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO W 2020 R.
Od początku roku 2020 Gmina Młynary realizuje zadania, 
na które zdecydowali się mieszkańcy poszczególnych so-
łectw podczas zebrań wiejskich. W roku 2020 budżet fun-
duszu wynosił 338 243,70 zł zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia:
•	 Sołectwo Młynary – uporządkowano i zaadoptowano 

na park teren „Za Młynem”: przeprowadzono prace porząd-
kowe, wykonano nasadzenia, rozmieszczono ławki i zleco-
no wykonanie projektu zagospodarowania tego terenu

•	 Sołectwo Ojcowa Wola i Kobyliny – wykonano 
remont drogi gminnej

•	 Sołectwo Sąpy – przeprowadzono kolejny etap re-
montu świetlicy wiejskiej

•	 Sołectwo Warszewo – wykonano remont dachu na 
budynku świetlicy wiejskiej 

•	 Sołectwo Zastawno – wykonano kolejny etap re-
montu świetlicy wiejskiej. W ramach prac zainstalowano 
centralne ogrzewanie, wstawiono okna, zakupiono wy-
posażenie świetlicy.

•	 Sołectwo Zaścianki i Podgórze – zakupiono ma-
teriały do przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy 
wiaty w Zaściankach 

•	 Sołectwo Sokolnik – wykonano remont drogi 
gminnej 

•	 Sołectwo Nowe Monasterzysko – rozpoczęto do-
budowę wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej 

•	 Sołectwo Stare Monasterzysko – zakupiono 
zbiornik bezodpływowy, wykonano remont drogi i mostu 
gminnego, zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej 

•	 Sołectwo Błudowo – przeprowadzono remont drogi 
gminnej, utwardzono teren przed świetlicą wiejską, za-
kupiono krzewy, które zostały posadzone na terenie re-
kreacyjnym przy świetlicy.

•	 Sołectwo Płonne – wykonano remont dróg gmin-
nych, doposażono boisko sportowe, zakupiono wyposa-
żenie świetlicy, oraz roślinność, z której wykonano rabatę 
przed świetlicą

•	 Sołectwo Kwietnik – wykonano instalację fotowol-
taiczną na potrzeby świetlicy wiejskiej, dokonano napra-
wy instalacji elektrycznej w świetlicy

•	 Sołectwo Karszewo – przeprowadzono pierwszy 
etap rewitalizacja stawu usytuowanego w centrum wsi.

•	 Sołectwo Włóczyska – wykonano czyszczenie drogi 
gminnej oraz rozpoczęto prace zmierzające do zagospo-
darowania terenu rekreacyjnego w centrum wsi. Osu-
szono staw, zniwelowano teren oraz zlecono wykonanie 
mapy do celów projektowych 

•	 Sołectwo Rucianka i Nowe Sadłuki – wykonano 
remont drogi gminnej oraz utwardzono teren w Ruciance

•	 Sołectwo Kurowo Braniewskie – wykonano re-
mont dachu na budynku świetlicy wiejskiej

•	 Sołectwo Kraskowo i Gardyny – zabudowano wiatę 
w Kraskowie, zakupiono urządzenia do siłownik zewnętrz-
nej, pawilon ogrodowy, doposażono świetlicę wiejską.

•	 Sołectwo Młynarska Wola – wykonano remont 
drogi gminnej na terenie sołectwa Młynarska Wola, zaku-
piono tablicę ogłoszeniową, rozpoczęto prace związanie 
z zagospodarowaniem terenu wokół siłowni zewnętrznej. 

•	 Sołectwo Mikołajki – doposażono świetlicę wiejską 
oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej.
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Od 1 marca 2021 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Młynarach można składać 
wnioski na udzielenie 
dofinansowania do budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  W budżecie na  
2021 rok na ten cel 
przewidziano kwotę 40 tys. zł.

Wnioski na dofinansowanie można skła-
dać od 1.03.2021 r. do 30.08.2021 r.  
Dotacja przyznawana jest do budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków re-
alizowanej na cele mieszkaniowe przez: 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkanio-
we, osoby prawne oraz jednostki sekto-
ra finansów publicznych będące gminny-
mi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
Dotacja przyznawana będzie po spełnie-
niu jednego z poniższych warunków:

1Brak istniejącej, projektowanej lub 
planowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie, na którym planowana 
jest budowa przydomowej oczysz-
czalni ścieków.

2Brak możliwości technicznego pod-
łączenia do istniejącej, projektowa-
nej lub planowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej.

3Ekonomicznie nieuzasadnione pod-
łączenie do istniejącej sieci kanaliza-
cji sanitarnej.

4Zastąpienie istniejącego zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości 
ciekłe, który jest w złym stanie tech-
nicznym, na przydomową oczyszczal-
nię ścieków.

5Budowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków na obszarach o rozproszo-
nej zabudowie.

