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Wydanie 
świąteczne

POPRAWA JAKOŚCI 
DRÓG W GMINIE
Stan nawierzchni dróg to 
jeden z priorytetów  
władz w gminie Młynary

OCZYSZCZALNIA ZE 
WSPARCIEM UNIJNYM
Po wielu latach gmina Młynary 
doczekała się budowy nowej 
oczyszczalni ścieków

TWORZYMY PARK 
„ZA MŁYNEM”
Pierwsza część parku została 
uporządkowana. Ciąg dalszy 
prac już wkrótce

NA POMOC 
POGORZELCOM
Rodzina z dwójką małych 
dzieci straciła dobytek i dach 
nad głową. Pomóżmy im!
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Gmina Młynary słynie z wielu cy-
klicznych wydarzeń kulturalnych, któ-
re cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców. W tym roku jednak 
większość z nich nie mogła się odbyć 
z powodu epidemii COVID-19. Czeka-
my z niecierpliwością na ich wznowie-
nie w 2021 roku. 

Rok 2020 był wyjątkowym czasem 
także dla uczniów naszych szkół i na-
uczycieli. Wszyscy musieli zmierzyć 
się z nowym wyzwaniem – zdalnym 
nauczaniem. Aby temu sprostać, gmi-
na zakupiła 36 laptopów, które zostały 
przekazane szkołom. W cieniu epide-
mii koronawirusa nasi uczniowie zmie-
rzyli się z egzaminami ósmoklasistów, 
konkursami i zawodami. Starania fina-
listów oraz laureatów konkursów z na-
szych szkół zostały docenione, wszy-
scy otrzymali Stypendia Burmistrza. 
Uczniom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów, nauczycielom i rodzi-
com dziękujemy za wspaniałą i ciężką 
pracę w tych specyficznych warunkach. 

O tych i jeszcze innych działaniach 
przeczytacie Państwo w pierwszym 
numerze gminnego biuletynu informa-
cyjnego „Prosto z Młynar”. Wierzę, że 
pismo będzie pełnić funkcje integracyj-
ne, budując jednocześnie wśród miesz-
kańców naszej gminy młynarską tożsa-
mość.

Zapraszam i życzę miłej lektury!

GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

www.mlynary.pl

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
tel. (55) 248 60 82, (55) 248 60 06, (55) 248 60 19, (55) 249 30 34
Redaktor naczelny: Łukasz Nosarzewski
Projekt layoutu i skład: Zielony Królik, Druk: Multipress Lublin
ISSN 2719-7387

Oddajemy w Wasze ręce pierw-
szy numer kwartalnika „Prosto 
z Młynar”, gminny biuletyn in-

formacyjny. A w nim: relacje z wyda-
rzeń z ostatnich miesięcy w gminie 
Młynary, inwestycji, działań i planów 
na przyszłość. 

Podstawowym powodem powsta-
nia tego pisma było nasze przekona-
nie o tym, że mieszkańcy gminy Mły-
nary powinni być lepiej zorientowani 
w sprawach, które dotyczą ich miejsca 
zamieszkania. Warto wiedzieć o wyda-
rzeniach w najbliższej okolicy, czy też  
jak załatwić sprawę w urzędzie. Takie 
lokalne wiadomości będzie można od-
naleźć na łamach naszego kwartalnika. 
Będziemy zatem pisać o bieżących wy-
darzeniach, o planowanych inwesty-
cjach oraz o młynarskim samorządzie. 
Znajdą się tu również felietony i cieka-
wostki historyczne dotyczące naszej 
gminy. W treści naszych artykułów bę-
dziemy także poruszać sprawy, które 
odzwierciedlają Państwa problemy.

W naszej Małej Ojczyźnie dzieje 
się bardzo dużo. Od samego początku 
mojej kadencji postawiliśmy na rozwój 
infrastruktury zarówno drogowej, jak 
i technicznej. Już dziś możemy pochwa-
lić się wyremontowanymi, przebudo-
wanymi i zmodernizowanymi drogami, 
przede wszystkim gminnymi, ale także 
powiatowymi i wojewódzkimi. Prze-
prowadzamy rewitalizację zabytkowe-
go obiektu w centrum Młynar. W bu-
dynku „starego przedszkola” trwają 
prace nad utworzeniem Klubu Seniora. 

Wiele dzieje się w sołectwach: w Ku-
rowie Braniewskim i w Warszewie Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

SZANOWNI MIESZKAŃCY,
remontowane są dachy świetlic, w Kar-
szewie i we Włóczyskach rewitalizację 
przechodzą stawy wiejskie, w Kwietniku 
prąd w świetlicy zostanie wytworzony 
dzięki nowej instalacji fotowoltaicznej. 
Naszym ogromnym sukcesem jest także  
pozyskanie środków finansowych na bu-
dowę oczyszczalni ścieków w Młynarach. 
Mamy zagwarantowane blisko 6 milio-
nów złotych dofinansowania ze środków 
unijnych, zaś cała inwestycja opiewa na 
kwotę 8,5 mln zł. Udało nam się również 
zrealizować budowę sieci kanalizacyjnej 
na ulicy Ogrodowej i Kwiatowej w Mły-
narach. Ponadto celem uregulowania go-
spodarki ściekowej w gminie dofinanso-
waliśmy naszym mieszkańcom budowę 
20 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Z niecierpliwością czekamy na ogłosze-
nie wyników dotyczących przebudowy 
kolejnych dróg czy rozbudowy sieci wod-
no-kanalizacyjnej. 

Oprócz wielu twardych, infrastruk-
turalnych projektów, realizujemy także 
te wzbogacające wiedzę i umiejętno-
ści wśród uczniów naszych placówek 
oświatowych. W Szkole Podstawowej 
w Młynarach realizowany jest projekt 
Szkolna Pracownia Sukcesu II, Szkoła 
Podstawowa w Błudowie projekt – 
„Mała szkoła drogą do sukcesu II” zaś 
w Przedszkolu w Młynarach – „Przed-
szkolaki na start!”. Czekamy na ogło-
szenie wyników konkursu na realizację 
kolejnego projektu edukacyjnego na 
kwotę ponad 1,3 mln zł.

Wszystkie te działania nie byłyby 
możliwe bez współpracy Radnych, Soł-
tysów, ale przede wszystkim Mieszkań-
ców, za co serdecznie Wam dziękuję. 

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

Z okazji zbliżających się 

składamy wszystkim moc  
najlepszych życzeń.

Niech ten świąteczny czas  
przyniesie zdrowie, radość, miłość,  

spokój i wzajemną życzliwość,  
a nowy 2021 rok obfituje  

pasmem sukcesów,  
odważnymi marzeniami,  
mądrymi decyzjami oraz 

pomyślnością  
i niegasnącym optymizmem.

Renata Wioletta Bednarczyk 
Burmistrz Miasta  

i Gminy Młynary

Karol Jóźwiak
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Młynarach

NA ZDJĘCIU RENATA WIOLETTA BEDNARCZYK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY

Przekazujemy Państwu pierwszy 
egzemplarz czasopisma samo-

rządowego „Prosto z Młynar” gminny 
biuletyn informacyjny, które będzie 
ukazywać się raz na kwartał. 

W czasopiśmie tym pragniemy Pań-
stwu przekazywać informacje z dzia-
łalności organów gminy, tj. Rady Miej-
skiej, działalności Burmistrza Miasta 
i Gminy Młynary oraz Urzędu Miasta 
i Gminy, o rozpoczętych i zakończonych 
inwestycjach, informacje ze szkół i jed-
nostek organizacyjnych gminy, a także 
instytucji i jednostek niepodporządko-

wanych gminie. Chcemy zamieszczać 
w nim przekazane nam materiały za-
równo przez jednostki organizacyjne, 
jak również przez mieszkańców gminy, 
radnych i sołtysów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o współredagowanie niniejszego czaso-
pisma. Chętnie skorzystamy z nadesła-
nych materiałów, informacji, fotografii 
itp., jednakże zastrzegamy sobie prawo 
do dokonania skrótów i do wprowadze-
nia zmian edytorskich. 

Jesteśmy przekonani, że pismo to zo-
stanie pozytywnie przyjęte w środowi-

sku gminy i będzie dostarczać Państwu 
istotnych informacji o życiu w naszej 
Małej Ojczyźnie. 

Zespół redakcyjny
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Rada gminy jest organem stanowią-
cym i kontrolnym. Zasady i tryb 
przeprowadzania wyborów do rady 

gminy określa Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw. Kadencja rady (i radnych) 
trwa 5 lat od dnia wyboru. Organizację 
wewnętrzną oraz tryb pracy rady okre-
śla statut gminy. Działalność rady jest 
jawna. Ograniczenia mogą wynikać wy-
łącznie z ustaw. Jawność działania obej-
muje prawo do uzyskiwania informacji, 
wstępu na sesje rady gminy i posiedze-
nia jej komisji oraz dostęp do dokumen-
tów wynikających z wykonywania zadań 
publicznych (w tym protokołów posie-
dzeń). Zasady dostępu do dokumentów 
i korzystania z nich określa szczegółowo 
statut gminy. 

RADĘ MIEJSKĄ  
W MŁYNARACH TWORZY 
15 RADNYCH. W KADENCJI 
2018–2023 SĄ TO:

1KAROL JÓŹWIAK – Przewodniczą-
cy (radny Sąp, Warszewa, Ojcowej 

Woli i Kobylin)

2MAŁGORZATA DZIĘCIOŁ – Wice-
przewodnicząca, członkini Komi-

sji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, 
Oświaty i Kultury (radna Zaścianek 
i Podgórza)

3REGINA CHABROS-DUSZA – Prze-
wodnicząca Komisji Budżetu, Roz-

woju Gospodarczego, Oświaty i Kultu-
ry (radna Błudowa i Karszewa)

4JADWIGA ORŁOWSKA – Wiceprze-
wodnicząca Komisji Budżetu, Roz-

woju Gospodarczego, Oświaty i Kultury 
(radna Młynar – ul. Dworcowa 26–50)

5KRZYSZTOF FIODOROWICZ – czło-
nek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospo-

darczego, Oświaty i Kultury (radny Mły-
nar – ul. Osińskiego, Staszica, Konarskie-
go, Kolejowa, Dworcowa 51 – do końca)

6ANNA MACIUSZONEK – członkini 
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-

czego, Oświaty i Kultury (radna Młynar 
– ul. Elbląska, Grunwaldzka, Nowe Osie-
dle, Warszawska, Polna, Niepodległości)

7TADEUSZ MAŁECKI – członek Komi-
sji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,  

Kilka słów o Radzie 
Miejskiej w Młynarach

Gruntowna informatyzacja 
Urzędu Miasta i Gminy

http://bip.mlynary.pl. Dodatkowo za-
wiadomienie o terminie i miejscu sesji 
wraz z porządkiem obrad jest publiko-
wane na www.facebook.com/GminaM-
lynary.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Młynarach przyjmuje interesantów 
w każdą środę od godz. 9.00 do 13.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, 
w pokoju nr 8 po wcześniejszym ustale-
niu terminu (telefonicznie: 55 618 22 31  
lub mailowo: przewodniczący@mlyna-
ry.pl).  Mieszkańcy mogą także skon-
taktować się z radnymi poprzez biuro 
rady (tel. 55 618 22 31) lub rada@mly-
nary.pl. 

W 2020 roku radni obradowali na 
9 sesjach Rady Miejskiej w Młynarach, 
na których podjęli 82 uchwały. Komi-
sja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, 
Oświaty i Kultury opiniowała około 75 
uchwał na 8 posiedzeniach, Komisja Re-
wizyjna obradowała na 4 posiedzeniach 
i zgodnie z uchwalonym przez Radę 
Miejską w Młynarach planem kontroli 
zbadała m.in. następujące zagadnienia: 
Realizacja zadań w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzenia ścieków, Wizytacja w terenie 
świetlic wiejskich, placów zabaw i dróg 
gminnych, Rozpatrzenie sprawozdania 
finansowego, sprawozdania z wykona-
nia budżetu za 2019 rok wraz z opinią 
RIO o tym sprawozdaniu i informacją 
o stanie mienia komunalnego jednostki 
oraz przedstawienie RM w Młynarach 
wniosku w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji obradowała na jednym posie-
dzeniu, na którym zbadała zasadność 
skargi złożonej przez prezesa Zarządu 
Szulc-Efekt sp. z o.o. na niedostosowa-
nie oficjalnego serwisu gminy Młynary 
do wymogów Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów.

W połowie grudnia jest planowane 
połączone posiedzenie trzech komisji 
RM w Młynarach, którego tematem bę-
dzie zaopiniowanie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2021–2041 
i Budżetu Gminy Młynary na 2021 rok. 
Ostatnia sesja RM w Młynarach zapla-
nowana jest na 30 grudnia 2020 roku. 

W związku z sytuacją epidemiolo-
giczną w posiedzeniach poszczególnych 
komisji i sesjach RM w Młynarach mogą 
uczestniczyć tylko radni i pracownicy 
urzędu. Dlatego też zachęcamy miesz-
kańców gminy Młynary do oglądania 
transmisji obrad RM w Młynarach w In-
ternecie (serwis www.youtube.com 
konto Gmina Młynary).

Karol Jóźwiak

Już w przyszłym roku 
w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Młynarach 
najpopularniejsze sprawy 
będzie można załatwić przez 
Internet bez wychodzenia 
z domu. 

Urząd właśnie przechodzi gruntowną 
informatyzację, polegającą na wdroże-
niu systemu e-usług, czyli spraw urzę-
dowych, które będzie można przepro-
wadzić wyłącznie przez Internet, bez 
wizyty w urzędzie. W ramach projek-
tu zaplanowano wdrożenie łącznie 18 
najczęściej załatwianych spraw urzę-
dowych, w tym: 
• prowadzenie spraw w zakresie po-

datków,
• prowadzenie spraw w zakresie 

opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi,

• złożenie wniosku o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej,

• złożenie wniosku o wydanie za-
świadczenia o wielkości gospodar-
stwa rolnego w hektarach fizycz-
nych i przeliczeniowych,

• złożenie wniosku o wydanie za-
świadczenia o niezaleganiu w po-
datkach lub stwierdzające stan za-
ległości,

• udział w konsultacjach społecz-
nych,

• złożenie wniosku o wydanie wypisu 
i wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Informatyzacja ta jest bardzo 
złożonym procesem, który wymaga 
integracji wielu systemów informa-
tycznych współdzia-
łających ze sobą. Jed-
nakże użytkowanie 
takiego systemu i korzy-
stanie z e-usług przez in-
teresantów ma być proste 
i intuicyjne. Wszystkie spra-
wy możliwe do załatwienia 
przez Internet będą skupione 
na jednym portalu e-usług, który zin-
tegrowany zostanie ze stroną inter-
netową Urzędu. Sama strona interne-

towa zostanie zmodernizowana oraz 
dostosowana do standardów korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne. 
W urzędzie wdrożony zostanie także 
elektroniczny obieg dokumentów, 
który ograniczy ich przepływ w wer-
sji papierowej do niezbędnego mini-
mum. Oprócz wdrożenia systemów 
informatycznych, zostanie zakupiony 
także niezbędny sprzęt komputerowy, 
w tym wyposażenie serwerowni. 

Należy zwrócić uwagę, że sama 
informatyzacja ma na celu uspraw-
nienie procesów obsługi interesan-
tów, ale nie wykluczy możliwości 
przyjścia do Urzędu. Interesanci 
w dalszym ciągu będą mogli liczyć na 
bezpośrednią pomoc urzędników 
i osobiste załatwianie sprawy. 

W IV kwartale 2020 roku zakoń-
czono postępowania przetargowe do-
tyczące wyłonienia wykonawcy  zmo-
dernizowania strony internetowej 
oraz dostawcy sprzętu komputerowe-
go. Na realizację projektu pozyskano 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódzkie-
go Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014–2020 w ramach działania 3.1 
Cyfrowa dostępność informacji sekto-
ra publicznego. Całkowity koszt wdro-
żenia e-usług planuje się w kwocie  
1 474 155,00 zł, w tym dofinansowa-
nie w wysokości 1 253 031,75 zł.

