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Młynary w czasie 
pandeMii
Rozmowa z  
Renatą Wiolettą Bednarczyk,  
Burmistrz Młynar

zysk nie tylko 
społeczny
Działalność organizacji 
pozarządowych w ramach 
otrzymanych dotacji

co słychać 
w sołectwach
Dwa wnioski obejmujące realizacje 
projektów w Karszewie oraz 
w Młynarskiej Woli otrzymały dotację

6 228 otwarcie pawilonu 
sportowego
Długo oczekiwane otwarcie pa-
wilonu sportowego na Stadionie 
Miejskim stało się faktem

28

klub seniora 
w Młynarach 
otwarty

1 czerwca, przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego, rozpoczął działalność klub seniora, mieszczący się 
w Młynarach przy ul. słowackiego 14. zapraszamy wszystkich seniorów w wieku 60+ do składania wniosków 
o przyjęcie i korzystania z przygotowanej oferty nieodpłatnych zajęć.str. 3-4
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Twórzmy wspólnie nasze czasopismo

Zachęcamy Państwa do współredago-
wania niniejszego czasopisma. Jeśli 

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

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

 
Zespół redakcyjny

Zakończył się remont budynku starego 
przedszkola, w którym rozpoczął dzia-
łalność Klub Seniora. Sportowcy mogą 
już korzystać z wyremontowanego pa-
wilonu sportowego, zakończyła się re-
witalizacja budynku w centrum Młynar, 
rozpoczęła się długo oczekiwana budo-
wa nowej oczyszczalni ścieków. 

Wiele dzieje się także w sołectwach. 
Trwają remonty świetlic, budowane są 
nowe wiaty, zagospodarowywane są te-
reny rekreacyjne. Sukcesywnie w miarę 

posiadanych środków prowadzone są 
remonty dróg.

Polecając lekturę najnowszego nume-
ru gazety, życzę wszystkim dużo zdrowia 
i letniego odpoczynku..

Z pozdrowieniami

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

DroDzy mieszkańcy!

Na zDjęciu ReNata Wioletta BeDNaRczyK, BuRMiStRz MiaSta i GMiNy MłyNaRy

Gminny biuletyn informacyjny

www.mlynary.pl
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Trwa odmrażanie gospodarki. Od 
31 maja wszystkie dzieci powró-
ciły do naszych szkół. Organizo-

wane są zajęcia na Stadionie Miejskim. 
Jednakże informuję mieszkańców naszej 
Gminy, którzy są zainteresowani powro-
tem normalnych, corocznych wydarzeń 
kulturalnych czy społecznych, że wiele 
wskazuje na to, iż także w tym roku nie 
będzie jeszcze możliwy całkowity po-
wrót do zwykłego harmonogramu im-
prez gminnych. Wpływa na to sytuacja 
epidemiczna, która nie jest jeszcze na 
tyle pewna, aby planować wydarzenia 
o charakterze masowym. Musimy uzbro-
ić się w cierpliwość i poczekać do chwili, 
gdy wspólne spotkania będą dla wszyst-
kich bezpieczne. 

Ogromnym wsparciem w walce z pan-
demią są szczepienia przeciw Covid-19. 
Tym, którzy już się zaszczepili albo zare-
jestrowali, gratuluję odpowiedzialnego 
wyboru. Tych zaś, którzy się wahają, za-
chęcam do skontaktowania się w tej spra-
wie z Przychodnią w Młynarach. Tylko 
wówczas, gdy w naszej Gminie zaszczepi 
się 75% populacji, będziemy mogli mówić 
o tzw. odporności zbiorowej. W związku 
z tym apeluję do Państwa o odpowiedzial-
ność i rejestrowanie się na szczepienia. 

W przypadku braku zgłoszeń Przy-
chodnia nie będzie mogła zamawiać 
kolejnych partii szczepionek i będzie 
zmuszona zamknąć punkt szczepień. 
Jestem przekonana, że wspólnym wy-
siłkiem w najbliższych miesiącach poko-
namy trwające od ponad roku zagrożenie 
epidemiczne. 

W tych trudnych warunkach pande-
mii niezmiennie realizujemy kolejne in-
westycje.

Wniosek z proGramu 
„senior+”
W marcu 2021 roku Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski ogłosił nabór wniosków 
w nowej edycji Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021–2025. Tym razem 
Gmina zaplanowała projekt, na sfinan-
sowanie którego w kwietniu 2021 zło-
żono kolejny wniosek o dofinansowanie. 
Projekt realizowany będzie w okresie od  
1 czerwca do końca 2021 roku i będzie 
polegał na zapewnieniu bieżącego funk-
cjonowania Klubu Senior+ w wymiarze 
minimum 20 godzin tygodniowo i dla 
przynajmniej 20 miejsc. W ramach projek-
tu zatrudniony zostanie m.in. kierownik, 
który będzie dbał o bieżące funkcjonowa-
nie klubu. Oprócz tego projekt zakłada za-
trudnienie fizjoterapeuty, psychologa oraz 
innych specjalistów prowadzących zajęcia 
dla seniorów, takie jak np. zajęcia manual-
ne lub kulinarne. W tym celu zaplanowano  

Od 1.06.2021 roku planowane 
jest, przy zachowaniu 
bezpieczeństwa sanitarnego, 
rozpoczęcie działalności Klubu 
Seniora, który mieścić się 
będzie w Młynarach przy  
ul. Słowackiego 14, w dawnym 
budynku przedszkola.