Dotację można uzyskać w wysokości 
80% kosztów zakupu i montażu przy-
domowej oczyszczalni, lecz nie więcej 

Dotacje do budowy
przydomowych

oczyszczalni ścieków
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80 %

2 tys. zł

KOSZTÓW ZAKUPU 
I MONTAŻU 
PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI

Dofinansowanie można 
uzusykać na

To limit dofinansowania  
takiej inwestycji

niż 2000,00 zł. Z uchwałą określającą 
zasady udzielania dotacji, zawierającą 
także wzór wniosku, można zapoznać 
się w Urzędzie Miasta i Gminy w Mły-
narach lub na stronach internetowych: 
www.mlynary.pl i www.bip.mlynary.pl

Wnioski sporządzone wyłącznie w for-
mie papierowej i opatrzone własno-
ręcznym podpisem należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Młynarach, ul. Dworcowa 29,  
14-420 Młynary. Szczegółowych infor-
macji udziela Pan Andrzej Czubiński pod 
numerem telefonu 55 618 22 45 (pokój 
nr 14, II piętro).

Prawidłowo wypełnione i kompletne 
wnioski rozpatrywane są według kolej-
ności ich złożenia i realizowane do wy-
czerpania środków przewidzianych na 
udzielenie dotacji w danym roku bu-
dżetowym. 

Andrzej Czubiński

Gmina otrzymała kolejne 
duże finansowe wsparcie na 
przebudowę oczyszczalni 
ścieków komunalnych 
w Młynarach zaplanowaną  
na 2021 rok. Tym razem  
jest to dofinansowanie  
wkładu własnego Gminy 
w wysokości 2 673 269,45 zł  
w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.

Przypomnijmy, że całkowity koszt in-
westycji planuje się w kwocie około  
8,5 mln zł, a Gmina Młynary już wcze-
śniej zapewniła sobie dofinansowa-
nie przedmiotowej inwestycji na kwotę  
5 867 839,55 zł w ramach Regionalnego 

Oczyszczalnia ścieków 
komunalnych w Młynarach  
z dofinansowaniem

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z KOLEJNYM WSPARCIEM FINANSOWYM

8,5 mln zł
to całkowity koszt przebudowy 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Młynarach, 
z czego dofinansowanie ze 
środków europejskich wynosi 
prawie 5,8 mln a 2,6 mln  
z Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. W związku 
z tym, na dzień dzisiejszy realizacja tej 
inwestycji jest dla Gminy Młynary cał-
kowicie bezkosztowa, co przy tak du-
żym projekcie jest niezwykle ważne dla 
skromnego budżetu Gminy.

Będzie to jedna z największych inwe-
stycji realizowanych, jak do tej pory, na 
terenie naszej gminy. W ramach inwesty-
cji planuje się budowę zbiorników reten-
cyjnych ścieków surowych i oczyszczo-
nych wraz z modernizacją reaktorów  
TBR-TOG oraz infrastruktury towarzy-
szącej. Funkcjonująca dotychczas oczysz-
czalnia powstała w 1993 r., początko-
wo na potrzeby budynków Młynarskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i była wypo-
sażona w 3 bioreaktory SBR i 10 seg-
mentów poletek osadowych. w 1995 r.  
oczyszczalnia została rozbudowana o ko-
lektor do budynków Szkoły Podstawo-

wej w Młynarach. W latach 1996–1998  
kontynuowano rozbudowę oczyszczalni 
o kolejne kolektory kanalizacji sanitar-
nej. Od 2000 r. oczyszczalnia wymaga-
ła już gruntownej modernizacji, jednak 
Gminy nie było dotąd stać na sfinanso-
wanie tak kosztownej inwestycji.
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Walka z pandemią trwa
Wirus COVID-19 zadomowił się 
na dobre i nie daje za wygraną, 
atakując nas ze wszystkich 
stron. 

Jednym ze sposobów walki z wirusem 
jest poddanie się szczepieniu przeciw co-
vid-19. Część z nas została już zaszcze-
piona, część wciąż czeka na szczepienie. 
W naszej gminie szczepieniu zostali pod-
dani mieszkańcy z grupy I, do której na-
leżą osoby powyżej 80. roku życia oraz 
osoby niepełnosprawne.

W gminie Młynary szczepienia wy-
konuje ośrodek zdrowia NZOZ „Me-
dyk” przy ul Dworcowej 33. Rejestra-
cja na szczepienie dostępna jest pod 
nr telefonu 882-488-035, 882-448-
055, 55 248-60-10.

Z uzyskanych informacji w ośrodku 
zdrowia wiemy, że szczepienia przebie-
gają zgodnie z wytycznymi ustalonymi 
przez Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ty-
godnia zostaje zaszczepionych 30 osób.

Urząd Miasta i Gminy Młynary poma-
ga w transporcie na szczepienia osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom ma-
jącym niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w sa-
modzielnym dotarciu do najbliższego 
punktu szczepień.