Oświaty i Kultury (radny Młynar –  
ul. Dworcowa 1–25, Ogrodowa, Kwia-
towa, 1 Maja)

8JUSTYNA KORYBSKA – członkini 
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-

czego, Oświaty i Kultury (radna Włó-
czysk, Ruciani i Nowych Sadłuk)

9KATARZYNA MAŁA – członkini Ko-
misji Budżetu, Rozwoju Gospodar-

czego, Oświaty i Kultury (radna Płon-
nego, Kraskowa i Gardyn)

10 AGNIESZKA KOŚCIELSKA – Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej 

(radna Młynar – ul. Chodkiewicza, Ko-
pernika, Kościuszki, Mierosławskiego, 
Słowackiego, Styczniowa, Traugutta, 
Żółkiewskiego) 

11 ANDRZEJ FLORCZYK – Wiceprze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej 

(radny Nowego Monasterzyska, Stare-
go Monasterzyska i Sokolnik)

12 BEATA KMITO – Przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

członkini Komisji Rewizyjnej (radna Za-
stawna i Kwietnika)

13 TADEUSZ WANDROWSKI – Wi-
ceprzewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (radny Młynarskiej 
Woli, Mikołajek, Krasinka i Bronikowa)

14 MARIA SŁOMSKA (radna Młynar – 
ul. Chopina, Konopnickiej, Kościel-

na, Langiewicza, Mickiewicza, Nad Bau-
dą, Paderewskiego, Rynek, Żeromskiego)

15JAROSŁAW KOPYCIŃSKI (radny 
Kurowa Braniewskiego)

Rada gminy wybiera ze swego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodni-
czącego. Przy wyborze konieczne jest 
uzyskanie bezwzględnej większości 
głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady oraz głosowa-
nie tajne. Wyłącznym zadaniem prze-
wodniczącego jest organizowanie pracy 
rady oraz prowadzenie jej obrad. Jeżeli 
przewodniczący jest nieobecny jego 
zadania wykonuje wiceprzewodniczą-
cy. Radni gminy wybierani są w głoso-
waniu powszechnym przez wspólnotę 
samorządową składającą się z miesz-
kańców gminy. Tworzą radę gminy, pra-
cują w komisjach. Ich obowiązkiem jest 
kierowanie się dobrem wspólnoty sa-
morządowej, utrzymywanie stałej więzi 
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, 
przyjmowanie zgłaszanych przez nich 
postulatów i przedstawianie ich orga-
nom gminy do rozpatrzenia.

Rada obraduje na sesjach zwoływa-
nych przez przewodniczącego w miarę 
potrzeby. W gminie Młynary najczę-
ściej sesje odbywają się raz w miesiącu, 
w środę o godz. 15.00 w Ośrodku Kultu-
ry w Młynarach.

Zaproszenia na sesje i komisje Rady 
Miejskiej w Młynarach, uchwały, pro-
jekty uchwał, protokoły z sesji i komisji, 
transmisje z sesji, interpelacje i zapy-
tania radnych oraz plan pracy Rady są 
umieszczane na stronach interneto-
wych Gminy Młynary www.mlynary.pl, 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH W CZASIE PANDEMII

Fot. Freepik
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1.  Sprawy z zakresu rejestracji osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej

2.  Wnioski o wypłatę świadczeń 
pieniężnych dla żołnierzy rezerwy 
odbywających ćwiczenia wojskowe

3.  Zakładanie działalności gospodarczej
4.  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych
5.  Stypendia na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów
6.  Bezpłatna pomoc prawna (każdy 

czwartek, godz. 13.00, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu się)

1.  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu 
w płaceniu należności pieniężnych 
z tytułu podatku rolnego

2.  Wydawanie zaświadczeń o powierzchni 
posiadanego gospodarstwa rolnego

3.  Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu/ 
nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

4.  Wydawanie zaświadczeń 
o dochodowości

5.  Składanie wniosków w sprawach 
będących w kompetencji urzędu

6.  Obsługa petentów urzędu

1.  Zawarcie związku małżeńskiego przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego

2.  Odpisy aktów stanu cywilnego
3.  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
4.  Ustalenie i odtworzenie aktu stanu 

cywilnego
5.  Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego 

aktu sporządzonego za granicą
6.  Powrót rozwiedzionego małżonka do 

nazwiska noszonego przed zawarciem 
małżeństwa

7.  Zmiana imion i nazwisk
8.  Nadanie dziecku nazwiska matki
9.  Organizowanie jubileuszowych rocznic 

pożycia małżeńskiego
10. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej 

do zawarcia małżeństwa za granicą

1.  Ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na 
raty) w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym, od 
środków transportowych.

2.  Zgłoszenie obowiązku podatkowego
3.  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu 

podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
4.  Ulga w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych
5.  Ulga w podatku rolnym z tytułu odbywania służby 

wojskowej
6.  Zwolnienie i ulga podatkowa w podatku rolnym z tytułu 

nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenia 
gospodarstwa rolnego

SEKRETARIAT  
(parter):

URZĄD STANU 
CYWILNEGO:

CO JESZCZE MOŻNA 
ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?

REFERAT  
GOSPODARCZY (2 piętro): 

EWIDENCJA 
LUDNOŚCI:    

1.  Uzyskanie i wymiana 
dowodu osobistego

1.  Wydanie zaświadczenia  
o przeznaczeniu działki

2.  Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

3.  Nadawanie numerów porządkowych obiektów budowlanych
4.  Wydawanie decyzji środowiskowych na realizację 

przedsięwzięcia
5.  Spisywanie ostatniej woli spadkodawcy przed burmistrzem 

miasta i gminy
6.  Wydawanie decyzji na „usunięcie drzew i krzewów”
7.  Decyzja dotycząca wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie 

zjazdu z drogi gminnej
8.  Zaświadczenie o przewidywanym i nadanym numerze 

budynku mieszkalnego
9.  Dzierżawa i sprzedaż gruntów komunalnych, najem lokali 

mieszkalnych i użytkowych
10.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia
11.  Uzyskanie koncesji na wywóz nieczystości stałych i płynnych
12.  Decyzje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej
13.  Sporządzenie umowy dzierżawy w zamian za świadczenie 

rentowo-emerytalne.

REFERAT 
FINANSOWY (parter):

CO MOŻNA ZAŁATWIĆ  
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MŁYNARACH?

2.  Zameldowanie /wymeldowanie/ 
na pobyt stały i czasowy

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 

7.30–15.30, środa 7.30–17.00, piątek 7.30–14.00

KASA URZĘDU JEST CZYNNA: 
w poniedziałek i wtorek w godzinach 10.00–13.00

w środę w godzinach 10.00–14.30

Aktywna wioska tematyczna 
Sąpy „Babia Dolina”

30 sierpnia 2020 roku 
w wiosce tematycznej  
Sąpy Babia Dolina odbył się  
VII Turniej Rekreacyjno- 
-Sportowy „W pogoni za 
Babim Latem”. 

W turnieju brało udział sześć drużyn. Za-
wodnicy, młodzież i dzieci z terenu gmi-
ny Młynary rywalizowali w 7 konkuren-
cjach sprawnościowych, nawiązujących 
do motywu przewodniego Babiej Doli-
ny. Były to: slalom sprawnościowy, Baba 
Jaga patrzy, rzut do celu, ciuciubabka, 
przeciąganie liny, chodzenie na nartach, 
lepienie babek z piasku.

Było dużo śmiechu, zabawy i spor-
towej rywalizacji. Po zakończeniu zma-
gań uczestnicy otrzymali dyplomy, na-
grody i słodki poczęstunek.

W 2020 roku w Babiej Dolinie orga-
nizowano również cykl zawodów węd-
karskich, które odbywały się na stawie 
wiejskim w Sąpach. Wyniki zmagań 
poniżej: 
KATEGORIA JUNIOR:
1. Marta Reluga
2. Filip Ludwinowicz
3. Maja Ludwinowicz
KATEGORIA SENIOR:
1. Edmund Zienowicz
2. Andrzej Modrzejewski

Puchar sołtysa sołectwa Sąpy za 
największą liczbę złowionych ryb:
KATEGORIA JUNIOR:
Marta Reluga 
KATEGORIA SENIOR:
Andrzej Modrzejewski

VII Turniej Rekreacyjno-Sportowy 
„W pogoni za Babim Latem” i zawody 

WIEŚCI  
Z SOŁECTW

wędkarskie były organizowane przez 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy 
i Młodzieżową Radę Sołecką w ramach 
zadania publicznego dofinansowanego 
przez Gminę Młynary.

W lipcu 2020 roku Młodzieżowa Rada 
Sołecka w Sąpach zorganizowała tereno-
wy turniej gier planszowych XXL. Pod-
czas zabawy dzieci i młodzież z gminy 
Młynary mogły zagrać w takie gry, jak: 

Kolory, Węże i Drabiny, Zadania i Pyta-
nia, Monopoly $ąpy.

Podziękowania za wspaniałą zabawę, 
przygotowania, organizację i przepro-
wadzenie zabawy z grami planszowy-
mi w wersji terenowej XXL należą się 
młodzieży z sołectwa Sąpy: Filipowi, 
Arturowi, Majce, Zuzi oraz Julii głów-
nych organizatorów i inicjatorów tego 
spotkania.  Karol Jóźwiak

TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY „W POGONI ZA BABIM LATEM”

MONOPOLY $ĄPY
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drogi powiatowej Zastawno–Kwietnik. 
Na wykonanie pierwszego etapu inwe-
stycji Gmina przekazała Starostwu Po-
wiatowemu 697 517,57 zł dotacji. 

INNE PRACE  
W OBRĘBIE MŁYNAR
W obrębie Młynar prowadzone są także 
prace w zakresie budowy nowego chod-
nika oraz ułożenia bruku na ulicy Lan-
giewicza, która również jest drogą po-
wiatową. Prace te wykonujemy, angażu-
jąc gminnych pracowników, zaś Zarząd 
Dróg Powiatowych dostarcza nam po-
trzebny materiał. 

Złożyliśmy również deklarację wspar-
cia finansowego nakładkowej przebu-
dowy drogi Młynarska Wola–Janiki Pa-
słęckie oraz realizacji drugiego etapu 
przebudowy drogi Zastawno–Kwietnik. 
W przypadku uzyskania dofinansowania 
przez powiat elbląski remonty te będą 
realizowane w 2021 roku.

Prowadzone działania mają poprawić 
estetykę otoczenia, ale przede wszystkim 
zwiększyć bezpieczeństwo jazdy. Drogi są 
remontowane nieustannie, dzięki temu, co 
jakiś czas można cieszyć się nową asfalto-
wą lub brukową nawierzchnią. Spełnienie 
oczekiwań mieszkańców w zakresie re-
montów dróg jest również efektem dobrej 
współpracy pracowników Urzędu z radny-
mi Rady Miejskiej w Młynarach, sołtysami 
oraz z aktywnymi mieszkańcami. 

Stan nawierzchni dróg 
przebiegających przez 
gminę Młynary od lat budzi 
niezadowolenie korzystających 
z nich kierowców. 

Poprawa jakości połączeń drogowych 
to jeden z priorytetów władz w naszej 
gminie. Pani Burmistrz Renata Bednar-
czyk dokłada wszelkich starań, by polep-
szyć komfort poruszania się po wszyst-
kich drogach wiodących przez gminę 
Młynary. 

DROGI GMINNE
Zadaniem własnym gminy jest dbałość 
o drogi gminne, których na naszym tere-
nie mamy około 80 km (dróg gminnych 
publicznych). Celem naszych działań jest 
zapewnienie bezpiecznej i wygodnej ko-
munikacji. Drogi gminne to w zdecydo-
wanej większości drogi gruntowe i szu-
trowe, wymagające ciągłych prac na-
prawczych i konserwacyjnych. 

W roku 2020 przeprowadziliśmy wie-
le prac w kierunku poprawy ich jakości. 
Od początku kwietnia były prowadzone 
działania na uszkodzonych nawierzch-
niach dróg w poszczególnych sołec-
twach. Prace obejmowały profilowanie 
mechaniczne nawierzchni, polegające na 
spulchnieniu oraz  wyrównaniu podłuż-
nym i poprzecznym drogi z uzupełnie-
niem nierówności kruszywem, a także 
nadanie jezdni prawidłowych spadków 
i zagęszczenie remontowanej nawierzch-
ni walcem statycznym samojezdnym. Na 
większości dróg usuwano wyboje po-
przez wykonanie rowków odwadniają-
cych, oczyszczenie i spulchnienie podło-
ża remontowanego miejsca, zasypanie 
wyboju materiałem, z którego wykona-
na jest nawierzchnia, ubicie i wyrówna-
nie do istniejącego profilu miejsc napra-
wianych wraz z ręcznym zagęszczeniem. 
Prace obejmowały także wykonanie na-
wierzchni żwirowych oraz z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicz-
nie, w tym: rozścielenie warstwy kru-
szywa pod szablon do założonego pro-

Poprawa jakości dróg  
w naszej gminie

GRUNTOWE DROGI GMINNE W GMINIE MŁYNARY

DROGA GMINNA „PŁYTOWA” W KRASKOWIE

DROGA GMINNA WIODĄCA DO OJCOWEJ WOLI

ULICA STYCZNIOWA W MŁYNARACH DROGA POWIATOWA W KRASKOWIE
REMONTOWANA DROGA  
POWIATOWA ZASTAWNO–KWIETNIK

ULICA WARSZAWSKA W MŁYNARACH DROGA WOJEWÓDZKA 509 W ZAŚCIANKACH 

wo i Borzynowo–Warszewo–Zastawno. 
Całość planowanej inwestycji, ze wzglę-
du na znaczną długość drogi, została 
podzielona na kilka etapów. Na reali-
zację pierwszego z nich gmina Młynary 
złożyła wniosek o rządowe wsparcie fi-
nansowe w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Jeśli otrzymamy dofi-
nansowanie, przebudowa rozpocznie 
się w 2021 roku. 

PRZEBUDOWA DRÓG  
W MŁYNARACH
W październiku zakończyło się zadanie 
pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych 
w Młynarach”. Inwestycja polegała na 
wykonaniu remontu drogi wewnętrz-
nej w mieście Młynary, łączącej ulice: 
Rynek, Styczniową oraz 1 Maja. Remont 
został zrealizowany na całym odcinku 
drogi wewnętrznej o łącznej długości 82 
mb. Prace były prowadzone również na 
trzech skrzyżowaniach drogi wewnętrz-
nej z drogą wojewódzką nr 509.  Istnie-
jąca bitumiczna nawierzchnia drogi była 
w bardzo złym stanie technicznym. W ra-
mach inwestycji wykonano nową na-
wierzchnią drogi z kostki granitowej. 
Szerokość drogi po wykonaniu nowej 
nawierzchni wynosi od 3,5 m do 5,4 m. 
Na realizację inwestycji otrzymano rzą-
dowe dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł: 152 974,42 zł, 

w tym otrzymane dofinansowanie w wy-
sokości: 91 784,65 zł.

DROGI WOJEWÓDZKIE 
ORAZ POWIATOWE
Dwie drogi wojewódzkie (509 i 505), 
przebiegające przez naszą gminę, od 
dawna wymagają gruntownych remon-
tów. Stale prowadzone są liczne rozmo-
wy z Zarządem Dróg Wojewódzkich ma-
jące na celu doprowadzenie do zaplano-
wania i wykonania ich napraw. Stan 509 
w obrębie naszej gminy znacząco się po-
prawił dzięki wykonaniu nakładek asfal-
towych w Zaściankach, w październiku 
przeprowadzono także nakładkowy re-
mont szczególnie zdegradowanego od-
cinka drogi 505 na ulicy Warszawskiej 
w Młynarach. W roku 2021 planowana 
jest gruntowna modernizacja drogi 505 
w miejscowości Sąpy.

   W zakresie poprawy stanu dróg po-
wiatowych gmina Młynary stale współ-
pracuje z powiatem elbląskim. W czerw-
cu br. został przeprowadzony remont 
drogi powiatowej nr 1149 N w miejsco-
wości Kraskowo.  Remont, polegał na 
położeniu nowej nakładki bitumicznej: 
warstwy wyrównawczej wraz z warstwą 
ścieralną o łącznej grubości 6 cm i dłu-
gości 400 mb. 

Dzięki znacznemu wkładowi finanso-
wemu gminy Młynary obecnie realizo-
wana jest długo oczekiwana przebudowa 

neracją i udrożnianiem przepustów, od-
mulaniem rowów oraz przycinką korek-
cyjną drzewostanu i krzewów zlokalizo-
wanych w granicach pasa drogowego.

W listopadzie br. rozpoczął się remont 
najbardziej zdegradowanych dróg gmin-
nych: Sąpy–Borzynowo i Sąpy–Mikołajki. 
Inwestycja jest prowadzona we współ-
pracy z Nadleśnictwem w Młynarach, 
które partycypuje w kosztach remontu. 

W sierpniu wykonany został trzeci 
etap przebudowy drogi gminnej w Kra-
skowie, polegający na ułożeniu płyt be-
tonowych na drodze gruntowej. Na re-
alizację zadania Gmina Młynary uzyska-
ła dofinansowanie z budżetu wojewódz-
twa  warmińsko-mazurskiego z tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
w wysokości: 62 670,04 zł. Koszt inwe-
stycji wyniósł: 126 693,08 zł. W bieżą-
cym roku ułożono 315 mb płyt betono-
wych. W kolejnych latach planowane jest 
dokończenie całej drogi w tej technologii.

PRZEBUDOWA DRÓG 
GMINNYCH NA ASFALTOWE
Rozpoczęliśmy także działania mają-
ce na celu przebudowanie najważniej-
szych gruntowych dróg gminnych na 
drogi asfaltowe, w pierwszej kolejno-
ści tych, które prowadzą bezpośrednio 
do miejscowości. Wiosną rozpoczęły 
się prace budowlane na drodze gmin-
nej do miejscowości Ojcowa Wola. Dro-
ga do użytku została oddana w czerw-
cu. Wyremontowany odcinek mierzy 
980 mb. i został zrealizowany łącznie 
ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej  
nr 505. Wartość inwestycji wyniosła 
łącznie 1 038 124,21 zł/brutto i została 
w całości sfinansowana z budżetu gminy 
Młynary. Nowa asfaltowa nawierzchnia 
zwiększy płynność ruchu oraz poprawi 
estetykę miejscowości i jakość życia jej 
mieszkańców. 

PLANY INWESTYCYJNE
Zakończyły się również prace związa-
ne w wykonaniem kompleksowej do-
kumentacji technicznej na projekt prze-
budowy dróg gminnych Sąpy–Warsze-

filu z zachowaniem  spadków poprzecz-
nych i podłużnych, uwałowanie walcem 
6–10 t  z uzupełnieniem materiału w ra-
zie potrzeb podczas wałowania. Techno-
logia remontu była dostosowywana to 
potrzeb danej drogi. W 2020 roku wyre-
montowano ok. 60 km dróg publicznych 
oraz blisko 60 km dróg wewnętrznych 

W miarę możliwości były przeprowa-
dzane również prace związane z rege-
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Woda, woda, woda! jak 
powiedział noblista Szent 
Gyorgi „woda jest matrycą 
życia – nie ma organizmów 
żywych, zdolnych do 
funkcjonowania bez choćby 
odrobiny wody”.    

Szanowni Państwo!
Wszyscy wielokrotnie odkręcamy krany. 
Rano chłodząc wodą twarz, budzimy się, 
by podjąć codzienne wyzwania. Potem 
zalewamy poranną kawę bądź herba-
tę. Z wody korzystamy bezwiednie, na-
turalnie. Nie zastanawiając się, ile czasu 
i pracy trzeba poświęcić, by trafiła do na-
szych domów.

Woda z naszej sieci pochodzi z ujęć 
głębinowych położonych na terenie mia-
sta Młynary i miejscowości Karszewo. 
Zanim trafi do domów, jest uzdatniana 
w Stacjach Uzdatniania Wody w Mły-
narach i Karszewie. Dzięki zabiegom 
uzdatniającym spełnia wszystkie normy 

Z wizytą w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji  
w Młynarach

SPRAWDZAMY, JAK DZIAŁAJĄ NASZE WODOCIĄGI!

wody przeznaczonej do spożycia o czym 
świadczą prowadzone regularnie bada-
nia wody, wykonywane przez certyfiko-
wane laboratorium oraz służby Inspek-
cji Sanitarnej.

AWARIA USUNIĘTA!
Jak wspomniano, gmina Młynary posia-
da dwie Stacje Uzdatniania Wody, jedną  
w Młynarach drugą w Karszewie. O ile 
ta druga Stacja została zmodernizowana 
w 2014roku i jej działanie jest w dużym 
stopniu zautomatyzowane, o tyle Stacja 
Uzdatniania Wody w Młynarach ma już 
za sobą lata świetności – została wybu-
dowana w 1985 roku ubiegłego wieku. 
Praca w tej stacji jest oparta w całości 
na pracy ludzkiej i wymaga ciągłych na-
praw. Każda awaria wiąże się z mniejszą 
lub większą stratą wody. W  2019 roku 
w SUW Młynary w trybie pilnym wyko-
nano następujące naprawy:
– wymieniono 2 zbiorniki napowietrza-
jące kompleksowo, wraz z wymianą za-
worów spustowych i przelotowych,

– zainstalowano na zbiornikach uzdat-
niających odpowietrzniki,
– w dalszej kolejności wymieniono pom-
pę pionową oraz złoża w dwóch zbiorni-
kach uzdatniających wodę. 

Mimo tych pierwszych pilnych zabie-
gów, straty w produkcji wody zmalały 
tylko w nieznacznym stopniu, wobec cze-
go poszukiwania trwały dalej. W efekcie 
zlokalizowano awarię sieci wodociągo-
wej  w miejscowości Nowe Sadłuki, któ-
ra prawdopodobnie trwała od drugie-
go półrocza 2018 roku, o czym świad-
czą przeprowadzone analizy produkcji 
i sprzedaży wody. Awaria umiejscowio-
na była na głębokości 6 m, bardzo trud-
na do zlokalizowana. Zgodnie ze sztuką 
sieć wodociągową buduje się na głębo-
kości do 1,5 m, w tym przypadku okaza-
ło się, że przez lata nawieziono dodatko-
wo ziemię i prawdopodobnie była to jed-
na z przyczyn awarii. Usunięcie opisanej 
wyżej awarii, kilku mniejszych, przyczy-
niło się do znacznego zmniejszenia strat 
produkcji wody z 60% do 16%. 

W związku z tym, że, niestety, sieci 
wodociągowe na terenie miasta i gmi-
ny Młynary mają za sobą lata świetno-
ści, awarie pojawiają się i będą się poja-
wiać. Nasz zakład nie jest wyposażony 
w urządzenia elektroniczne służące do 
powiadamiania o awariach. Lokalizowa-
nie ich polega na objeździe terenu, wo-
bec czego bardzo ważna jest współpra-
ca mieszkańców i zakładu. W tym miej-
scu zwracamy się do mieszkańców, by 
alarmowali pracowników ZWiK w ra-
zie zauważenia niekontrolowanych 
wycieków wody.

Szanowni Państwo, wspólnymi siłami 
możemy bardzo dużo zdziałać i zadbać 
o nasze wspólne dobro, jakim – chociaż-
by obok innych dóbr – jest woda!

PRACOWNICY  
W IMIENIU MIESZKAŃCÓW 
KONTROLUJĄ ZAKŁAD
Na straty wody składają się także: zuży-
te przestarzałe wodomierze, nielegalne, 
bezumowne  pobory wody z hydrantów 
oraz pozalicznikowe pobory wody tzw. 
obejścia. Tu również podjęto działania 
polegające na przeprowadzaniu kon-
troli przez pracowników ZWiK. Zakład 
ma tylko możliwości kontrolne, w razie 
sytuacji wskazujących na bezumowny 
pobór, jako że nie mamy uprawnień do-
chodzeniowych, przekazujemy sprawę 
do oceny policji. Podkreślamy, że kosz-
ty każdego bezumownego poboru wody 
pokrywają solidarnie wszyscy mieszkań-
cy, dlatego tak bardzo zależy nam, pra-
cownikom ZWiK, na wyeliminowaniu 
tego procederu.

Widzimy, że podejmowane działania 
przynoszą pozytywny skutek, bardzo cie-
szy nas doping i wsparcie mieszkańców. 
Potwierdza to słuszność wykonywanych 
czynności, zarówno tych opisanych po-
wyżej, ale także wymianę wodomierzy 
na bardziej czułe z nakładką radiową, któ-
re można odczytać, nie wchodząc do po-
szczególnych nieruchomości, co w dobie 
zaistniałej sytuacji pandemicznej ma bar-
dzo ważne znaczenie. Próbujemy uzyskać 
dofinansowanie na zakup i instalację opi-
sywanych wodomierzy. Obecnie jesteśmy 
na etapie oczekiwania, przeszliśmy po-
zytywną ocenę merytoryczną wniosku, 
znaleźliśmy się na liście rezerwowej, co 
daje nam nadzieję na realizację projek-
tu. Jeżeli jednak nie dostaniemy dofinan-
sowania, to i tak będziemy sukcesywnie  
w miarę możliwości technicznych i finan-
sowych instalować nowoczesne wodo-
mierze, które przyniosą wszystkim wie-
le korzyści. Odnośnie do strat wody nie 
można pominąć instalacji studni wodo-

mierzowych, których na przełomie roku 
2019/2020 zainstalowaliśmy 19 szt., co 
zwiększyło ilość sprzedaży wody w tym 
samych okresie rozliczeniowym o oko-
ło 4 tys. m3.

Wiele można by jeszcze pisać o wo-
dzie, jej produkcji, pracach wykonywa-
nych przez pracowników, ale obsługu-
jemy również inny bardzo ważny dział, 
którym są ścieki. Zadanie w zakresie go-
spodarki ściekowej nazywa się odbio-
rem i oczyszczaniem ścieków w miej-
skiej oczyszczalni ścieków. 

NA POCZĄTEK  
TROCHĘ HISTORII
Oczyszczalnię wybudowano w 1993 roku  
co stanowiło dla ówczesnych władz bar-
dzo duże wyzwanie ekonomiczne, w la-
tach 90. był to ogromny krok naprzód. 
Wtedy byliśmy jedną z niewielu gmin 
w Polsce, która mogła poszczycić się 
takim osiągnięciem – była to pierwsza 
oczyszczalnia w kraju  typu SBR. Oczysz-
czalnię wybudowano dla mieszkańców 
i miała przyjmować jedynie nasze  ście-
ki bytowe. Z czasem okazało się, że za-
kład mleczarski prowadzący produkcję 
na terenie naszego miasta wyraził chęć 
podłączenia się  do miejskiego kolekto-
ra ściekowego. Wtedy uważano ten fakt 
za wielki sukces. Po pierwsze uznano, że 
ścieki przemysłowe będą odprowadzane 
i oczyszczane w cywilizowany sposób, po 
drugie, duży zakład przemysłowy zasi-
li budżet gminy, zatrudni mieszkańców 
miasta i gminy Młynary. Nikt jednak nie 
przewidział skutków dopływu agresyw-
nych ścieków przemysłowych do miej-
skiej oczyszczalni, która nie była do tego 
w żaden sposób przystosowana. Należy 
podkreślić, że dopływ ścieków mleczar-
skich w stosunku do ścieków bytowych 
stanowi około 80%. Nadmiar surowych 
ścieków przemysłowych oraz brak mo-
dernizacji, która pozwoliłaby po pod-
czyszczeniu przyjmować różnego ro-
dzaju ścieki, spowodował znaczne wy-
eksploatowanie miejskiej oczyszczalni. 
Obecnie sytuacja została nieco  uzdro-
wiona. Przeprowadzono z przedstawi-
cielami Spółdzielni Mleczarskiej rozmo-

wy, które doprowadziły do kompromi-
su  poprzez zmianę warunków umowy. 
W celu rzetelnej oceny jakości opisanych 
ścieków zainstalowaliśmy urządzenia 
pomiarowe wskazujące ilość odprowa-
dzanych z zakładu mleczarskiego ście-
ków, badające odczyn pH i temperatu-
rę. W tej chwili współpracę z zakładem 
mleczarskim można określić jako zado-
walającą – co najważniejsze – można ten 
stosunek nazwać partnerskim! Zakład 
mleczarski, w ciągu najbliższych mie-
sięcy planuje inwestycję polegającą na 
budowie urządzeń podczyszczających 
(zbiornik uśredniający, separator tłusz-
czu, tzw. flotator). Dodatkowo, już wio-
sną tego roku zakład poczynił inwestycję 
polegającą na wybudowaniu kanaliza-
cji deszczowej i odłączeniu tym samym 
wód opadowych od miejskiego kolekto-
ra ściekowego.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Młynary podpisała umowę 
z Urzędem Marszałkowskim na 
dofinansowanie modernizacji 
naszej miejskiej oczyszczalni, 
która ma się rozpocząć 
w przyszłym roku, czyli już 
niebawem. 

UWAGA!
Odprowadzanie wód opadowych 
(tzw. deszczówki) do kolektora ście-
kowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami jest bezwzględnie za-
kazane.

 Odprowadzanie wód opadowych 
(tzw. deszczówki) do kolektora ście-
kowego powoduje:
• zalewanie oczyszczalni, 
• zwiększenie opłat odpowiednich 

instytucji za ilość odprowadzonych 
ścieków, 

• znaczne zużycie energii elektrycz-
nej w oczyszczalni ścieków,

• zaburzenie technologii  oczyszcza-
nia ścieków.

Oprócz opisanych działań w zakresie 
uregulowania współpracy z zakładem 
mleczarskim oczekujemy z wielką nie-
cierpliwością na planowaną moderni-
zację naszej oczyszczalni.

 Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
podpisała umowę z Urzędem Marszał-
kowskim na dofinansowanie moderni-
zacji naszej miejskiej oczyszczalni, któ-
ra ma się rozpocząć w przyszłym roku, 
czyli już niebawem.

Fakt zbliżającej się modernizacji 
oczyszczalni ścieków bardzo nas pra-
cowników, eksploatatorów cieszy, ale 
póki co, musimy zapewnić mieszkańcom 
ciągłość odbioru i oczyszczenia ścieków, 
dlatego też dokładamy wszelkich sta-
rań, żeby nie doszło do jakiegokolwiek 
przestoju w tym zakresie. W okresie 
letnim ubiegłego roku przeprowadzo-
no prace polegające na remoncie syste-
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mu napowietrzania w zbiornikach SBR 
w oczyszczalni ścieków, wykonano tak-
że regenerację dmuchaw służących do 
mechanicznego napowietrzania ścieków,  
wymieniono pompę w przepompow-
ni ścieków, nie bez znaczenia jest także  
remont poletek osadowych, które 
w okresie od maja do września są nieza-
stąpione w odwadnianiu osadu.  Prasa ta-
śmowa do odwadniania osadu, w której  
posiadaniu od kilku lat jest oczyszczal-
nia, została zainstalowana bez zbiornika 
wstępnego zagęszczenia, wobec czego 
nie spełnia swojej funkcji w wystarcza-
jącym zakresie, dlatego wyremontowane  
poletka są nisko kosztowym uzupełnie-
niem warstw filtracyjnych.

KONTROLA  
ŻYWOTNOŚCI BAKTERII
Kolejnym ważnym elementem pracy 
w oczyszczalni, powiązanym z uzyska-
niem odpowiedniego osadu, jest  regu-
larna kontrola metodą mikroskopową 
żywotności bakterii w zbiornikach SBR. 
Ze względu na fakt, że oczyszczanie ście-
ków w naszej oczyszczalni, oprócz dzia-
łań mechanicznych, oparte jest między 
innymi na biologii, musimy dbać o ży-
jątka (drobnoustroje), które efektywnie 
przerabiają i oczyszczają nasze ścieki. 
W przypadku zniszczenia biologii ście-
kami o nieprawidłowych parametrach  
musimy w trybie pilnym zaszczepiać 
zbiorniki osadem o dużej zawartości 
pozytywnej biologii oraz kilkukrotnie 
zwiększyć napowietrzanie.

Dużo było o ściekach przemysło-
wych, ale mimo znikomej ilości w sto-
sunku do całości dopływu ścieków nie 
można pominąć nieczystości dowo-
żonych, które również mogą mieć ne-
gatywny wpływ na biologię w zbior-

nikach. W przypadku dostawy ście-
ków zagniłych,  niewywożonych  
z danej nieruchomości rok lub kilka lat, 
pojawia się ogromny problem. Jedna 
cysterna 10 m3 potrafi zniszczyć bio-
logię w całym reaktorze SBR. Obecnie  
ani my, ani  przedsiębiorcy dowożący te 
ścieki, nie posiadają urządzeń pomiaro-
wych badających jakość ścieków, które 
są odbierane od mieszkańców. Zgod-
nie z przepisami przedsiębiorca do-
wożący nieczystości płynne dokonując  
wpisów w dokumentacji oczyszczalni 
ścieków, oprócz danych skąd przywiózł 
ścieki, musi wskazać ostatnie opróż-
nianie danego zbiornika bezodpływo-
wego. Zgodnie z porządkiem gminnym 
i wskazaniem Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, zbiorniki 
bezodpływowe należy opróżniać mini-
mum dwa razy w roku, a przydomowe 
oczyszczalnie, mimo sugestii producen-
tów o dwuletnim okresie opróżniania, 
minimum raz w roku. 

DOBRY KONTAKT  
Z KLIENTEM TO PODSTAWA
Modernizacja oczyszczalni spowodu-
je zwiększenie przepustowości, która  
pozwoli nam na przyjmowanie nieczy-
stości dowożonych i ścieków przemy-
słowych bez negatywnego wpływu na 
proces oczyszczania.

Przepisy ściekowe są co raz bardziej 
zaostrzone. Naprawdę nie można lekce-
ważyć tego, wydawałoby się, mało istot-
nego tematu. Czasami spotykamy się 
z opiniami, że to my, pracownicy ZWiK, 
zaostrzamy zasady. Nic bardziej mylne-
go. Podkreślamy, że wszystkie obostrze-
nia w zakresie gospodarki ściekowej są 
odgórne, dotyczące całego kraju. Chodzi 
po prostu o dbałość  o środowisko i mu-

simy jako społeczeństwo dostosować się 
do wytycznych.

Proces oczyszczania ścieków wymaga 
wiele pracy i dbałości, nie tylko w obiek-
tach samej oczyszczalni, ale także w te-
renie. 

Dzięki prowadzonej regularnej kon-
troli drożności kolektora głównego, po-
legającej  na  czyszczeniu urządzeniem 
wysokociśnieniowym punktów, które 
wskazują na brak drożności, oraz kon-
troli pracy przepompowni ścieków, nie 
czuć na terenie miasta Młynary nieprzy-
jemnych zapachów.