Na szczepienia można zapisać się 
również:
• dzwoniąc na bezpłatną i całodobową 

infolinię Narodowego Funduszu Zdro-
wia: 989,

• elektronicznie za pomocą strony gov.
pl/szczepimysie.
Walką z pandemią jest również zasto-

sowanie się do obostrzeń, jakie wprowa-
dzają władze naszego kraju. Każdy z nas 
słyszy nieustannie o skutecznym zakry-
waniu ust i nosa, dezynfekowaniu rąk 
oraz o zachowaniu dystansu społeczne-
go. Nie są to działania, które wymagają od 
nas zbyt wielu wyrzeczeń, a przestrzega-
nie ich znaczenie przyczynia się do obni-
żenia wzrostu zachorowań. Widzimy na 
ulicach przechodniów, którzy nie stosują 
się do zaleceń. Myślimy sobie, skoro on lub 
ona nie nosi maseczki, to ja też. Przecież 

to i tak nic nie daje. A jednak wirus dotyka 
coraz więcej osób z naszego najbliższego 
otoczenia. Każdy z nas zna już kogoś, kto 
zachorował. Jednak myślimy, że nas to nie 
dotyczy. Jeśli sami zachorowaliśmy i naby-
liśmy już odporność, to starajmy się sza-
nować tych, którzy jeszcze nie zostali za-
każeni. Przeszliśmy COVID, nasza czujność 
jest uśpiona, przestaliśmy dezynfekować 
ręce, bo już nie zachorujemy, ale na rękach 
dalej przenosimy wirusa. Wirus nadal jest 
ten sam i ta sama droga zakażania innych. 

Bądźmy czujni i nie dajmy się pande-
mii. Gdy wszystko wróci do normy, bę-
dziemy mogli cieszyć się pełnią życia.

13 stycznia 2021 r. zmarł w 66. roku życia i 42. roku ka-
płaństwa ksiądz kanonik Huber Paweł Chodyna. Ksiądz 
Hubert Chodyna urodził się 15 stycznia 1955 r. w Rado-
stowie. Był absolwentem Wyższego Seminarium Du-
chownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1979 r. z rąk bpa Józefa Glempa. Po 
święceniach kapłańskich został wikariuszem  
w Węgorzewie. 
W czasie pracy duszpasterskiej w parafii w Węgorze-
wie był jednocześnie kapelanem tamtejszego szpita-
la psychiatrycznego. Pracował w parafiach w Olsztynie, 
Kwidzynie i Bartoszycach. Przez wiele lat pełnił obo-
wiązki wicedziekana dekanatu Frombork.

Od 1989 r. był proboszczem w parafii pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie. W latach 
1990–2018 był nauczycielem religii w Szkole Podsta-
wowej w Błudowie.
W 2019 r. otrzymał godność kanonika honorowego 
kapituły kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim.
„Cichy, skromny, nie szukający poklasku, wzór dla  
innych pasterzy” – tak pamiętają go parafianie,  
podkreślając, że był również dobym nauczycielem.
„Ksiądz Proboszcz był człowiekiem o wielkiej prawości 
i skromności, pełny ciepła i dobroci, życzliwy ludziom i od-
dany bez reszty swojej posłudze” – wspomina Renata 
Wioletta Bednarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
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Narodowy Spis Powszechny 
jest informacją, jaką państwo 
chce uzyskać o liczbie ludności 
w Polsce, o tym, jak żyjemy, 
jakie mamy wykształcenie, 
gdzie i jak mieszkamy, i co 
zmieniło się w naszym życiu 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Spis powszechny rozpocznie się 1 kwiet-
nia 2021 r. i potrwa do 30 września 2021 r.  
Termin spisu powszechnego został wy-
dłużony w związku z sytuację epidemicz-
ną w kraju.

Po raz pierwszy w historii Polski spis 
powszechny będzie obowiązkowy, a za 
odmowę wzięcia udziału w spisie można 
zostać ukaranym karą grzywny.

METODY ZBIERANIA 
INFORMACJI:
Obowiązkową metodą spisu jest samo-
spis przez Internet za pomocą formula-
rza znajdującego się na stronie interne-
towej GUS, do którego będzie dołączona 
instrukcja, jak go wypełnić. Każda osoba 
spisująca się będzie używała osobistego 
hasła do aplikacji, która będzie automa-
tycznie sprawdzała, czy rubryki wypeł-
niane są poprawnie.

W przypadku gdy osoba objęta obo-
wiązkiem spisowym nie będzie mogła 
wypełnić formularza elektronicznie, 
może poprosić o pomoc:
• ankietera statystycznego w celu prze-

prowadzenia wywiadu telefonicznego,
• rachmistrza spisowego, by przepro-

wadził wywiad bezpośredni.
Zebrane dane będą objęte bezwzględ-

ną tajemnicą statystyczną w rozumieniu 
art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej.

KOGO I CZEGO DOTYCZY 
OBOWIĄZEK SPISOWY?
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań będzie obejmował:
•	osoby fizyczne stale zamieszkałe i cza-

sowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących miesz-
kaniami na terenie Polski, 

• osoby fizyczne niemające miejsca za-
mieszkania; 

• mieszkania, budynki, obiekty zbioro-
wego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami. 