WSPÓLNIE DBAMY  
O ŚRODOWISKO 
Tak jak w przypadku wody można by 
jeszcze wiele pisać o pracy oczyszczalni,  
ale nie można w tych informacjach 
pominąć pracy pracowników ad-
ministracyjnych, którzy dbają o do-
kumentację, o zgodne z przepisami   
warunki pracy wszystkich pracowników.  
W dzisiejszych czasach przygotowanie 
procedur oraz dokumentacji stanowi bar-
dzo ważny element działalności każdej  
firmy. Ustawy, które ostatnio zmieniają 
się w ekspresowym tempie, wymusza-
ją ciągłą analizę dokumentacji, a co za 
tym idzie, wprowadzania w jednostkach 
zmian, dostosowując pracę do obowią-
zujących przepisów.

Szczególną uwagę zwracamy też na 
dobry kontakt z klientem, pracowni-
cy zawsze służą pomocą w bardziej 
lub mniej skomplikowanych sprawach.  
Dbają o finanse przedsiębiorstwa, przy-
gotowują skrupulatne analizy przycho-
dów i kosztów oraz prowadzą bieżącą 
windykację zaległych zobowiązań, co  
powoduje, że jest zachowana płynność 
finansowa.

Wszyscy pracownicy ZWiK wykonują  
swoją pracę z wielkim zaangażowaniem, 
co pozwala na regularne wykonywanie 
zadań i zabezpieczenie mieszkańców 
w zakresie korzystania z usług wodocią-
gowo-kanalizacyjnych.

Przed nami jeszcze wiele pracy, mamy 
ogromne plany i apetyt na to, żeby nasz 
zakład mógł skorzystać z najnowocze-
śniejszych technologii zarówno w za-
kresie produkcji wody, jak i oczyszczania 
ścieków. Pracujemy dla Was, dla miesz-
kańców, ale także dla siebie, bo nasz za-
kładowy zespół pracowników stanowią 
mieszkańcy miasta i gminy Młynary. Je-
steśmy przez Państwa rozpoznawalni, 
ale też dzięki temu znany jest nam do-
skonale teren, który obsługujemy.

Wioletta Kolator,
kierownik ZWiK w Młynarach

Po wielu latach gmina Młynary 
doczekała się budowy nowej 
oczyszczalni ścieków.

31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Olsztynie Burmistrz Mia-
sta i Gminy Młynary Renata Bednarczyk 
podpisała umowę o dofinansowanie do 
przebudowy oczyszczalni ścieków ko-
munalnych w Młynarach. Było to możli-
we dzięki jej staraniom oraz zaangażo-
waniu pracowników UMiG oraz ZWiK 
Młynary.

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH 
INWESTYCJI W GMINIE
Obiekt, który będzie przedmiotem in-
westycji to mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków typu „Obra”. Bę-
dzie to jedna z największych inwestycji, 
realizowanych, jak do tej pory, na tere-
nie naszej gminy. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia przekroczy 8,5 mln złotych, 
z czego dofinansowanie unijne wyniesie 
około 6 mln złotych. W ramach realiza-
cji inwestycji planuje się budowę zbior-
ników retencyjnych ścieków surowych 
i oczyszczonych wraz z modernizacją 
reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktu-
ry towarzyszącej.

Funkcjonująca dotychczas oczyszczal-
nia powstała w 1993 roku, początkowo 
na potrzeby budynków Młynarskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i była wyposażo-
na w 3 bioreaktory SBR i 10 segmentów  
poletek osadowych. W 1995 roku oczysz-
czalnia została rozbudowana o kolek-
tor do budynków Szkoły Podstawowej 
w Młynarach. W latach 1996–1998 kon-
tynuowano rozbudowę oczyszczalni o ko-
lejne kolektory kanalizacji sanitarnej. Od 
2000 roku oczyszczalnia wymagała już 
gruntownej modernizacji, jednak gminy 
nie było stać na sfinansowanie tak kosz-
townej inwestycji.

Obecnie do oczyszczalni ścieków 
w Młynarach podłączona jest sieć kana-
lizacyjna o łącznej długości 9,1 km, któ-
ra odbiera ścieki od 1621 mieszkańców 
miasta, a także ścieki dowożone z nie-
skanalizowanej części gminy. Oprócz 

Nowa oczyszczalnia ścieków 
z unijnym dofinansowaniem

tego przez wiele lat oczyszczalnia przyj-
mowała agresywne ścieki przemysło-
we z Mleczarni Młynarskiej, a obecnie 
ze Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK. 
Stosowana w oczyszczalni technologia 
jest przestarzała i wymaga pilnej mo-
dernizacji zapewniającej dostosowanie 
poziomu oczyszczania ścieków do wy-
magań określonych przepisami prawa.

Nowa oczyszczalnia będzie pracowa-
ła w oparciu o najnowsze technologie. 
Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy 
się także maksymalna przepustowość 
oczyszczalni, co umożliwi w przyszło-
ści rozbudowę gminnej sieci o kolejne 
odcinki oraz przyłączanie do niej kolej-
nych miejscowości.

UREGULOWANIE 
GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ
Działania zmierzające do uregulowa-
nia gospodarki wodno-ściekowej były 
prowadzone dwutorowo. Oprócz sta-
rań o budowę nowej oczyszczalni rozpo-
częto rozmowy z Zarządem Spółdzielni 
Mleczarskiej SPOMLEK, mające na celu 
zobligowanie zarządzających zakładem 
do budowy podoczyszczalni ścieków. 
Rozmowy zakończyły się sukcesem. 
Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK jest 
w trakcie realizacji budowy zbiornika 
uśredniającego i flotatora. Zastosowanie 
systemu podczyszczania ścieków spowo-
duje, że nowo wybudowana oczyszczal-
nia gminna będzie mogła bez obaw przy-
jąć i oczyścić mleczarski ściek.

Zakończenie budowy nowej oczysz-
czalni ścieków w Młynarach zaplanowa-
no na grudzień 2021 roku.

Dofinansowanie na modernizację 
oczyszczalni ścieków otrzymano ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata  
2014–2020, działanie 5.2 Gospodarka 
wodno-ściekowa.

8,5 mln zł
tyle wyniesie  
całkowity koszt budowy  
mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków typu 
„Obra” w gminie Młynary, 
z czego dofinansowanie unijne 
wyniesie ok. 6 mln zł
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w nich wzięli wszyscy chętni uczniowie 
szkół naszej gminy. Oto laureaci:
KONKURS PLASTYCZNY „JESIEŃ 
WOKÓŁ STAREGO MŁYNARSKIEGO 
MŁYNA”
Kategoria klasy I–III
•  I miejsce:   Gabriela Zabiełło – klasa IIIa,  

SP w Młynarach
•  II miejsce: Lena Rusiecka – klasa Ib,  

SP w Młynarach; Wiktoria Krawiec – klasa 
III, SP w Błudowie

•  III miejsce: Nikodem Kowal – klasa III,  
SP w Błudowie, Tatiana Łukaszewicz – klasa 
IIIa, SP w Młynarach

Kategoria: klasy IV–V
•  I miejsce: Alicja Jarosz – klasa Va,  

SP w Młynarach; Ewa Ruśniak – klasa IVa,  
SP w Młynarach

•  II miejsce: Lena Buchwak – klasa Va,  
SP w Młynarach; Paweł Zacharz – klasa V,  
SP w Błudowie

•  III miejsce: Julia Tymczyna – klasa IVa,  
SP w Młynarach; Patrycja Socha – klasa IVa, 
SP w Młynarach

KONKURS WIEDZY O GMINIE MŁYNARY
Kategoria: klasy VI
•  I miejsce: Karol Kędzierski – klasa, VIa,  

SP w Młynarach
•  II miejsce: Kamila Kędzierska – klasa, VIa,  

SP w Błudowie 
Kategoria: klasy VII
•  I miejsce:  Julia Wielgosik – klasa, VIIa,  

SP w Błudowie

•  I miejsce:  Aleksandra Lipińska – klasa VIIa, 
SP w Błudowie

Kategoria: klasy VIII
•  I miejsce:   Jakub Karman – klasa VIIIa, 

 SP w Błudowie
•  II miejsce: Szymon Szwajcar – klasa VIIIa, 

SP w Błudowie

Na realizację projektu otrzymano do-
tację w ramach programu: Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich pn. WARMIA MA-
ZURY LOKALNIE 4, realizującego zadanie 
publiczne zlecone przez Narodowy In-
stytut Wolności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego. Swój wkład 
finansowy wnieśli też prywatni sponso-
rzy. Dzięki dotacji i wkładowi sponsorów 
udało się zakupić:
•  krzewy i drzewka do nasadzeń za kwotę 

3000,00 zł,
•  upominki dla dzieci biorących udział w kon-

kursie plastycznym i konkursie wiedzy za 
kwotę 400,00 zł,

•  nową tablicę informacyjną przy ruinach 
starego młyna wodnego w Młynarach za 
kwotę 492,00 zł,

•  drewno do wykonania stelaża na nową ta-
blicę informacyjną za kwotę 358,00 zł.

Nie było to ostatnie działanie w tym 
miejscu i ostatnia inicjatywa mieszkań-
ców, którzy już planują kolejne przed-
sięwzięcia na rzecz dobra wspólnego.

W 2019 roku grupa 
mieszkańców Młynar 
postanowiła odtworzyć park 
„Za młynem”. W ciągu kilku 
miesięcy odbyły się trzy 
czyny społeczne, podczas 
których grupa niestrudzonych 
mieszkańców aktywnie 
działała na rzecz zmiany 
oblicza tego miejsca. 

Park już teraz przeszedł metamorfozę. 
Miejsce zostało uporządkowane, odkrza-
czone, teren został wyrównany i zniwe-
lowany. Pierwsza część parku została 
wstępnie zagospodarowana. Została za-
siana trawa, zasadzono krzewy i drzewa, 
przygotowano miejsce i materiał pod 
przyszłe ogródki skalne. Udało się rów-
nież ustawić kilka ławek. 

W październiku br. rozpoczęły się pra-
ce nad wykonaniem kompleksowego 
projektu zagospodarowania tego terenu. 
Koszt wykonania projektu został sfinan-
sowany z funduszu sołeckiego Sołectwa 
Młynary. W przyszłości, kiedy uda się po-
zyskać dofinansowanie na realizację pro-
jektu, w parku znajdą się: mała tężnia, 
miejsce rekreacyjne z ławkami, leżaka-
mi, teren przystosowany do grillowania 
i do rozpalenia ogniska, część aktywna 
dla dzieci ze ścianką wspinaczkową oraz 
torem przeszkód. Chcielibyśmy utworzyć 

Tworzymy park „Za młynem”
również miniskatepark dla trochę star-
szych. W okolicach ruin młyna pojawią 
się tablice z historią i zdjęciami archiwal-
nymi tego miejsca.

W czynie społecznym pracowała duża 
grupa ludzi. Byli to dział mieszkańcy pod 
wodzą burmistrz Renaty Bednarczyk 
oraz sołtysa Młynar Radosława Kiwilszy, 
a także niezawodna drużyna OSP Mły-
nary. Pracowali dorośli, młodzież, dzie-
ci, często całe rodziny. 

Inicjatorzy działań składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do zmiany oblicza tego miej-
sca. Dziękujemy sponsorom, a w szcze-
gólności:
•  Państwu Serdyńskim, Centrum Ogrod-

nicze Daglezja Nowakowo – za 3-krot-
ne nieodpłatne przekazanie naprawdę 
imponującej ilości sadzonek krzewów 
ozdobnych oraz drzew;

•  Pani Katarzynie Radzis, Szkółka 
Roślin Radzis Prętki – za nieodpłat-

ne przekazanie sadzonek krzewów 
ozdobnych;

•  Pani Magdalenie Lichołat – za nieod-
płatne przekazanie roślin ozdobnych 
i krzewów;

•  Panu Jarosławowi Grzance – za nie-
odpłatne przekazanie 30 kg nasion 
trawy;

•  Panu Markowi Januszowi Bednar-
czykowi – za prace ziemne i wszela-
kie wsparcie;

•  Panu Tomaszowi Ryś – za przekaza-
nie kamieni oraz pomoc w przewoże-
niu materiałów;

•  Panu Markowi Bednarczykowi – 
za przekazanie kamieni oraz pomoc 
w wykoszeniu terenu;

•  Pani Krystynie Leonowicz – za poda-
rowanie chleba;

•  Hurtowni Stek z Grudziądza – za 
przekazanie kiełbasy na ognisko.

•  Firmom: Apteka Azalia, Mechani-
ka Pojazdowa Zbigniew Lisowski, 
METTAP Sp. z o.o., Restauracja Deja 
Vu Młynary, RO-MA Serwis ogumie-
nia Robert Rusiecki – za wsparcie fi-
nansowe.
Efekty naszej wspólnej pracy są coraz 

bardziej widoczne. Zapraszamy na spa-
cery. Już jest co podziwiać. Zaprasza-
my także innych do przyłączenia się do 
naszego wspólnego wyzwania. Wkrót-
ce przekażemy informacje o kolejnych 
działaniach.

Rada Sołecka Sołectwa Młynary

W mieście Młynary, na 
historycznym terenie 
przy ruinach dawnego 
młyna wodnego, powstaje 
piękny „nowy-stary” park. 
Wszystko to dzięki inicjatywie 
i zaangażowaniu mieszkańców. 

„NOWY–STARY” PARK
Obszar ten jest bardzo mocno związany 
z lokalną historią. Przez lata jednak te-
ren, którym nikt się nie zajmował, mar-
niał. Zdarzało się, że podrzucano tam 
nawet odpady. Po długim czasie pozo-
stawienia terenu samemu sobie padła 
propozycja zorganizowania czynu spo-
łecznego, który przywróciłby to miej-
sce do życia. Samorząd gminy zdecydo-
wanie poparł pomysł, a zaangażowanie 
mieszkańców przekroczyło najśmielsze 
oczekiwania. 

Czyn społeczny stał się również moty-
wacją do przeprowadzenia projektu za-
inicjowanego przez grupę nieformalną 
mieszkańców oraz Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary. 
Projekt, który nosił nazwę „Kto, jak nie 
my? Kiedy, jak nie teraz?”, polegał na upo-
rządkowaniu i zagospodarowaniu terenu 
„za młynem” w mieście Młynary, a jego ce-
lem była aktywizacja mieszkańców gmi-
ny Młynary i zaangażowanie ich w reali-
zację wspólnych działań na rzecz zacho-
wania i rozwoju dobra wspólnego w lo-
kalnej przestrzeni publicznej. W ramach 
projektu przeprowadzono m.in.:
•  organizację akcji sprzątania, porząd-

kowania i pielęgnacji terenu „za mły-
nem”,

•  zakup drzew i krzewów ozdobnych, 
które zostały nasadzone na uporząd-
kowanym terenie,

•  konkurs plastyczny dla dzieci,
• konkurs wiedzy dla dzieci,
•  zakup i montaż nowej tablicy informa-

cyjnej w miejscu realizacji.

KONKURSY
Konkursy plastyczny i wiedzy zostały 
przeprowadzone przez nauczycieli Szko-
ły Podstawowej w Młynarach. Udział 

Mieszkańcy kołem napędowym 
inicjatyw społecznych!

KONKURSY PLASTYCZNY I WIEDZY W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W MŁYNARACH

PARK „ZA MŁYNEM” PRZESZEDŁ METAMORFOZĘ
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W Przedszkolu w Młynarach 
funkcjonuje 5 oddziałów, do 
których uczęszcza w sumie  
125 dzieci w wieku  
od 2,5 do 6 lat.

Szczególnie ważna była i jest dla nas 
współpraca z rodzicami, którzy nie tyl-
ko pomagają nam w organizacji wszel-
kiego rodzaju imprez i uroczystości, ale 
współpracują z nami w ramach realiza-
cji różnego rodzaju konkursów i progra-
mów. Jednym z takich działań był udział 
rodziców w „Programie preorientacji za-
wodowej w Przedszkolu w Młynarach”. 
Rodzice przychodzili na zajęcia do róż-
nych grup wiekowych, aby opowiedzieć 
dzieciom, na czym polega ich praca, czym 
zajmują się ludzie wykonujący ich za-
wód. Tym sposobem gościliśmy w przed-
szkolu m.in. właściciela Zakładu Usług 
Komunalnych w Młynarach, strażaków,  
pracownika obsługi klienta w banku, wi-
zażystkę, instruktora nauki jazdy.

WYBRANY PATRON 
PRZEDSZKOLA
W marcu br. wyłoniliśmy kandydata na 
patrona naszego przedszkola. W wybo-
rach, w których głosowali zarówno pra-
cownicy, jak i rodzice, największą liczbę 
głosów (80) zdobył Jan Brzechwa, po-
zostawiając w tyle kandydaturę Janusza 
Korczaka (21 głosów) i Marii Kownac-
kiej (19 głosów). Tym samym rozpoczę-
ła się procedura nadania imienia naszej 
placówce, której zakończenie zostało za-
planowane na wrzesień 2021 roku. 

W maju 2020 roku. dzieci z grupy „Bie-
dronek” przystąpiły do przedsięwzięcia 
zainicjowanego przez Artura Chojeckie-

Przedszkole w Młynarach
go – Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego  
oraz Krzysztofa Marka Nowackiego 
– Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty, którego celem było uczczenie 
100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II –  
Patrona roku 2020 w Polsce. Przedsię-
wzięcie to nie było konkursem. Każda 
wysłana praca została wykorzystana 
przy tworzeniu wielkiego zdjęcia przed-
stawiającego Ojca Świętego w formie 
bannera, który został umieszczony na 
budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Olsztynie.

KONKURSY NIE TYLKO  
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Nie próżnowaliśmy także w okresie cza-
sowego ograniczenia działalności placó-
wek oświatowych związanego z pande-
mią COVID-19. Zdalna praca nie prze-
szkodziła nam w organizowaniu konkur-
sów plastycznych dla naszych przedszko-
laków oraz ich rodziców. Pierwszy odbył 
się pod hasłem „Głoski słyszymy i na ob-
razku je uwięzimy” i polegał na wykona-
niu ilustracji, której elementy (poszcze-
gólne obrazki) będą w swoich nazwach 

zawierały głoski szeregu ciszącego (ś/si, 
ź/zi, ć/ci, dź/dzi) lub głoski szeregu sy-
czącego (s, z, c, dz) lub głoski szeregu szu-
miącego(sz, ż, cz, dż) lub głoski z wymie-
nionych trzech szeregów, natomiast dru-
gi dotyczył stworzenia tzw. ekozabawki. 
Bezkonkurencyjny okazał się Tymon Ka-
linowski z grupy „Sówek”, który w obu 
konkursach zajął I miejsce. 

SERCE NA NAKRĘTKI
Ważne w naszym przedszkolu jest tak-
że niesienie pomocy tym, którzy jej po-
trzebują. Z tego względu w październiku 
na terenie naszej placówki stanęło serce 
na nakrętki Fundacji Złotowianka, któ-
ra otacza opieką osoby chore i niepełno-
sprawne, młode talenty, ale też tych, któ-
rzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej, oraz przystąpiliśmy do pierw-
szej edycji II Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego „Edukujemy – Pomaga-
my”, organizowanego przez Organizację 
Odzysku S.A. Reba. Startujemy w katego-
rii POMAGAMY – zbieramy stare baterie, 
a przez to wesprzemy Towarzystwo Opie-
ki nad Ociemniałymi w Laskach.

STRAŻACY GOŚĆMI PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

DZIECI PODCZAS POZNAWANIA ZAWODÓW

Nauczanie w szkole jeszcze co najmniej przez 
miesiąc będzie prowadzone w formie zdalnej. 
Rodzice na co dzień mierzą się z trudnymi dla 
nich wyzwaniami, próbują odnaleźć się w tej 
sytuacji i przeorganizować życie na nowo. 
Wielu stawia sobie pytanie: w jaki sposób zor-
ganizować dzieciom optymalne warunki do 
nauki w domu? Jak funkcjonować, aby dzieci 
efektywnie i zdrowo wykorzystały ten czas?

Bardzo ważnym elementem zapewniają-
cym dziecku poczucie bezpieczeństwa jest 
stały rytm funkcjonowania. Ponieważ w ostat-
nim czasie ten element jest zaburzony, zada-
niem rodziców i nauczycieli jest wprowadze-
nie powtarzalnego planu dnia. Powinien on 
uwzględniać stałe pory wstawania i chodze-
nia spać, posiłków, stały czas na naukę i od-
poczynek. Dlatego tak ważne jest, by usta-
lić rytm dnia, który w sposób jasny i czytelny 
dla dziecka będzie organizował jego funkcjo-
nowanie. Tylko w ten sposób będzie możliwe 
realizowanie nauki w domu.

Oto kilka praktycznych wskazówek do-
tyczących warunków i organizacji nauki 
dziecka w domu:
Ustal plan działania: 
1. Dopilnuj, by dziecko wstawało o stałej 
porze (rannej).
 2. Planuj z dzieckiem wasz dzień. Pamię-
tajcie o właściwych proporcjach czasu na-
uki i odpoczynku. 
3. Ustal z dzieckiem godziny, w których bę-
dzie spędzało czas na e-lekcjach, odrabiało 
prace domowe i odpoczywało. Sporządźcie 
rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, 
rozrywkę i porcję ruchu.

Pandemia wirusa COVID-19 
i wprowadzone w związku 
z tym restrykcje postawiły 
przed wieloma instytucjami 
publicznymi trudne 
i odpowiedzialne zadania. 
Jednym z nich jest zapewnienie 
bezpiecznego udziału w nauce 
wszystkim uczniom. 

W związku z zamknięciem szkół od  
12 marca, podczas pierwszej fali zacho-
rowań, jednostki oświaty stanęły przed 
wyzwaniem zapewnienia wszystkim 
uczniom warunków do zdalnej nauki. Nie 
wszystkie gospodarstwa domowe posia-
dają jednak komputer i dobry dostęp do 
Internetu, co warunkuje udział uczniów 
w zajęciach prowadzonych online.

 Aby ułatwić udział w zdalnej nauce 
uczniom, którzy mieli problemy w dostę-
pie do komputerów, Gmina Młynary pod-
jęła decyzję o zakupie sprzętu kompute-
rowego, który został przekazany do dys-
ponowania Szkole Podstawowej w Mły-
narach i Szkole Podstawowej w Błudo-
wie. W tym celu Gmina skorzystała z rzą-
dowego wsparcia i złożyła dwa wnioski 
o dofinansowanie w dwóch konkursach 
ogłoszonych w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego 
ze środków europejskich. 

W kwietniu tego roku, podczas pierw-
szego zamknięcia szkół, Gmina zakupi-
ła 20 nowych laptopów za łączny koszt  
60 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu po-
kryto w 100% z dofinansowania otrzy-
manego w ramach konkursu Zdalna 
Szkoła. W październiku zakupiono ko-
lejnych 16 sztuk laptopów, których koszt 
tym razem wyniósł 55 000,00 zł.

Rodzice z terenu gminy Młynary, którzy 
mają problem w zapewnieniu dzieciom 
dostępu do komputera w celu zdalnej na-
uki, mogą zgłaszać się do szkół w Młyna-
rach oraz w Błudowie z prośbą o wypoży-
czenie sprzętu komputerowego.

Aktualnie prowadzone zdalne naucza-
nie ma potrwać do 23 grudnia. Po prze-
rwie świątecznej w całej Polsce rozpocz-
ną się ferie zimowe które mają potrwać 
od 4 do 17 stycznia. 

JAK ZORGANIZOWAĆ ZDALNE 
NAUCZANIE W DOMU?

Zdalna nauka w gminie 
Młynary w dobie pandemii

 4. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych, 
dopilnuj, aby dziecko nie spędzało kilku go-
dzin przed komputerem.
 5. Nie zapominaj o aktywności ruchowej, 
która jest niezbędna do prawidłowego funk-
cjonowania mózgu. Codzienny kilkunastomi-
nutowy spacer jest koniecznością.
Zapewnij komfort pracy:
1. Przygotuj dziecku stałe miejsce do pracy 
(biurko/stolik, krzesło, niezbędny sprzęt kom-
puterowy) z odpowiednim oświetleniem i 
usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką 
się posługuje. 
2. Dbaj o to, by w miejscu nauki nie było zbyt 
wielu rzeczy, które mogą rozpraszać.
3. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wy-
wietrz pokój.
4. Zadbaj o miłą atmosferę pozbawioną po-
śpiechu, nerwowości.

W jaki sposób motywować dziecko  
do systematycznej nauki w warunkach 
domowych? 
Drogi Rodzicu, pamiętaj, że można dziecko 
zmusić, aby siedziało przy biurku, by wpa-
trywało się godzinami w podręcznik czy na-
wet aby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. 
Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć 
tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przy-
jemność oraz gdy będzie przekonany, że jest 
mu to potrzebne. 
Jak zatem zachęcić dziecko do nauki? 
Przede wszystkim często rozmawiaj z dziec-
kiem, dlaczego i po co musi codziennie się 
uczyć. Uświadom mu, że jego systematycz-
na praca będzie nagrodzona w przyszłości. 
Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwa-
nie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robie-
nie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie ro-
biło, a co wydaje się trudne. Często chwal 
dziecko, doceniaj jego wysiłek i trud, nagra-
dzaj sukcesy.
Wspierająca postawa rodzica, konsekwent-
ne przestrzeganie stałych pór w planie dnia 
dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania 
wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą 
mogą ułatwić dziecku przystosowanie się 
do tej nowej sytuacji. 

Powodzenia! 

Fot. Freepik
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W byłym budynku 
przedszkola, zlokalizowanym 
przy ul. Słowackiego 14  
w Młynarach, jest realizowana 
inwestycja polegająca na 
utworzeniu klubu seniora.  

W ramach zadania prowadzone są 
prace budowlane, polegające na prze-
budowie budynku i dostosowaniu go 
do minimalnych standardów placów-
ki Senior+. Parter budynku zostanie 
w pełni dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przed wejściem 
do budynku zostanie wykonany pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych. Na 
parterze budynku zostanie utworzone  
pomieszczenie klubowe i ogólnodo-
stępne, a także pomieszczenie do zajęć  
rehabilitacyjno-ruchowych ze ścianą 
przesuwną. 

Powstanie również aneks kuchenny 
i dwie toalety. Budynek zostanie wypo-
sażony w umeblowanie i sprzęt umożli-
wiający prowadzenie zajęć dla seniorów.  
W placówce planuje się utworzenie łącz-
nie do 20 miejsc. Prace budowlane zo-
staną zakończone do końca 2020 roku.  
W przyszłości przewiduje się kolej-
ny etap prac na I piętrze budynku po-

Usługa polegać będzie, w szczególności, na 
dostarczeniu zakupów obejmujących arty-
kuły podstawowej potrzeby, w tym artyku-
ły spożywcze i środki higieny osobistej. Zaku-
py będą realizowane zgodnie ze wskazanym 
przez seniora zakresem i z jego środków przy 
zachowaniu obowiązujących zasad bezpie-

Burmistrz Miasta i Gminy 
Młynary informuje 
o przystąpieniu do 
programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki 
Społecznej „WSPIERAJ 
SENIORA” CELE PROGRAMU: Zapewnienie usługi wsparcia 

seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowią-
zującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie 
w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, 
zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
REALIZOWANE ZADANIE: Organizacja i realizacja 
wsparcia polegającago na dostarczeniu zakupów 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
środki spożywcze, środki higieny osobistej dla osób 
w wnieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwają-
cy stan epidemii pozostaną w swoim domu.
GRUPA DOCELOWA PROGRAMU: Program adreso-
wany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozo-
staną w domu w związku z zagrożeniem  zakażeniem 
Covid-19, jak również w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach może objąć osoby poniżej 70. roku życia.
EFEKTY KOŃCOWE: Zabezpieczenie artykułów 
pierwszej potrzeby  dla seniorów pozostających 
w domu w czasie stanu epidemii.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  
INWESTYCJI  1 1  969 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA  9 575 zł

W Młynarach powstaje  
KLUB SENIORA

przez adaptację na pomieszczenia ad-
ministracyjne. 

Na realizację inwestycji uzyskano do-
finansowanie w ramach rządowego pro-

gramu Senior+. Całkowity koszt prac 
planuje się w kwocie: 265 990,56 zł,  
w tym dofinansowanie w wysokości  
150 000,00 zł.  red

Wspieraj seniora
czeństwa. Realizatorem Programu Wspie-
raj Seniora jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Młynarach. 
Seniorze!  Zostań w domu. Nie 
lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie 
jest najważniejsze!

SKORZYSTAJ  
Z INFOLINII DLA SENIORÓW 

  22 505 11 11 
Infolinia jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30–15:30.
Ta infolinia przekieruje informację 
o zgłoszonych przez Ciebie potrzebach do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Młynarach.
Z numeru telefonu: 55 248 67 20 lub  
55 248 63 74 skontaktuje się z Państwem 
pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Młynarach. W trakcie rozmowy zostaną 
ustalone szczegóły pomocy i zasady 
bezpieczeństwa podczas kontaktu.
W pierwszej kolejności wsparcie będzie 
udzielane osobom samotnym 
oraz osobom, którym rodzina nie jest 
w stanie zapewnić takiej pomocy.

Pytania i odpowiedzi 
dla seniora

Jak skorzystać z pomocy 
udzielanej w ramach programu 
Wspieraj Seniora?

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekce-
waż zagrożenia. Twoje zdrowie jest  
najważniejsze! Skorzystaj z infolinii  
22 505 11 11. To infolinia, która prze-
kieruje informację o zgłoszonych przez 
Ciebie potrzebach do najbliższego ośrod-
ka pomocy społecznej w Twojej okoli-
cy. Ośrodek pomocy społecznej będzie 
z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej 
formie będzie mógł Ci pomóc.

1Na czym polega  
program

Program zakłada dostarczenie niezbęd-
nych produktów do Twojego domu. Mogą 
to być dostarczone artykuły podstawo-
wej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 
środki higieny osobistej. Możesz również 
poprosić o pomoc, np. w sprawach urzę-
dowych (jeżeli ich zakres nie wymaga 
Twoich upoważnień lub udostępnienia 
danych wrażliwych), wyprowadzenie psa 
itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej 
jest ograniczony tzw. dystansem sanitar-
nym (np. nie możesz poprosić o pomoc w  
sprzątnięciu mieszkania).

2 Jak długo realizowany  
jest program?

Program jest realizowany od 20 paź-
dziernika do 31 grudnia 2020 roku.

3Kto realizuje program  
w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada lokal-
ny ośrodek pomocy społecznej w Two-
jej gminie.

4Kto może skorzystać  
z programu?

Program jest dla osób powyżej 70. 
roku życia, które zdecydowały się 
na pozostanie w domu dla własnego 
bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
W szczególnych przypadkach pomoc 
może być udzielona osobie poniżej 
70. roku życia. Szczególne sytuacje 
oznaczają brak możliwości zapewnienia 
niezbędnych potrzeb wynikających ze 
stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej danej osoby. Ocena takiej 

sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia 
należy do realizatora programu, czyli 
od decyzji ośrodka pomocy społecznej. 
Z programu nie mogą korzystać osoby, 
które już otrzymują wsparcie w ramach 
usług opiekuńczych czy specjalistycznych 
usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy 
w ramach programu nie zależy od 
kryterium dochodowego.

5Czy płacę za zakupy  
i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Se-
nior przekazuje pieniądze przed doko-
naniem zakupów. Zasady i sposób roz-
liczania ustala indywidualnie ośrodek 
pomocy społecznej podczas pierwsze-
go kontaktu z Tobą.

6W jaki sposób zgłosić  
swoje potrzeby?

KROK 1
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
•  Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydo-

wałeś się zostać w domu. Zapisz datę 
i godzinę, kiedy dzwoniłeś.

•  Infolinia działa od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach 8:00–21:00.

•  Osoba przyjmująca zgłoszenie przeka-
zuje Twoją prośbę o pomoc do ośrod-
ka pomocy społecznej w danej gminie 
przez system Centralnej Aplikacji Sta-
tystycznej.

KROK 2
•  Pracownik ośrodka pomocy społecz-

nej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. 
W celu weryfikacji podaje datę i godzi-
nę, kiedy dzwoniłeś na infolinię. Na-
stępnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali, 
w jaki sposób można Ci pomóc. Poda 
imię i nazwisko osoby, która do Ciebie 
przyjdzie oraz datę.

•  Podczas rozmowy telefonicznej pa-
miętaj o zapisaniu numeru do ośrodka 
pomocy społecznej oraz danych osoby, 
która do Ciebie przyjdzie.

•  W razie wątpliwości zadzwoń do Two-
jego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3
•  Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS 

wyznaczył do pomocy. W celu wery-
fikacji poda imię i nazwisko. W przy-
padku pomocy w formie zrobienia za-
kupów senior przekazuje pieniądze 
przed dokonaniem zakupów. Zasady 

i sposób rozliczania ustala indywidu-
alnie ośrodek pomocy społecznej pod-
czas pierwszego kontaktu z Tobą.

• Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę, zachowuj dy-
stans, w miarę możliwości używaj rę-
kawiczek jednorazowych.

KROK 4
• Odbierasz zakupy od osoby, która Ci 

pomaga z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę, zachowuj dy-
stans, w miarę możliwości używaj rę-
kawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywi-
sty koszt zakupów. Pozostałe usługi 
są nieodpłatne!

7Kto do mnie przyjdzie,  
by pomóc?

Lokalne ośrodki pomocy społecznej  
realizują program na terenie gminy.  
Zakupy czy usługi mogą być realizo-
wane poprzez pracowników OPS (pra-
cowników socjalnych, asystentów ro-
dziny, pracowników administracyjnych  
i innych). Gmina może również pod-
jąć decyzję o zatrudnieniu nowych 
pracowników, zleceniu realizacji tego  
zadania organizacjom pozarządowym, 
zakupie usługi od sektora prywatnego, 
współpracy z wolontariuszami, harcerza-
mi, żołnierzami WOT, członkami ochotni-
czych straży pożarnych.  