ZAKRES INFORMACJI,  
JAKIE BĘDĄ ZBIERANE 
W RAMACH SPISU:
Zakres informacji gromadzonych za po-
średnictwem spisów jest określony przez 
prawo międzynarodowe oraz krajowe 
akty prawne. Zgodnie z nimi w ramach na-
rodowego spisu powszechnego ludności 
i mieszkań gromadzone są dane, takie jak:
• charakterystyka demograficzna osób 

(m.in.: wiek, płeć, adres zamieszkania, 
stan cywilny),

• aktywność ekonomiczna osób (m.in.: 
aktywność zawodowa, miejsce i ro-
dzaj pracy, zawód wykonywany, źró-
dło utrzymania, rodzaj pobieranych 
świadczeń),

• poziom wykształcenia,
• niepełnosprawność, 

• migracja wewnętrzna i zagraniczna 
(miejsce obecnego i poprzedniego za-
mieszkania, pobyt za granicą – czas i kraj 
przebywania, rok wyjazdu z Polski),

• charakterystyka etniczno-kulturowa 
(narodowość, język, którym się posłu-
gujemy, wyznanie),

• gospodarstwa domowe i rodzinne (sto-
pień pokrewieństwa z reprezentantem 
gospodarstwa domowego, tytuł prawny 
gospodarstwa domowego do zajmowa-
nego mieszkania),

• stan i charakterystyka zasobów miesz-
kaniowych – mieszkania i budynki – 
(m.in.: rodzaj pomieszczeń mieszkal-
nych, własność mieszkania, liczba osób 
w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa, 
wyposażenie mieszkania, rodzaj ogrze-
wania itp.),
Wszelkie informacje dotyczące spisu 

udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Młynarach przy ul. Dworcowej 29 oraz 
w Gminnym Biurze Spisowym w Młyna-
rach pod numerem telefonu 55 618 22 38, 
bądź za pomocą maila: usc@mlynary.pl

Źródło: GUS

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021



22 23GMINNY BIULET YN INFORMACYJNY NR 2 (1/2021)

Całe popołudnie tylko dla 
bliskich do niedawna wydawało 
się niemal luksusem. Odebrać 
dziecko ze szkoły, zawieźć na 
zajęcia dodatkowe, zdążyć 
zrobić zakupy na kolację 
i jeszcze przygotować strój 
na przedstawienie – brzmi 
znajomo? 

Pomyśl, że teraz możesz na chwilę za-
pomnieć o bieganinie i presji czasu. To 
szansa na wzmocnienie więzi. Zdaniem 
ekspertów dobre relacje w rodzinie sku-
tecznie chronią młodych ludzi przed się-
ganiem po używki i podejmowaniem in-
nych ryzykownych zachowań. Jak efek-
tywnie wykorzystać czas izolacji?

Dobre relacje wypracowane obecnie 
mogą zaprocentować w przyszłości. – Je-
żeli między rodzicami a dzieckiem panują 
bardzo dobre stosunki, oparte na zaufaniu, 
wzajemnym poszanowaniu oraz autoryte-
cie i dziecko wie, jakich zachowań oczeku-
ją od niego rodzice, wówczas stanowi to 
bardzo silny fundament do podejmowania 
decyzji chroniących i nieulegania presji ró-
wieśniczej – wyjaśnia Jolanta Terlikowska, 
kierownik Działu do Spraw Rodziny i Mło-
dzieży Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Sytuacja izolacji może być więc szansą 
na stworzenie silnej „bariery”, która po 
powrocie do normalności będzie chronić 
młodych ludzi przed podejmowaniem 
niewłaściwych kroków. Warto wykorzy-
stać dodatkowy czas na nawiązanie do-
brego kontaktu z dziećmi. Aby poradzić 
sobie w obecnej sytuacji, można skorzy-
stać z poniższych porad. 

ZACHOWANIE RÓWNOWAGI 
DNIA – WAŻNY JEST 
ELASTYCZNY, ALE SPÓJNY 
PLAN
Zamknięcie szkół, praca zdalna i lekcje 
online zapewne wywróciły wasze co-
dzienne rytuały do góry nogami. Jak nad 
tym zapanować, by czas nie przeciekał 
przez palce?
• Ustalcie godzinę pobudki i stałe pory 

posiłków.

• Zaplanujcie harmonogram dni robo-
czych dla dorosłych i dzieci. Weźcie pod 
uwagę obowiązki, ale także czas wolny. 
Dzieci czują się bezpieczniej i są bar-
dziej posłuszne, kiedy znają jasne regu-
ły. Ustalcie np., że nauka i praca kończą 
się o 17. Od tej godziny skupiacie się na 
przyjemnościach i wspólnym wykony-
waniu obowiązków domowych.

• Ustalcie odrębny plan na weekendy. 
Nawet bez wychodzenia z domu sobo-
ta i niedziela powinny czymś się wy-
różniać. Pośpijcie dłużej, pozwólcie so-
bie na chodzenie w piżamach do obia-
du, zaplanujcie popołudnie z filmami 
albo grami planszowymi.

• Zaangażujcie starsze dzieci w przygo-
towywanie planu – młody człowiek 
chętniej postępuje według zasad, któ-
re sam współtworzył.

• Weźcie pod uwagę aktywność. Może to 
być wspólny spacer, ale ćwiczyć da się 
także bez wychodzenia z domu. Zapla-
nujcie np. skoki na skakance, wspólne 
robienie pajacyków czy przysiadów, 
trening online z instruktorem albo 
tańce przy ulubionej muzyce. Ruch 
pomaga dzieciom rozładować emocje 
i uwolnić pokłady energii, która obec-
nie bywa skumulowana.

GDY DZIECKO PYTA 
O KORONAWIRUSA
KROK 1
Ustal, co syn czy córka już wie.
Krok 2
Nie ukrywaj trudnych faktów, ale do-
stosuj przekaz do wieku.