8Czy usługa w ramach  
programu jest jednorazowa, czy 

może być realizowana wielokrotnie? 
Usługa może być świadczona raz w ty-
godniu, bądź kilka razy w czasie trwa-
nia programu, ale jest to uzależnione od 
organizacji działań przez ośrodek po-
mocy społecznej i potrzeb osoby star-
szej w wieku 70 lat i więcej.

9Czy mogę zgłosić się 
bezpośrednio do ośrodka 

pomocy społecznej, żeby poprosić 
o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku 70+ 
i wymaga wsparcia, taka pomoc może 
zostać zrealizowana w ramach programu. 
Rekomendujemy jednak w pierwszej 
kolejności kontakt za pomocą infolinii 
22 505 11 11.

Fot. Freepik
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Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Młynary

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa
współpraca z WOT, OSP, proboszczem 
miejscowej parafii oraz z Caritasem.

Pomoc otrzymaliśmy od przedsiębior-
ców: Firmy AGRI-MAG z Podgórza , firmy 
AGRO-MIX z Młynar oraz osób prywat-
nych: Pań Jadwigi Sękowskiej i Stanisławy  
Zgutki, które uszyły maseczki. Środki 
ochrony, tj. maseczki, płyny rękawice, 
otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy, 
Urzędu Wojewódzkiego oraz Banku Żyw-
ności w Elblągu.

POMOC OSOBOM  
W KWARANTANNIE
Została zapewniona możliwość pomocy 
osobom w kwarantannie. Przez cały czas 
mieszkańcy mieli możliwość kontaktu 
telefonicznego z kierownikiem ośrodka 
pomocy społecznej, dostępnego w ogól-
nopolskiej sieci pomocy (do godz. 18  
codziennie i w weekendy). Dodatkowo 
wolontariuszka – terapeuta uzależnień 
pełniła dyżury dla osób w kryzysie z na-
szego terenu, a wszelkie inne możliwo-
ści uzyskania pomocy psychologicznej 
były dostępne na stronie internetowej 
gminy Młynary.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Przy stałej współpracy z Bankiem Żyw-
ności w Elblągu ośrodek realizował  
Program Operacyjny Pomoc Żywnościo-
wa 2014–2020. W ramach programu 
w I półroczu 2020 roku pełnowartościową 
żywność w ilości 33 034,65 kg, o wartości  
150 180,53 zł otrzymywało 717 najuboż-

szych mieszkańców miasta i gminy. Za-
oferowany asortyment to groszek z mar-
chewką, fasola, koncentrat pomidorowy, 
buraczki, sok jabłkowy, makarony, powi-
dła, ryż, kasza gryczana, herbatniki, mle-
ko, ser żółty, szynki, pasztety, ryba w oleju,

Dzięki serdeczności mieszkańców na-
szej gminy i dawnych mieszkańców z  za-
granicy – funkcjonuje punkt dystrybucji 
odzieży, który sprawdził się w sytuacjach 
kryzysowych.

W 2020 roku, tak jak w całym kraju 
w dobie pandemii, praca Ośrodka była 
zdominowana troską o bezpieczeństwo 
socjalne i zdrowotne  klientów i pracow-
ników. Przez trzy miesiące żywność była 
wydawana w ekstremalnych warunkach 
we współpracy OSP Młynary i WOT oraz 
wsparciu sponsorów (Agromix, Agri-
-Mag). W 2020 roku realizowane były 
dwa programy krajowe: Asystent Oso-
bisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 
2019–2020 i program Wspieraj Senio-
ra. Niestety, swoją działalność zakończy-
ła świetlica środowiskowa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej na bieżąco realizuje wszyst-
kie  zadania, które są szczegółowo wy-
mienione na stronie www.mlynary.pl 
w oparciu o bieżące wytyczne związa-
ne z obostrzeniami w czasie pandemii.

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze bę-
dzie kontynuowana Akcja Biała Wstążka  
poprzez rozpropagowanie idei doty-
czącej sprzeciwu wobec przemocy wo-
bec kobiet.

Praca Ośrodka Pomocy 
zdominowana była realizacją 
Ustawy z dnia 2.03.2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Strategiczne działania były podporząd-
kowane realizacji bieżących poleceń Wo-
jewody Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary i były 
związane z przeciwdziałaniem rozprze-
strzeniania się koronawirusa oraz ochro-
nie pracowników i mieszkańców przed 
skutkami pandemii. Nastąpiła zmiana 
organizacji pracy M-GOPS, tj. zamknięcie 
bezpośredniej obsługi klientów i wpro-
wadzenie pracy zdalnej, rotacji pracow-
ników.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Usługi opiekuńcze były realizowane 
w niezbędnym zakresie i zgodnie z pro-
cedurami w pandemii. Mimo utrudnień 
w tym trudnym czasie dzięki mobiliza-
cji pracowników mieszkańcy upraw-
nieni do tej formy pomocy otrzymali  
żywność, a tym samym mogli pozo-
stać w izolacji, co było niezwykle ważne  
w owym czasie. Ważną rolę odegrała 

Z powodu panującej epidemii i wy-
nikających z niej obostrzeń wielu 

osobom starszym, samotnym, z nie-
pełnosprawnościami potrzebna jest 
pomoc, np. w postaci zrobienia za-
kupów, odebrania lekarstw, wypro-

wadzenia psa. Jeśli macie możliwość 
pomóc jako wolontariusze, znacie 
kogoś, kto potrzebuje takiej pomocy 
lub jest ona potrzebna Wam  
samym, skontaktujecie się z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Młynarach pod  
numerami: 55 248 63 74 lub  
55 248 67 20  

z up. Burmistrza  
Jadwiga Piekarska,  

Kierownik M-GOPS w Młynarach

Porzucone 
narzędzia 
i zatrzymany 
sprawca kradzieży
Policjanci dzielnicowi z Posterun-
ku Policji w Młynarach zatrzymali  
19-latka, który jest podejrzany  
o kradzież elektronarzędzi. 
Sprzęt został odzyskany i trafi do 
prawowitego właściciela.

Elektronarzędzia zostały 
odnalezione i zabezpieczone na 
jednej z posesji. Okazało się, że 
pochodzą z kradzieży. Ustalono 
także kto stoi za tą kradzieżą.  
Podejrzany przyznał się 
do popełnionego czynu 
i opowiedział o szczegółach. 
Wartość skradzionego mienia 
wyceniono na ok. 4 tysiące zł. 

Młody mężczyzna odpowie 
teraz przed sądem.

kom. Krzysztof Nowacki  
oficer prasowy KMP w Elblągu

Policjanci odzyskali 
skradzione 
urządzenia
Części obrabiarki, silnik elektrycz-
ny oraz inne elementy wyposa-
żenia zakładu padły łupem pew-
nego 27-latka. Mężczyznę za-
trzymali funkcjonariusze z Poste-
runku Policji w Młynarach.

Zdarzenie kradzieży z włama-
niem miało miejsce w minioną 
niedzielę w okolicy Młynar. Tam 
do hali jednego z zakładów wła-
mał się nieznany mężczyzna i wy-
niósł część elementów wyposa-
żenia hali oraz obrabiarek. Wśród 
nich były m.in. silniki elektryczne. 
Szkodę wyceniono na ok. 17 ty-
sięcy zł. Policjanci wczoraj zatrzy-
mali sprawcę włamania oraz od-

zyskali skradziony sprzęt. 27-letni 
mężczyzna planował spieniężyć 
elementy w punkcie skupu zło-
mu. Wcześniej był już notowany 
za przestępstwa. 27-latek usłyszał 
zarzuty kradzieży z włamaniem. 
Teraz za swój czyn odpowie przed 
sądem. Kodeks karny za taki czyn 
przewiduje karę od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności.

kom. Krzysztof Nowacki, 
oficer prasowy KMP w Elblągu

14 listopada 2020 roku, 
wieczorem, w domu 
jednorodzinnym w Kurowie 
Braniewskim wybuchł pożar. 
Rodzina z dwójką małych 
dzieci straciła dobytek 
i dach nad głową. Z budynku 
pozostały mury, resztę trzeba 
odbudować i wyremontować. 

14 listopada br. ok. godz. 18:10 do stano-
wiska kierowania komendanta miejskie-
go PSP w Elblągu wpłynęła informacja, że 
w budynku jednorodzinnym w miejsco-
wości Kurowo Braniewskie doszło do po-
żaru poddasza. Na miejsce natychmiast 
skierowano strażaków z JRG nr 3 w Pa-
słęku oraz druhów z pobliskich jedno-
stek OSP– informują strażacy z Państo-
wej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 
w Elblągu.

Działania ratowników polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz po-
daniu łącznie pięciu prądów gaśniczych, 
z czego jeden przy użyciu podnośnika hy-
draulicznego. Lokatorzy, którzy zauwa-
żyli pożar, ewakuowali się jeszcze przed 
przybyciem jednostek ochrony przeciw-
pożarowej. Ratownicy ze względu na 

duże zadymienie pracowali w aparatach 
ochrony dróg oddechowych. 

Dzięki sprawnie przeprowadzonej ak-
cji ogień nie zdołał rozprzestrzenić się na 
inne pomieszczenia. Na miejsce zdarze-
nia przybył oficer operacyjny oraz ko-
mendant miejski PSP w Elblągu st. kpt. 
Łukasz Kochan. Po zakończonej akcji ga-
śniczej obiekt został dokładnie przewie-
trzony oraz sprawdzony kamerą termo-
wizyjną w celu wyeliminowania ukry-
tych zarzewi ognia. Na koniec wszyst-
kie pomieszczenia zostały sprawdzone 
miernikiem wielogazowym. W związku 
z brakiem dalszych zagrożeń działania 
zakończono – dodają strażacy z Elbląga.

Pogorzelcom z pomocą ruszyli są-
siedzi i władze gminy. Pani Burmistrz 
Miasta i Gminy w Młynarach w ramach 
wsparcia przeznaczyła środki pieniężne 
w wysokości 2000,00 zł oraz przekaza-
ła do dyspozycji nieodpłatnie świetlicę 
wiejską wraz z wyposażeniem. Wystą-
piła również z prośbą do Starosty Elblą-
skiego o wsparcie finansowe dla poszko-
dowanej rodziny.

Z kolei mieszkańcy Kurowa zorga-
nizowali zbiórkę pieniężną na portalu  
zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/m6f28y). 

Pomóc może każdy, liczy się każda zło-
tówka.

red

Na pomoc pogorzelcom

Kronika policyjna

MOPS W MŁYNARACH WSPÓŁPRACUJE Z WOT

POŻAR W KUROWIE BRANIEWSKIM

Fot. PSP w Elblągu
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Starasz się stosować do 
rekomendacji, by ograniczyć 
wyjścia z domu na zakupy 
i robisz to np. wyłącznie raz 
lub dwa razy w tygodniu. 
Niestety, przy okazji kupujesz 
jednorazowo znacznie większe 
ilości alkoholu niż w czasach 
sprzed pandemii. Efekt? Pijesz 
więcej. 

Marcin, 34-letni pracownik korpora-
cji, od dwóch miesięcy pracuje zdalnie. 
– Praktycznie nie wychodzę z tej swo-
jej kawalerki – przyznaje. – Co rano sia-
dam przed laptopem, a kątem oka widzę 
w rogu kuchni stertę czteropaków piwa. 
Kupuję naraz po 6–7 zgrzewek, żeby nie 
wychodzić do sklepu za często. W ciągu 
tygodnia zapasy szybko się kończą, bo 
piję do obiadu, do kolacji, a później sam 
nie wiem, kiedy otwieram kolejne pusz-
ki przed telewizorem – opowiada Mar-
cin. Jak dodaje, dziś nie ma poczucia, że 
traci kontrolę nad swoim piciem, ale bie-
rze pod uwagę, że po powrocie do nor-
malnego trybu życia trudniej będzie mu 
zmienić ten nawyk.

– Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na po-
ziomie niskiego ryzyka, może w wyni-
ku różnego rodzaju okoliczności zwięk-
szyć swoje picie do poziomu wysokiego 
ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie 
lub szkodliwie, może na tyle ograniczyć 
swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć 
wynikające z niego szkody – uważa Ja-
goda Fudała, kierownik Działu Lecznic-
twa Odwykowego i Programów Medycz-
nych Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

PARPA zachęca do tego, by kontrolo-
wać picie – tym bardziej w czasie epi-
demii, gdy ważne jest dbanie o odpor-
ność organizmu. Alkohol ma negatywny 
wpływ na system odpornościowy, w tym 
także odporność na zakażenie koronawi-
rusem. Jak zatem ograniczyć ilość spo-
żywanego alkoholu? Można skorzystać 
z pięciu sprawdzonych sposobów.

1 Poznaj limity i nie 
przekraczaj ich

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, 
że nie ma bezpiecznej dawki – istnieją jed-
nak limity spożywania alkoholu o niskim 
poziomie ryzyka szkód (różne w zależno-
ści m.in. od płci). Przykładowo mężczyzna, 
który pije kilka razy w tygodniu, nie powi-
nien dziennie przekraczać granicy 40 g  
czystego alkoholu – czyli nie powinien pić 
więcej niż 2 półlitrowe butelki piwa lub  
2 kieliszki wina (o pojemności 200 ml każ-
dy) lub 120 ml wódki. W ciągu tygodnia 
panowie nie powinni wypijać więcej niż 
280 ml stuprocentowego alkoholu (tyle 
znajduje się np. w 13 półlitrowych butel-
kach piwa, 0,8 l wódki czy nieco ponad  
3 butelkach wina). Dla kobiet limit usta-
lony przez WHO jest o połowie mniejszy. 
Uwaga – wypicie podanych dawek alkoho-
lu jednorazowo nie jest bezpieczne!

2 Podczas picia alkoholu 
przestrzegaj wcześniej 
ustalonych zasad 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych zaleca, by osoby 
chcące ograniczyć picie, wyznaczyły so-
bie pewne reguły i stosowały się do nich. 
Dla wielu osób to łatwiejsze rozwiązanie 
niż natychmiastowa rezygnacja z alko-
holu. Pij wolno i małymi łykami. Pomię-
dzy poszczególnymi drinkami sięgaj po 
napoje bezalkoholowe. Nie zaczynaj pi-
cia z pustym żołądkiem. Zamień mocny 
alkohol na słabszy.

3 Nie rób zapasów  
alkoholu

Rzadsze wizyty w sklepie mogą być po-
kusą do zakupu większej ilości alkoho-
lu. Eksperci przestrzegają przed takim 
działaniem. Widok ustawionych na pół-
ce butelek z winem czy sterta czteropa-

ków piwa to zachęta, której wielu oso-
bom trudno się oprzeć. Z robienia zapa-
sów warto zrezygnować także dla do-
bra dzieci, by dawać im dobry przykład. 

4 Poproś bliskich  
o wsparcie

Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu ma zwyczaj 
namawiania do wspólnego picia (a w do-
bie koronawirusa coraz bardziej popu-
larne stają się spotkania online przy al-
koholu), nie wstydź się poprosić, by na 
jakiś czas „odpuścił”. Łatwiej będzie Ci 
uzasadnić swoją prośbę, jeśli sięgniesz 
po pozytywne argumenty, np. „Wiesz, 
zaniedbałem się trochę przez tę epide-
mię, zamierzam teraz lepiej się odżywiać 
i ograniczam picie, bo alkohol ma mnó-
stwo kalorii”. Jeśli zazwyczaj pijesz z do-
mownikami, np. podczas wieczornego 
oglądania telewizji, zaproponuj trzeźwą 
alternatywę – zamiast otwierać butelkę 
wina, przetestujcie np. przepisy na pysz-
ne, bezalkoholowe koktajle z egzotycz-
nych owoców. Dzięki temu podczas oglą-
dania filmu nie będzie brakować wam ry-
tuału „popijania” czy choćby wyrobione-
go nawyku trzymania w ręku szklanki.

5 W wybrane dni  
zachowaj abstynencję

Ważne, by w ciągu tygodnia wyznaczyć 
sobie minimum dwa dni bez picia choćby 
łyka alkoholu (najlepiej pod rząd). Istot-
ne jest to, by być ze sobą szczerym i nie 
naginać ustalonych zasad – jeden, nawet 
słaby drink czy szklanka piwa to już zła-
manie abstynencji.

Na koniec warto podkreślić, że w nie-
których wypadkach konieczne jest nie 
tylko ograniczenie, ale całkowita rezygna-
cja z picia alkoholu – i to nie tylko w cza-
sie epidemii. Dotyczy to przede wszyst-
kim kobiet w ciąży i matek karmiących 
(negatywny wpływ alkoholu na zdrowie 
dziecka został wielokrotnie udowodnio-
ny), a także młodzieży i osób przyjmują-
cych leki. Z alkoholu powinni zrezygno-
wać także rodzice, którzy opiekują się 
dziećmi, w trosce o ich bezpieczeństwo.

 f Źródło: materiały opracowane przez Instytut 
Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

O profilaktyce słów kilka
W CZASIE EPIDEMII GROMADZIMY ZAPASY JEDZENIA I… ALKOHOLU.
5 PORAD, JAK KONTROLOWAĆ PICIE ALKOHOLI

Fot. Freepik

– Przed pandemią uczniowie 
niezbyt chętnie z własnej 
inicjatywy odwiedzali mój 
gabinet. Teraz, od kiedy 
udostępniłam im mój numer 
telefonu i kontakt przez 
komunikatory, codziennie 
odbywam nawet kilkanaście 
rozmów – mówi Ewa, szkolny 
pedagog z ponad 20-letnim 
stażem. 

Taka aktywna postawa pracownika 
oświaty nie jest zbyt powszechna. Dzia-
łalność szkół w czasie epidemii często 
sprowadza się wyłącznie do organizacji 
zdalnego nauczania. Tymczasem wielu 
polskich nastolatków jest w obecnej sy-
tuacji zagubionych; nie radzą sobie z na-
uką, brakuje im bezpośredniego kontak-
tu z kolegami i ulubionymi nauczyciela-
mi, do których mają zaufanie. 

PRZECIĄŻENI 
I ZANIEPOKOJENI
Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zwraca uwa-
gę, że dzieci i młodzież potrzebują teraz 
szczególnej uwagi. – Jeśli w czasie pan-
demii szkoła nie słucha tego, co mają 
do powiedzenia rodzice i uczniowie, 
jeśli dzieci są przeciążone nadmiarem 
zadań i nie radzą sobie z nimi, to ta sy-
tuacja stwarza ryzyko. Uczniowie mogą 
zacząć sięgać po alkohol, żeby poradzić 
sobie z trudnymi emocjami i napięciem 

– uważa Katarzyna Łukowska, p.o. dy-
rektor PARPA.

UNICEF, międzynarodowa organizacja 
humanitarna działająca na rzecz dzieci, 
stworzył stronę z poradami dla rodzi-
ców, którzy – choć często sami borykają 
się z lękiem o zdrowie i sytuację zawo-
dową – to właśnie w domu mają do wy-
konania „najważniejszą pracę na świe-
cie”. Lisa Damour, psycholog i autorka 
bestsellerowych książek o dorastaniu, 
za pośrednictwem UNICEF radzi rodzi-
com, by stworzyli domowy plan dnia 
uwzględniający czas na naukę, domowe 
obowiązki i rozrywkę (a także czas z te-
lefonem i bez niego). „Poczucie, że dzień 
ma przewidywalny przebieg, sprawi, że 
dzieciom będzie lżej” – uważa Damour. 

ILUZJA BEZPIECZEŃSTWA 
W CZTERECH ŚCIANACH
Poczucie, że nastolatek zamknięty w swo-
im pokoju jest bezpieczny i nie działają 
na niego pokusy sięgania po substancje 
psychoaktywne, może być bardzo złud-
ne. Czas izolacji to ogromna próba dla 
dzieci i młodzieży zmagających się z de-
presją i innymi problemami psychiczny-
mi, ale także dla tych, którzy dotychczas 
funkcjonowali zupełnie normalnie. 

Zdaniem Lisy Damour nastolatki mają 
prawo czuć się rozżalone i sfrustrowa-
ne. Zamknięte szkoły, odwołane kon-
certy i zajęcia sportowe to dla nich real-
na strata, którą przeżywają; nawet jeśli 
dorosłym wydaje się, że to nic straszne-
go. Ekspertka zwraca uwagę, że obecnie 
rodzice powinni okazywać dorastającym 

dzieciom jeszcze więcej wsparcia i em-
patii niż zazwyczaj. Nie należy bagateli-
zować tego, że czują strach czy smutek. 
Warto wiedzieć, że symptomami prze-
dłużającego się stresu są m.in. irytacja 
i obniżony nastrój, dolegliwości fizyczne 
(bóle głowy i brzucha, problemy ze snem 
i koncentracją), sięganie po używki i czę-
ste spędzanie czasu przed komputerem.

ATRAKCJE „OFFLINE”
Ważne, by zainteresować się tym, co robi 
nastolatek w chwilach wolnych od nauki. 
Nie należy dopuszczać do tego, by całe 
dnie spędzał przed ekranem komputera 
czy z telefonem w ręce – ale odcinanie go 
od technologii też nie jest dobrym pomy-
słem, bo dziś są one jedynym sposobem 
na podtrzymanie kontaktów z rówieśni-
kami. Należy po prostu zwracać większą 
uwagę na ochronę  dzieci przed szkodli-
wymi treściami w sieci, a przede wszyst-
kim – szukać atrakcyjnych alternatyw. 

W związku z dużą popularnością pro-
gramów kulinarnych wiele rodzin spędza 
teraz wieczory na wspólnym gotowaniu 
(realizując przepisy pokazywane w tele-
wizji). Hitem są także rodzinne sesje zdję-
ciowe z przymrużeniem oka, np. próba  
odtworzenia sytuacji na zdjęciu wyko-
nanym 10 lat wcześniej albo zapozowa-
nie do sceny ze znanego dzieła sztuki.  
To świetna okazja, by nawiązać z nasto-
letnimi dziećmi lepszą relację.

 f Źródło: materiały opracowane przez Instytut 
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Dzieci i młodzież potrzebują 
teraz szczególnej uwagi

NASTOLATKI, PANDEMIA I UŻYWKI

Drogi Mieszkańcu! 

Jeśli nie wiesz, co zrobić, gdy Ty lub ktoś 
z Twoich bliskich ma problem z alkoho-

lem, narkotykami, substancjami psycho-
aktywnymi, jeśli nie wiesz, jak pomóc so-
bie, komuś bliskiemu – przyjdź do nas!
Bezpłatna pomoc udzielana jest  
w Punkcie Konsultacyjnym w Młyna-
rach:Teleporady odbywają się  w  każdy 
wtorek w godz. 16.00–19.00. W tym cza-
sie dyżur pełni specjalista terapii uzależnień.  
ZADZWOŃ pod nr tel. 503 163 917

Możesz także skorzystać  
z  Samopomocowej Grupy „AA” –  
nr tel. 515 353 861   
Zakres oferowanej pomocy: 
• poradnictwo i  konsultacje indywidualne 

dla osób uzależnionych od alkoholu,
• poradnictwo i  konsultacje indywidualne 

dla osób współuzależnionych (osoby 
bliskie, rodzina),

• poradnictwo i  konsultacje indywidualne 
dla ofiar przemocy w rodzinie,

• udzielanie wsparcia osobom po 
zakończonym leczeniu odwykowym.

ZRÓB PIERWSZY KROK! 
POROZMAWIAJ, POMÓŻ
SOBIE LUB BLISKIM!
POMOC JEST BEZPŁATNA!
Punkt Konsultacyjny funkcjonuje w ramach 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
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W ciągu zaledwie roku byliśmy 
zmuszeni do dwóch podwyżek 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Pierwsza miała miejsce 
od lipca 2019 roku, druga 
obowiązywała  od czerwca 
2020 roku. 

Mimo wielu głosów, że gmina w ten spo-
sób poprawia swój budżet, trzeba po-
wiedzieć jasno: zgodnie z obowiązują-
cym prawem gmina nie może zarabiać 
na śmieciach. Jest tylko organizatorem 
całego systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi i pośrednikiem 
w przekazywaniu opłat zebranych od 
mieszkańców za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów.

Na gminach ciąży obowiązek zorgani-
zowania systemu gospodarowania od-
padami w taki sposób, aby był on sys-
temem samofinansującym się. Co ozna-
cza, że opłaty zebrane od mieszkańców 
muszą w całości pokrywać koszty zwią-
zane z odbiorem, transportem, zagospo-
darowaniem odpadów odebranych od 
mieszkańców oraz oddanych przez nich 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, jak również koszty admi-
nistracyjne systemu oraz koszty eduka-
cji ekologicznej mieszkańców. 

Ze wzrostem cen za odpady borykają 
się gminy w całej Polsce. Śmieci drożeją, 
ponieważ drożeje ich wywóz i zagospo-
darowanie. Ma to związek ze wzrostem 
kosztów pracy – wzrasta minimalne wy-
nagrodzenie, koszt energii elektrycznej, 
koszt składowania odpadów na wysy-
pisku i opłata marszałkowska, a to z ko-
lei związane jest ze zbyt słabą segrega-
cją odpadów przez mieszkańców. Innym 
kluczowym czynnikiem mającym wpływ 
na wzrost cen, jest fakt, że firmy świad-
czące usługi odbioru odpadów komunal-
nych narzucają gminom coraz to wyższe 
ceny za usługę, przy jednoczesnym braku 
konkurencji. Do przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
w wielu polskich gminach, tak jak u nas, 
stanął tylko jeden przedsiębiorca, który 

SEGREGUJĘ ODPADY I DBAM O ŚRODOWISKO

Dlaczego tak dużo 
płacimy za śmieci?

narzucił gminie cenę za usługę, do której 
gmina była zmuszona dostosować staw-
ki opłaty ponoszone przez mieszkańców. 

Od czerwca tego roku na terenie gmi-
ny Młynary wprowadziliśmy obowią-
zek segregacji odpadów dla wszystkich 
mieszkańców. Zgodnie z tym mieszkań-
cy zbierają odpady, dzieląc je na następu-
jące frakcje: tworzywa sztuczne i meta-
le, szkło, papier, odpady biodegradowal-
ne, popiół i odpady niesegregowane sta-
nowiące odpady resztkowe powstałe po 
prawidłowej segregacji.  

Od lipca odnotowaliśmy znaczny wzrost 
masy odpadów segregowanych odbiera-
nych z naszej gminy, jest jednak bardzo 
ważne, żebyśmy jeszcze skrupulatniej 
segregowali swoje odpady. Spowoduje to 
zmniejszenie masy odpadów zmieszanych 
wytwarzanych na terenie gminy Młynary, 
których utylizacja jest najdroższa. Wzrost 
masy odpadów segregowanych pozwoli 
nam także uzyskać wymagane prawem 
poziomy odzysku, których w 2018 i 2019 r.  
nie udało nam się osiągnąć. Spowodowało 
to naliczenie gminie  kar przez Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska, co tak-
że wpływa na ostateczną cenę opłaty dla 
mieszkańca. 

Częstym błędem popełnianym pod-
czas segregacji odpadów jest nieoddzie-
lanie odpadów biodegradowalnych. Za-
uważmy, że odpady biodegradowalne 
mieszane z odpadami niesegregowany-
mi znacznie zwiększają ich masę. Obecnie 
tona odpadów zmieszanych oddanych 
do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblą-
gu kosztuje 426,60 zł, zaś tona odpadów 
biodegradowalnych jest znacznie tańsza, 
kosztuje już tylko 37,80 zł. Odpady bio-
degradowalne mogą być również kom-
postowane przez mieszkańców, co jest 
wręcz wskazane, ponieważ dzięki temu 
zmniejsza się tonaż odpadów przekazy-
wanych do zagospodarowania, a tym sa-
mym zmniejszają się koszty. 

Mieszkańcy naszej gminy muszą ze 
swoich odpadów wysegregować również 
popiół. Odpad ten nie powinien znajdo-
wać się w pojemniku z odpadami niese-
gregowanymi. 

Po pierwsze, ze względów bezpieczeń-
stwa, ponieważ niejednokrotnie zdarza-

ło się, że mieszkańcy wysypywali gorący 
popiół, który powodował zapalenie się 
odpadów w pojemniku, a nawet w pojeź-
dzie odbierającym odpady. Po drugie, ze 
względów finansowych. 1 tona oddane-
go popiołu kosztuje 226,80 zł, czyli pra-
wie o 200 zł mniej niż 1 tona odpadów 
niesegregowanych. 

Od kilku lat na terenie gminy odby-
wają się mobilne zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych i elektrycznych, któ-
re cieszą się dużą popularnością. Dzięki 
temu mieszkańcy w ramach ponoszonej 
opłaty za odpady mogą pozbyć się nie-
potrzebnych mebli, dywanów, sprzętów 
AGD i RTV i wielu innych odpadów, któ-
re nie zmieszczą się do tradycyjnego po-
jemnika. 

W ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mieszkańcy 
naszej gminy mogą również korzystać 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), znajdującego 
się na Stacji Przeładunkowej w Robitach  
gm. Pasłęk, gdzie mogą oddać proble-
matyczne odpady, tj.: opony samocho-
dowe, gruz, odpady niebezpieczne, od-
pady wielkogabarytowe i elektryczne itp. 

Aby zmniejszyć koszty odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunalnych, 
musimy przede wszystkim ograniczyć 
tonaż wytwarzanych odpadów poprzez 
solidne segregowanie odpadów „u źró-
dła” oraz zagospodarowanie bioodpa-
dów we własnym zakresie. Bioodpady, 
takie jak odpadki kuchenne, trawa, li-
ście, drobne gałęzie, popiół drzewny, na-
leży kompostować. Właściciele domków 
jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi 
w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcz-
nie, w przypadku gdy wykażą posiadanie 
kompostownika na swojej nieruchomo-
ści. Skuteczną metodą ograniczenia wy-
twarzania odpadów jest również wypra-
cowanie w naszym postępowaniu nastę-
pujących nawyków:

1 RÓB ODPOWIEDZIALNE I PRZEMY-
ŚLANE ZAKUPY – należy kupować to, 

co jest nam potrzebne, w odpowiedniej 
ilości, unikając przy tym zbędnych opa-
kowań, które i tak zaraz trzeba wyrzucić.

2ZASTANÓW SIĘ PRZED WYRZUCE-
NIEM CZEGOKOLWIEK – czy mogło-

by to posłużyć innej osobie, czy nadaje się 
do recyklingu.

3SKRUPULATNIE SEGREGUJ SWOJE 
ODPADY KOMUNALNE.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ 
na nasze środowisko i koszty utrzyma-
nia całego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Mimo że po-
nosimy opłaty za zagospodarowanie 
odpadów segregowanych, są one zna-
cząco mniejsze niż opłata za odpady 
zmieszane. 
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TAK: odkręcone i zgniecione plastikowe butel-
ki po napojach; nakrętki, o ile nie zbieramy ich 
osobno w ramach akcji dobroczynnych; plasti-
kowe opakowania po produktach spożywczych; 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach); opakowania po środkach czy-
stości (np. proszkach do prania), kosmetykach 
(np. szamponach, paście do zębów) itp.; plasti-
kowe torby, worki, reklamówki, inne folie; alu-
miniowe 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 trwa-
le połączonych kilku surowców)

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

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszyst-
ko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłą-
czeniem odpadów niebezpiecznych.

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

NIE: butelki i pojemniki z zawartością; pla-
stikowe zabawki; opakowania po lekach 
i zużytych artykułach medycznych; opa-
kowania po olejach silnikowych; części 
samochodowe; zużyte baterie i akumu-
latory; puszki i pojemniki po farbach i la-
kierach; zużyty sprzęt elektroniczny i AGD;  
styropian

NIE: ceramika, doniczki, porcelana, fajans, 
kryształ; szkło okularowe; szkło żarood-
porne; znicze z zawartością wosku; ża-
rówki i świetlówki; reflektory; opakowa-
nia po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych; lustra; szyby okienne i zbro-
jone; monitory i lampy telewizyjne; ter-
mometry i strzykawki

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

NIE: ręczniki papierowe i zużyte chustecz-
ki higieniczne; papier lakierowany i powle-
czony folią; papier zatłuszczony lub mocno 
zabrudzony; kartony po mleku i napojach; 
papierowe worki po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych; tape-
ty; pieluchy jednorazowe i inne materia-
ły higieniczne; zatłuszczone jednorazowe 
opakowania z papieru i naczynia jednora-
zowe; ubrania

W  październiku 2020 roku gmina Młyna-
ry zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwa-
nie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań po nawozach 
i  typu Big Bag”, którego całkowity koszt wy-
niósł 28 658,00 zł.  Przedsięwzięcie zostało 
w  całości zrealizowane ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej.

W ramach tego zadania firma FRABAL Alek-
sandra Strójwąs, prowadząca działalność przy 
ul. Kolejowej 1A w Miłomłynie, odebrała łącz-
nie 57,316 t odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej od 35 rolników, którzy zgło-
sili się na zbiórkę w listopadzie 2019 roku,  
kiedy była tworzona inwentaryzacja odpa-
dów, niezbędna do złożenia wniosku o dofi-
nansowanie. 