Krok 3
Nie kłam. Jeśli czegoś nie wiesz, sprawdź 
na wiarygodnych stronach, nim udzielisz 
odpowiedzi.
Krok 4
Wspieraj. Mów dziecku, że robicie 
wszystko, by wspólnie się chronić, prze-
strzegacie zasad, staracie się minimali-
zować ryzyko.
Krok 5
Pociesz. Powiedz dziecku, że wirus jest 
groźny, ale może zupełnie nie dotknąć 
waszej rodziny. Potrenujcie na koniec so-
lidne mycie rąk, przećwiczcie zakładanie 
masek – tak, aby zakończenie rozmowy 
było pozytywne.

CHWAL I WYMAGAJ
• Mów precyzyjnie, czego oczekujesz 

i używaj pozytywnego języka. Zamiast: 
„nie rób ciągle bałaganu”, lepiej po-
wiedz: „pozbieraj, proszę, klocki z dy-
wanu”

• Panuj nad sobą. Mówiąc do dziecka, 
użyj jego imienia. Mów spokojnie i nie 
krzycz – złe emocje napędzają nega-
tywnie obie strony.

• Doceniaj. Zauważaj, gdy dziecko zro-
bi coś dobrze albo pomoże z własnej 
inicjatywy.

• Zadbaj o relacje zewnętrzne. Dzwoń 
do babć, dziadków i organizujcie 
wspólne rozmowy. Pomagaj starsze-
mu dziecku połączyć się przez internet 
z przyjaciółmi, proponuj wideorozmo-
wy etc. Kontakt z osobami spoza śro-
dowiska domowego jest bardzo waż-
ny i działa odświeżająco.

Izolacja może być szansą 
PORADA PSYCHOLOGICZNA: JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII?

Źródło: materiały opracowane przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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AKTYWNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO  
W MŁYNARACH
Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego 
w Młynarach charakteryzuje się wysoko 
wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną 
i administracyjną. Pracuje tu wielu spe-
cjalistów: terapeutów pedagogicznych, 
oligofrenopedagogów, surdo- i tyflope-
dagogów, doradców zawodowych, lo-
gopedów. 

Nauczyciele doskonalą się zawodowo, 
aby rozwijać swoje kwalifikacje i pod-
nosić poziom pracy szkoły. Od wielu lat 
w placówce realizowane są różne pro-
jekty w tym współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. W roku 
2018/2019 zakończono działania zwią-
zane z  projektem Szkolna Pracownia Suk-

czyli  jak uczniowie rozwijają swoje talenty
Szkoła to nie tylko nauka

ROCZNICA EDUKACJI NARODOWEJ 2020

ZAJĘCIA GRUPY DZIENNIKARSKIEJ SPSIIŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 2019

ROZWIJAMY WSZECHSTRONNE TALENTY UCZNIOWSKIE

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UCZNIÓW

Od wielu lat w szkole istnieją dwa zespo-
ły wokalne: „Lawa” i „Ambrozja”, które 
pozwalają uczniom rozwijać swoje mu-
zyczne talenty oraz uświetniają uroczy-

stości szkolne i lokalne, a także reprezen-
tują szkołę na konkursach zewnętrznych.

Zdolności artystyczne uczniowie mogą 
rozwijać w grupie teatralnej „Drabina”, 

która oprócz przygotowywania przedsta-
wień na apele szkolne, udziału w warszta-
tach aktorskich, zajmuje czołowe miejsca 
w konkursach i festiwalach pozaszkolnych.

O wysokim poziomie nauczania w SP 
w Młynarach świadczy liczny udział 
uczniów w konkursach na różnym szcze-
blu i osiągane przez nich wyniki. Szczegól-
nie konkursy organizowane przez war-
mińsko-mazurskiego kuratora oświa-
ty pokazują, jak zdolni są uczniowie  
SP w Młynarach. 

W roku 2019 uczennica tej szkoły zosta-
ła laureatką konkursu z języka polskiego 
i fizyki, inna zaś laureatką konkursu biolo-
gicznego, w 2020  szkoła przygotowała fi-
nalistów konkursu z matematyki i konkur-
su z fizyki. Pozostałe konkursy, w których 
uczniowie SP w Młynarach zajęli wysokie 
miejsca, to: wyróżnienia w Międzynarodo-

wym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym dla dzieci „Bezpiecznie na 
wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz 
i szanujesz”, II, III miejsca w V Powiatowym 
Konkursie Obcojęzycznej Piosenki o Miło-
ści „Love Is In the Air”, I miejsce w Powia-
towym Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS.

LAWA AMBROZJA
PRZEDSTAWIENIE „ DZIÓB W DZIÓB” – 
GRUPA TEATRALNA „ DRABINA”

cesu i Szkolna Pracownia Edukacji Cyfro-
wej, a w roku 2019/2020 rozpoczęto re-
alizację kolejnego dwuletniego projektu 
Szkolna Pracownia Sukcesu II. Dzięki nim 
uczniowie mają możliwość rozwijania pa-
sji, wyrównywania szans na dodatkowych 

zajęciach, nauczyciele podnoszą kompe-
tencje cyfrowe, wychowawcze, a szkoła 
jest wyposażona w doskonałe pomoce na-
ukowe i sprzęt multimedialny, który uła-
twia funkcjonowanie edukacji w trudnym 
czasie zdalnego nauczania.
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INNE AKTYWNOŚCI 
I INICJATYWY
Szkoła oprócz zadań dydaktycznych ma 
także funkcje wychowawcze i profilak-
tyczne. W SP w Młynarach pedagog, na-
uczyciele, wychowawcy, specjaliści pra-
cują nad budowaniem postaw, rozwija-
niem wrażliwości, odkrywaniem zdolno-
ści, możliwości, mocnych stron, a także 
nad uczeniem konstruktywnego radze-
nia sobie z własnymi brakami, trudno-
ściami i negatywnymi emocjami. Przy 
organizacji wielu inicjatyw bardzo czę-
sto pomagali rodzice, bez których wie-
le uroczystości nie mogłoby się odbyć. 

W szkole działa Samorząd Uczniowski 
oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Odbywa-
ją się wieczory poetyckie dla całych rodzin 
połączone z akcjami charytatywnymi. Sa-
morząd podejmuje liczne akcje pomoco-
we – zbiórki nakrętek, makulatury, Górę 
grosza, akcje szycia maseczek dla szpitala 
w Pasłęku. Uczniowie uczestniczyli rów-
nież w  polsko-rosyjskiej wymianie mło-
dzieży. Przygotowywane są cykliczne uro-
czystości związane z tradycjami polskimi 
i szkolnymi: akademie z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, odzyskania niepodle-
głości, Dzień Patrona Szkoły – Stefana Że-
romskiego. Społeczność szkolna angażu-
je się w lokalne imprezy – Piknik Rodzin-
ny, Dożynki Gminne, Koncert Świąteczny, 
Jesienne spotkania, co udowadnia dobrą 
współpracę z innymi instytucjami obec-
nymi na terenie Młynar.

Co roku realizowane są działania pro-
filaktyczne, które przygotowują uczniów 
do życia w społeczeństwie: „Program dla 
szkół”, wspólne śniadanie kl. I–III „Pożyw-
ne śniadanie jesienią zjemy – całą zimę 
zdrowi będziemy”, kampania profilaktycz-
na „Biała wstążka” propagująca zakaz sto-
sowania przemocy wobec kobiet, warsz-
taty dla uczniów w ramach realizowa-
nych w szkole projektów „Bezpieczeństwo 
w sieci”; wspólny program „Razem poko-
namy progi” realizowany przez klasy I–III 
i przedszkole, kampania „Dobrze Cię wi-
dzieć” dotycząca bezpiecznego poruszania 
się pieszych po drogach, program „Trzy-
maj formę”, program „Bezpieczny Powiat”, 
w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”, 
Piknik Literacki: „Akademia Pani Ksiażki” 
w ramach projektu realizowanego przez 
CSE „Światowid” pt.: „Witajcie w szkolnej 
bajce!”, akcje zainicjowane przez MEN:” 
#Przerwany marsz”, „#Szkoła pamięta”, 
„#Szkoła do Hymnu”, „#Razem na świę-
ta”, „#Sadzimy” i wiele innych.

W profilaktyce i wychowaniu wspoma-
gają szkołę różne osoby i  instytucje, m.in.: 

WIECZÓR POETYCKI „ CARPE DIEM”

PRZYGOTOWANIA DO WSPÓLNEGO ŚNIADANIA UCZNIOW KLAS I–III  
I PRZEDSZKOLAKÓW POD HASŁEM: „ZDROWE I POŻYWNE ŚNIADANIE 
JESIENIĄ ZJEMY – CAŁĄ ZIMĘ ZDROWI BĘDZIEMY”

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  
2019–2020 AKCJA #PRZERWANY MARSZ

KONKURSY CZYTELNICZE W SP W MŁYNARACH APEL Z OKAZJI „PRZERWANY MARSZ”

WARSZTATY SPS W KACZYM BAGNIE

PIKNIK RODZINNY 2019POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

UMiG w Młynarach, pielęgniarka szkol-
na, Policja w Młynarach, Ośrodek Kultury 
w Młynarach, Miejska Biblioteka w Młyna-
rach, Nadleśnictwo Młynary, Gminna ko-

misja rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, OSP Młynary, Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary, 
CSE „Światowid”, PCPR, PPP w Pasłęku.

OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE
Uczniowie SP w Młynarach 
chętnie uczestniczą w różne-
go rodzaju zawodach sporto-
wych, zajmując wysokie miej-
sca na etapie powiatowym i wo-
jewódzkim. Przygotowywani są 
na zajęciach SKS i lekcjach wy-
chowania fizycznego. W roku 
szkolnym 2019–2020, w punk-
tacji generalnej Powiatowych 
Igrzysk Dzieci, Szkoła Podstawo-
wa w Młynarach zajęła I miejsce. 
Starsi uczniowie zajęli II miejsce 
w Powiatowych Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej. JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE ZWYCIĘSKA DRUŻYNA SP W MŁYNARACH

Nasza Gmina po raz  
kolejny otrzymała 
dofinansowanie na realizację 
działań edukacyjnych  
w Szkole Podstawowej 
w Młynarach. 