FOLIE ROLNICZE – zbiórka odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej
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i poszliśmy tam na obiadokolację. Po ko-
lacji znowu poszliśmy na rynek. Było bar-
dzo fajnie. Chodziliśmy po Starym Mieście 
oraz poszliśmy, oczywiście, na spory de-

WYCIECZKA DO ŁODZI
1 października o 5:00 rano wyruszyliśmy 
na wycieczkę do Łodzi. Mimo zmęcze-
nia wszyscy byliśmy podekscytowani. 
Na wycieczkę pojechali wszyscy uczest-
nicy grup projektowych: z zajęć dzienni-
karskich  i języka angielskiego. Gdy do-
jechaliśmy na miejsce, spotkaliśmy panią 
przewodnik. Oglądaliśmy starówkę i stare 
kamienice; na ścianach niektórych z nich 
zostały namalowane postacie fantastycz-
ne oraz stare fabryki włókiennicze; wi-
dzieliśmy rzekę Łódkę płynącą pod zie-
mią. Następnie graliśmy w grę terenową, 
która polegała na rozwiązaniu kilku zaga-
dek o Łodzi. Zagadki rozwiązywaliśmy na 
ulicy Piotrkowskiej. Była też palmiarnia,  
w której zwiedzaliśmy egzotyczne drze-
wa i inne rośliny pochodzące z różnych 
krajów – ciekawostką były zielone bana-
ny  i niedojrzałe cytryny. Było nam bar-
dzo szkoda żółwia, który się przewrócił 
na plecki i nie mógł wstać.

Naszym zdaniem Łódź ma bardzo dużo 
starych fabryk. Zwiedzać można też sta-
rą elektrownię, która jest zamieniona w  
Centrum Nauki i Techniki. Na miejscu sta-
rej manufaktury dziś znajduje się ogrom-
ne centrum handlowe; po drodze spotka-
liśmy dużo pięknych murali i piękną ka-
mienicę obłożoną malutkimi lustrami. 

Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II
CZYLI SZKOLNE WYCIECZKI I INNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

WYCIECZKA DO  
KACZEGO BAGNA
28 września o godzinie 14:30 mieliśmy 
zbiórkę pod szkołą, po czym wyjechali-
śmy w drogę. Podróż była  w miarę krót-
ka i noc sie prawie nie działo się.  

Atmosfera była emocjonująca; po ja-
kimś czasie zajechaliśmy na stację, aby 
zjeść lub odpocząć po podróży. Po prze-
rwie wyruszyliśmy w dalszą drogę. Naj-
lepsze było to, że nie mogliśmy trafić do 
celu, ponieważ punkt docelowy był na 
środku „niczego”.  W końcu trafiliśmy do 
celu,  tam czekała nasza pani przewod-
nik, a zarazem opiekun. Nazywała się 
Agata; była to sympatyczna osoba. Po 
przywitaniu pani opiekun zaprowadziła 
nas do kwater, gdzie spaliśmy całą gru-
pą. Po obejrzeniu pomieszczeń miesz-
kalnych pani Agata zaprosiła nas do kół-
ka, w którym poznaliśmy się bliżej i opo-
wiedzieliśmy coś więcej o sobie. Po „kół-
ku” mieliśmy czas wolny na rozpakowa-
nie się w pokoju. 

Po czasie wolnym pani Agata przyszła 
po nas  i zaprosiła na zajęcia. Na zajęciach 
ustawiliśmy się   w dużym kółku, po czym 
p. Agata powiedziała nam, o co chodzi 
w zabawie. Chodziło o to, że jesteśmy na 
bezludnej wyspie – mieliśmy wziąć jedną 

WYCIECZKA DO TORUNIA
W  dniu 23.9.2020 roku jechaliśmy na 
wycieczkę  do Torunia. Wśród uczest-
ników było 16 uczniów, 2 nauczycielki, 
kierowca i pilot.

Na wycieczkę z zajęć wyjechaliśmy 
o siódmej rano. Gdy dojechaliśmy, na miej-
scu spotkaliśmy się z panem przewodni-
kiem. Zobaczyliśmy kotwice nad Wisłą, 
później pomaszerowaliśmy pod krzywą 
wieżę, następnie poszliśmy na rynek od-
wiedzić „mojego wujka” Kopernika. Koło 
tego pomnika rozstaliśmy się z przewod-
nikiem. Po podziwianiu ciekawych miejsc 
poszliśmy do muzeum. Zwiedzanie nie 
było nudne i monotonne, mieliśmy tam 
różne zabawy i konkurencje. Potem do-
staliśmy od opiekunów godzinę wolnego 
czasu. Poszliśmy po pamiątki i po jakieś 
picie i jedzenie. Następnie zadowoleni po-
szliśmy do hotelu, gdzie się rozgościliśmy 

serek i na smaczną pizzę, a jedną jeszcze 
wzięliśmy do hotelu. O godzinie dwudzie-
stej spotkaliśmy się pod Kopernikiem całą 
wycieczką, na szczęście nikt się nie zgubił 
i z powrotem poszliśmy do hotelu. Na-
uczyciele nie zabrali nam telefonów, więc 
do późnej nocy oglądaliśmy film.

Nastał ranek. Poszliśmy na parter do 
restauracji, żeby zjeść śniadanie. Po wyj-
ściu z hotelu pojechaliśmy do strefy 14. 
Czekało na nas tam dużo zabaw. Zwie-
dzanie podziemi zaczęliśmy od magazy-
nów. Przeszliśmy tajnymi przejściami do 
schronów. Po wyjściu z podziemi grali-
śmy w bule. Gra polega na tym że rzuca 
się jedną kulę i kto rzuci swoją bulą najbli-
żej kuli, ten wygrywa. Po tych zabawach 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wróci-
liśmy do domu o godzinie 22.

Bardzo nam się podobało to miasto. 
Wszyscy  pojechaliby tam jeszcze raz.

Autor: Oskar Krupień, kl. VIII

Mieliśmy okazję wejść na sam szczyt sta-
rej elektrowni, w której  dziś znajduje się 
taras widokowy, z którego podziwialiśmy 

panoramę Łodzi. Na miejscu starych blo-
ków powstają nowe wieżowce, jest bar-
dzo gęsta sieć tramwajów. Jest tam dużo 
rowerów oraz pędzących elektrycznych 
hulajnóg. Gdy wracaliśmy do hotelu, spo-
tkaliśmy bardzo wiele oryginalnych osób 
różniących się od nas np. kolorem skóry 
lub kolorem włosów. 

Gdy dotarliśmy do hotelu, poszliśmy 
zjeść obiadokolację. Następnie rozeszli-
śmy się do pokojów i zaczęliśmy spoty-
kać się w naszych kwaterach... jeden z na-
szych kolegów został pomalowany jak 
dziewczynka (to było bardzo zabawne).

Około godziny 22:00 nauczycielki za-
brały nam telefony, więc niektóre osoby 
poszły już spać, a niektóre nie spały do 
bardzo późna. Gdy każdy wstał, poszli-
śmy o 8:00 na śniadanie. Następnie wy-
meldowaliśmy się z hotelu i wyruszyli-
śmy w drogę do największego Centrum 
Nauki  i Techniki w Polsce. Po zwiedza-
niu poszliśmy na obiad do hotelu, a na-
stępnie wyruszyliśmy w drogę do domu. 

Wszystko nam się podobało, chcieliby-
śmy więcej takich wycieczek. Na koniec 
nasze koleżanki zgubiły się, ale po chwi-
li się odnalazły. 

Autorzy sprawozdania:  
Aleksandra Lipińska,  

Julia Wielgosik,  
Jakub Bartosiak

rzecz itd. Po zakończeniu zajęć i poznaniu 
siebie bliżej mieliśmy trochę czasu dla sie-
bie, aby pochodzić i zapoznać się z obiek-
tem. Po zapoznaniu się z obiektem mieli-
śmy ostatnie zajęcia – były to bębny afry-
kańskie, które poprowadził pan Czesław 
(bardzo kulturalna osoba). Nauczyliśmy 
się nowych układów, np. „bicie serca”. Po 
ostatnich zajęciach i czasie wolnym pani 
Agata zaprosiła nas do pieczenia bułek. 
Na początku zapytała się nas, czy kiedyś 
piekliśmy bułki, ale tylko Julka powiedzia-
ła, że kiedyś z mamą piekła, a reszta się 
nie odzywała. Po zapoznaniu się ze skład-

nikami przystąpiliśmy do wyrabiania cia-
sta na bułki. Gdy zrobiliśmy ciasto na buł-
ki, zaczęliśmy robić kształt, jaki chcemy. 
Następnie daliśmy nasze niewypieczone 
bułki  pani kucharce, która wypieka buł-
ki od 50 lat. Po wypieczeniu bułek, któ-
re miały być naszą kolacją, pani Ania po-
chwaliła nas i mówiła, że 20 lat tak do-
brych bułek nie jadła. 

Później poszliśmy na wieczorne ognisko, 
na którym smażyliśmy kiełbaski. Po zakoń-
czeniu ogniska pani Agata z panem Kac-
prem zrobili nam pokaz ogni. Pokaz bar-
dzo nam się podobał; później poszliśmy się 
myć i spać. Na drugi dzień z rana o godzi-
nie 8.00 ja z Kubą i Krzyśkiem przygotowa-
liśmy śniadanie, po czym zaprosiliśmy po-
zostałą grupę i panie opiekunki, które na-
zywały się Iwona i Agata. Po śniadaniu po-
sprzątaliśmy stołówkę, w której jedliśmy. 
Następnie poszliśmy na warsztaty, na któ-
rych uczyliśmy się tańca z ogniem. Na po-
czątku było to trudne, ale później było co-
raz łatwiej. Chodziliśmy też na szczudłach 
– wydawało się to trudne, ale nie było to 
aż tak bardzo. Chwila nauki i każdy cho-
dził bez problemów.

I to tyle, ile udało mi się zapamiętać. 
Podsumowując – wyjazd był bardzo faj-
ny i chcemy jeszcze raz tam przyjechać!!!

Autor:  Mateusz Leśniak, kl. VIII

PTASI PIKNIK
W dniu 25 września 2020 roku grupa  
40 uczniów Szkoły Podstawowej w Błu-
dowie wraz z opiekunami uczestniczyła 
w X Ptasim Pikniku. Był to wyjazd edu-
kacyjny do Krynicy Morskiej, a dokładnie 
5 km za Krynicą w kierunku miejscowo-
ści Piaski przy dawnej leśniczówce. Wą-
ski wał Mierzei Wiślanej oddziela zalew 
od zatoki i stanowi korytarz, wzdłuż któ-
rego szczególnie jesienią przelatują stada 
ptaków. Wyjazd został zorganizowany we 
współpracy z WFOŚ w Olsztynie. 

II SZKOLNY TURNIEJ 
SZACHOWY  
W BŁUDOWIE
W Szkole Podstawowej w Błudowie re-
alizowany jest projekt „Mała Szkoła Dro-
gą do Sukcesu II”, w  ramach którego 
prowadzone są różnorakie działania na 
rzecz uczniów szkoły.  Jednym z nich był 
turniej szachowy.
W II Turnieju Szachowym brali udział 
uczestnicy projektu „Mała Szkoła Drogą 
do Sukcesu II” zajęć matematycznych. 
Wzięło w nim udział 30 uczniów klas I–VII.  
Rozgrywki  odbyły się w dwóch katego-
riach: Żaczek i Junior. Podczas turnie-
ju każdy uczestnik miał możliwość za-
grania z każdym uczestnikiem ze swojej 
kategorii wiekowej. Rundy rozgrywane 
były w tempie 5 minut na zawodnika. 
Jeżeli rozgrywka nie zakończyła się ma-
tem, o wygranej decydowała ilość punk-
tów na szachownicy. Zwycięzcy otrzyma-
li puchary, a wszyscy uczestnicy wspa-
niałe nagrody.

Zwycięzcy turnieju Junior:
I miejsce Szymon Szwajcar, kl. VIII
II miejsce Oskar Krupień, kl. VIII
II  miejsce Jakub Wątroba, kl. VII

Zwycięzcy turnieju Żaczek:
I miejsce  Maciej Kołosiński, kl. III
II miejsce Nikodem Kowal, kl. III
III  miejsce   Paulina Śluborska, kl. III
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Zbliżający się powoli ku 
końcowi rok 2020 był 
zdecydowanie inny niż 
lata poprzednie. Epidemia 
koronawirusa zatrzymała 
i zmieniła świat, nie ominęło to 
także świata sportu. 

Od początku tego roku Syrena dyspono-
wała trzema grupami młodzieżowymi 
oraz drużyną seniorską. Wraz z począt-
kiem stycznia poszczególne grupy roz-
poczęły intensywne przygotowania do 
wiosennych zmagań ligowych. Sumienna 
praca w styczniu i lutym została niestety 
przerwana w połowie marca. 

Po decyzjach rządu klub musiał 
wstrzymać działalność. Nie odbywały 
się zajęcia piłkarskie ani też mecze li-
gowe. Przez blisko 3 miesiące młynar-
skie obiekty sportowe umiejscowione 
przy Dworcowej 10 świeciły pustkami. 
Do względnej normalności wróciliśmy 
w czerwcu, kiedy to można było już pro-
wadzić treningi. Stadion odżył, orlik za-
pełnił się dziećmi i młodzieżą, a także 
osobami dorosłymi. Rozgrywki z wiosny 

zostały anulowane i w pocie czoła czar-
no-czerwoni przygotowywali się do star-
tu sezonu 2020/2021. 

Do jesiennych zmagań Syrena de-
sygnowała dwie grupy młodzieżowe. 
Pierwsza z nich to chłopcy z rocznika 
2010–2012, którzy należą do grupy Or-
lik. Druga z kolei to zawodnicy urodzeni 
w latach 2008–2010. W rozgrywkach or-
ganizowanych przez Warmińsko-Mazur-
ski Związek Piłki Nożnej udział brali tak-
że seniorzy, którzy rywalizowali w gru-
pie 2 A klasy. 

Ogólnoświatowa sytuacja związana 
z SARS-COV-2 nie pozwoliła na reali-
zację ogółu zamierzonych celów, które 
Klub postawił sobie na rok 2020. Udało 
się na szczęście uniknąć kłopotów. Przy 
rzetelnej współpracy z Urzędem Miasta 
udało się wypracować model przejścia 
przez okres epidemii, który zadowolił 
obie strony. Dla przykładu, środki, któ-
re nie mogły zostać rozdysponowane 
wiosną, zostaną przeznaczone na zakup 
piłkochwytu na Stadionie Miejskim, co 
w wyraźny sposób poprawi infrastruk-
turę obiektu. 

Kornel Wieczorek

Rok 2020 okiem Syreny 
Spomlek Młynary

Szkolenia komputerowe  
dla mieszkańców 
W 2020 roku były prowadzone bezpłatne szko-
lenia komputerowe dla mieszkańców gminy 
Młynary. Projekt był realizowany w porozumie-
niu z Fundacją Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju, która zajęła się organizacją i przepro-
wadzeniem szkoleń.  W ramach projektu każdy 
mieszkaniec, który ukończył 25. rok życia, mógł 
skorzystać z bezpłatnego szkolenia w zakresie 
7 obszarów tematycznych, w tym: mój biznes 
w sieci, kultura w sieci, działam w sieciach spo-
łecznościowych, tworzę własną stronę interne-
tową (blog), rodzic w sieci, rolnik w sieci, moje 
finanse i transakcje w sieci. 

Panująca pandemia utrudniła realizację 
szkoleń stacjonarnych, w związku z tym szko-
lenia były organizowane w głównej mierze 
zdalnie przez Internet.  Projekt umożliwił za-
kup 10 nowoczesnych komputerów przeno-
śnych, które po zakończeniu projektu pozosta-
ną w gminie i będą mogły zostać przekazane 
do szkół. Na realizację projektu uzyskano do-
finansowanie w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, które w 100% stanowiło 
wszystkie koszty realizacji w łącznej wysoko-
ści: 84 000,00 zł.

Kolejna partia szkodliwego 
azbestu usunięta 
30 października zakończono ostatnie prace, 
polegające na tegorocznej zbiórce i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest z  nierucho-
mości położonych na terenie gminy Młynary. 

W tym roku zutylizowano łącznie 18 ton 940 
kg wyrobów azbestowych z 9 nieruchomości. 
Jest to już siódma tego typu akcja realizowa-
na na terenie gminy Młynary. W  latach 2013–
2020 zebrano łącznie już 105 ton 897 kg wy-
robów azbestowych, których utylizacja kosz-
towała 60 822,87 zł. 

W poprzednich latach gmina Młynary uzyski-
wała dofinansowanie ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie, jednak w związku z nieogło-
szeniem naboru wniosków przez WFOŚiGW na 
dofinansowanie w 2020 roku, całkowity koszt 
zadania w tym roku, w kwocie 13 561,00 zł zo-
stał w całości pokryty ze środków budżetu mia-
sta i gminy Młynary. 

W następnym numerze biuletynu m.in.:
SZKOŁA TO  
NIE TYLKO NAUKA
czyli jak uczniowie  
naszych szkół rozwijają 
swoje talenty

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
NASZYCH UCZNIÓW
Uczniowie ze szkół  w Błudowie 
i Młynarach liderami  m.in. w biegach 
przełajowych i piłce nożnej

AKTYWNA SZKOŁA  
W MŁYNARACH
Dzięki projektowi Szkolna Pracownia 
Sukcesu II uczniowie mają możliwość 
rozwijania pasji i wyrównywania szans