Jeszcze w grudniu 2020 r. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Młynary podpisała umowę 
o dofinansowanie projektu edukacyjne-
go „Szkolna pracownia Sukcesu III”, któ-
rego realizacja rozpocznie się w kolej-
nym roku szkolnym i potrwa dwa lata. 
Wsparcie uzyskają uczniowie, rodzice 
uczniów oraz nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Młynarach.

W ramach realizacji projektu uczniowie 
szkoły wezmą udział w różnego rodzaju 
zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach, 
wyjazdach edukacyjnych, konsultacjach 
ze specjalistami. Uczniowie, oprócz sze-
rokiej gamy zajęć, matematyczno-przy-
rodniczych, terapeutycznych, językowych, 
będą rozwijać się także artystycznie, będą 
wydawać szkolną gazetkę, organizować 
koncerty, pokazy ciekawych doświad-
czeń, uzyskają także szerokie wsparcie 
w zakresie poradnictwa edukacyjno-za-
wodowego. 

Wsparciem objęci będą również ro-
dzice uczniów, a swoje kwalifikacje pod-
niosą także nauczyciele. Dzięki realiza-
cji projektu znacząco wzbogaci się baza 

dydaktyczna szkoły: powstanie kolejna 
pracownia językowa, pracownia progra-
mowania i robotyki, pracownia integra-
cji sensorycznej, pracownia praktyczno-
-techniczna, zostaną doposażone pracow-
nie przedmiotowe: przyrodnicza, mate-
matyczna, fizyczna.

Na realizację projektu Gmina Młyna-
ry uzyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 1 147 406,80 zł ze środków europej-
skich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2014–2020,  
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, 
Działanie 2.2: Podniesienie jakości ofer-
ty edukacyjnej ukierunkowanej na roz-
wój kompetencji kluczowych uczniów.

Przed nami realizacja nowego 
projektu edukacyjnego

SZKOLNA 
PRACOWNIA 

SUKCESU  III
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MEDALE ZA DŁUGOLETNIE  
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi 
nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. 
NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Urząd Stanu Cywilnego Młynary co roku weryfiku-
je planowane na kolejny rok jubileusze, występuje do 
małżonków z informacją o możliwości złożenia wnio-
sków o nadanie medali, przyjmuje wnioski od przy-
szłych jubilatów lub członków ich rodzin. Wnioski na-
leży złożyć do 15 stycznia. W dalszej kolejności USC 
w Młynarach sporządza i wysyła wnioski do Wojewo-
dy Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z zapy-
taniem o udzielenie informacji o osobie do Krajowego 
Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
WRĘCZANIE MEDALI ZA 
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Wręczenie medali organizowane jest w okresie  
III-IV kwartału w roku. Odbywa się w formie indy-
widualnej wizyty Burmistrza Miasta i Gminy Mły-
nary w domu Jubilatów w terminie ustalonym in-
dywidualnie.
JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE MŁYNARY 
W 2020 R.
Urząd Stanu Cywilnego Młynary w listopadzie 
2019 r. wystąpił z pismami do 10 par małżonków 

obchodzących jubileusz 50-lecia związku mał-
żeńskiego z informacją o tym, aby do końca grud-
nia 2019 r. wystąpili z wnioskiem o nadanie me-
dalu za długoletnie pożycie małżeńskie w 2020 r.  
W odpowiedzi na w/w pisma do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Młynarach wpłynęło 7 wniosków. 
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju termi-
ny wręczenia medali ustalane są indywidualnie 
z Jubilatami. Medale oraz upominki dla Jubilatów 
wręcza osobiście Pani Renata Wioletta Bednar-
czyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. 

W ROKU 2020 JUBILEUSZE  
ZŁOTYCH GODÓW OBCHODZILI: 
•	 Państwo Zofia i Jan Jurgielewicz,  

zam. Kwietnik
•	 Państwo Anna i Stanisław Kopycińscy,  

zam. Kurowo Braniewskie
•	 Państwo Aurelia i Jan Dębowscy,  

zam. Zaścianki
•	 Państwo Janina i Jan Hnatuśko,  

zam. Karszewo
•	 Państwo Irena i Władysław Papiernik,  

zam. Młynary
•	 Państwo Wanda i Tadeusz Rakoczy,  

zam. Warszewo
•	 Państwo Irena i Zbigniew Tomaszewicz,  

zam. Młynary 
Spotkania z Jubilatami odbyły się w okresie 
listopad 2020 – luty 2021.

Uczniowie SP Błudowo w 2020 r. odnosili sukcesy na niwie sporto-
wej. W ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 16.09.2020 r.  
odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe Chłopców, w których uczeń kla-
sy VIII Szymon Szwajcar zajął IV miejsce.

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
Uczniowie klasy VIII biorą udział w zaję-
ciach doradztwa zawodowego. Celem do-
radztwa zawodowego jest przygotowanie 
uczniów do odpowiedzialnego planowa-
nia ścieżki swojej kariery i trafnego po-
dejmowania decyzji dotyczących wybo-
ru kierunku dalszej nauki przy wsparciu 
doradcy zawodowego. Uczniowie mie-
li możliwość poznawania samych siebie. 
Analizowali informacje na temat systemu 
edukacji i rynku pracy. Poszerzyli wiedzę, 

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI”
Mimo pandemii i na-
uczania zdalnego 
w szkole jak co roku 
odbył się konkurs 
plastyczny związany 
z bezpieczeństwem 
dzieci i młodzieży: 
„Bezpiecznie na wsi”.

KOLOROWY ŚWIAT 
Z RADIEM OLSZTYN

SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW

„Takie problemy mieć bardzo chcemy” – to fragment 
piosenki śpiewanej przez komisję konkursową po wy-
braniu zwycięskich prac oraz przyznaniu wyróżnień 
w konkursie „Kolorowy Świat z Radiem Olsztyn”, w któ-
rym wyróżniono ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Błudowie Rafała Mileszko.

W Szkole Podstawowej w Błudowie realizowany jest projekt „Mała Szkoła 
Drogą do Sukcesu II”. W ramach projektu organizowane są różnorodne 
formy aktywności na rzecz uczniów, takie jak konkursy czy spotkania 
z doradztwa zawodowego.

AKTYWNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
W BŁUDOWIE

umiejętności i kompetencje społeczne. 
Kształcili gotowość do wejścia na rynek 

pracy. Rozwinęli umiejętności uczenia się 
przez całe życie.

W następnym numerze biuletynu m.in.:
OTWARCIE  
KLUBU SENIOR +
Miejsce spotkań seniorów, 
integracja, rehabilitacja i aktywny 
wypoczynek.

ZADANIA PUBLICZNE POWIERZONE 
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
Zysk nie tyko społeczny. Działalność  
organizacji pozarządowych w ramach 
otrzymanych dotacji.

REALIZACJA ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH
Postęp i aktualny stan realizacji zadań.  
Projekty dotyczące infrastruktury 
drogowej i wodno-kanalizacyjnej.

Po bardzo specyficznym 
i trudnym 2020 r. nadszedł 
rok 2021, który rozpoczął 
się od zmian w strukturach 
organizacyjnych klubu 
sportowego Syrena. 

Na początku lutego odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków stowarzyszenia 
KS Syrena Spomlek Młynary, które mia-
ło charakter sprawozdawczo-wyborczy. 

Głównym punktem zgromadzenia 
były wybory nowego prezesa oraz pozo-
stałych członków zarządu. Zebrani w sali 
Ośrodka Kultury w Młynarach jednogło-
śnie wybrali Jacka Zdziecha na prezesa 
klubu. W ciągu najbliższych dwóch lat 
pomagać mu będą Kamil Zdziech oraz 
Kornel Wieczorek. 

W zbliżającej się rundzie wiosennej 
sezonu 2020/2021 na warmińsko-ma-
zurskich boiskach w czarno-czerwo-
nych barwach występować będą trzy 
grupy wiekowe. Seniorów oraz młodzi-
ków prowadził będzie Maciej Chwoszcz, 

Nowe rozdanie w Syrenie

z kolei Piotr Dabkiewicz odpowiadał bę-
dzie za wyniki orlików. Celem, jaki został 
postawiony przed seniorami to górna 
część ligowej tabeli. W odniesieniu do 
grup młodzieżowych celem nadrzędnym 
jest rozwój, zarówno piłkarski, jak i oso-
bisty. Wszystkie grupy wiekowe wystę-
pować będą w oficjalnych rozgrywkach, 
które organizuje Warmińsko-Mazurski 
Związek Piłki Nożnej. 

Nowy zarząd klubu chce także aktyw-
nie włączyć się w proces adaptacji pawi-

lonu sportowego, który mieści się w kom-
pleksie sportowym przy ulicy Dworcowej 
10. Celem jest także zapewnienie płynno-
ści organizacyjnej oraz zagwarantowanie 
niezbędnych w procesie rozwoju młodych 
adeptów warunków technicznych.

Pozostaje mieć nadzieję, że ogól-
noświatowy przeciwnik w postaci  
COVID-19 nie zatrzyma piłkarskiego 
świata po raz kolejny i Syrenka będzie 
mogła funkcjonować i realizować posta-
wione zadania.  Kornel Wieczorek

Znaleźli karabin 
maszynowy. Policjanci 
z Młynar zabezpieczyli 
broń
Policjanci z Młynar zabez-
pieczyli karabin maszynowy 
z czasów II wojny świato-
wej. Wojenne znalezisko zo-
stało odkryte przez robot-
ników wykonujących prace 
ziemne przy basenie p. poż. 
w miejscowości Włóczy-
ska (gm. Młynary). Karabin 
maszynowy MG 34 to nie-
miecka konstrukcja z okre-

su II wojny światowej. 
– Wykopali go robotnicy 
wykonujący prace ziemne 
przy basenie p.poż. w miej-
scowości Włóczyska (gm. 
Młynary). W tej sprawie bę-
dzie powołany biegły z za-
kresu broni palnej. Następ-
nie prokurator lub sąd za-
decyduje o dalszych losach 
znaleziska. Niewykluczone, 
że trafi do muzeum – infor-
muje Jakub Sawicki, rzecz-
nik prasowy KMP w Elblągu.

Łukasz Nosarzewski

Kronika policyjna Złote Gody

SZYMON SZWAJCAR ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ



PODSTAWA PRAWNA
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Art. 47b.1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru,
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo 
posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości 
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu
Kodeks wykroczeń
Art 64. par. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu 
albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany.
Par. 2 Tej samej podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