Utworzenie Klubu Seniora było możli-
we dzięki pozyskaniu środków finan-
sowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015–2020 w wysokości 150 000,00 
zł. Dawny budynek przedszkola został 
wyremontowany i przystosowany do 
potrzeb seniorów. W ramach zadania 
wykonano przebudowę i dostosowa-
nie do standardów określonych w pro-
gramie budynku komunalnego, który 
wcześniej stanowił siedzibę Przedszko-
la w Młynarach. Po przeniesieniu przed-
szkola do nowo wybudowanej siedziby, 
budynek komunalny pozostawał nie-
użytkowany. Ze względu na brak 
przeprowadzenia kapitalnego 
remontu na przestrzeni wielu 
lat użytkowania obiekt nie był 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i nie speł-
niał minimalnych standardów. 
Konieczne było również dosto-
sowanie budynku do przepisów 
przeciwpożarowych. 

W ramach 
zaplanoWanych 
prac budoWlanych 
Wykonano:
•  podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•  pomieszczenie do zajęć rehabilitacyj-

no-ruchowych,
•  pomieszczenie klubowe i ogólnodo-

stępne wraz z szatnią dla kobiet i męż-
czyzn,

•  pomieszczenie WC dla kobiet,
•  pomieszczenie WC dla osób niepełno-

sprawnych i mężczyzn,
•  pomieszczenie natrysku,
•  aneks kuchenny.

Przed wejściem do budynku wyko-
nano podjazd dla osób niepełnospraw-
nych. Ponadto zakupiono wyposażenie 
niezbędne do prowadzenia zajęć i ko-
rzystania z klubu, w tym między innymi:
•  wyposażenie do zajęć rehabilitacyj-

nych, 
•  wyposażenie aneksu kuchennego, 
•  sztućce i naczynia, 
•  umeblowanie, 

otwarcie klubu  
seniora w Młynarach

•  wyposażenie RTV i AGD, w tym: radio-
odtwarzacz, mikrofalówka, zmywarka 
i lodówka.
Początkowo wniosek o dofinanso-

wanie uwzględniał wykorzystanie 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
w wysokości 150 000,00 zł, z minimal-
nym wkładem własnym Gminy Młynary 
w wysokości 37 500,00 zł. Jednakże po 
wykonaniu dokumentacji technicznej 
okazało się, że budynek jest w gorszym 
stanie technicznym niż początkowo za-
kładano i niezbędny będzie do wykona-
nia szerszy zakres prac, w tym między 
innymi całkowite przebudowanie klat-
ki schodowej prowadzącej na piętro 
budynku. Ostatecznie ze względu na 
oszczędności w zakupie wyposażenia 
kwota dotacji wyniosła 145 040,80 zł. 
Natomiast całkowity, ostateczny koszt 
robót i zakupu wyposażenia wyniósł 
265 990,56 zł. 
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Teren przyległy do zbiornika stanowi 
miejsce spotkań mieszkańców. 

„Wszystko zaczyna się ożywiać w mie-
siącach letnich, kiedy urządzamy pik-
niki rodzinne, zawody, festyny. Mamy 
tutaj budynek świetlicy wiejskiej z re-
mizą OSP, w którym odbywają się liczne 
imprezy okolicznościowe organizowane 
przez mieszkańców, m.in. Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka, zabawa choinkowa dla 
dzieci, Dzień Babci, Dzień Dziadka i inne. 
Jest to również miejsce spotkań i wystę-
pów działającego od 2008 roku zespołu 
ludowego «Karszewianki»” – opowiada 
nam sołtys Maria Kamecka.

karszeWianki
Zespół ludowy „Karszewianki”, jak sama 
nazwa wskazuje, pochodzi z Karszewa 

i obejmuje kilka pokoleń. Członkiniami 
są babcie, córki i wnuczki. – W ten spo-
sób łączymy pokolenia – podkreśla Maria 
Kamecka, która kieruje zespołem.

Grupa cyklicznie reprezentuje nie tyl-
ko Karszewo, ale także Gminę Młynary 
i powiat elbląski podczas lokalnych i re-
gionalnych festynów oraz przeglądów 
wokalnych, dożynek gminnych i powia-
towych. Zespół brał udział także w ta-
kich imprezach, jak: festiwale w Reszlu, 
Przezmarku, Oleśnie, Jezioranach, Sztu-
mie, Stawigudzie. 

– W 2013 roku byliśmy na występie 
w Kaliningradzie na targach turystycz-
nych, reprezentując między innymi El-
bląski Klaster Turystyczny oraz region 
Warmii – mówi Maria Kamecka.

Łukasz Nosarzewski

Stan dróg na terenie Gminy Młyna-
ry jest bardzo zróżnicowany, o czym 
w szczególności przekonują się kie-

rowcy korzystający z nich. Duża część ulic 
i odcinków jezdni na terenie gminy jest 
w stanie bardzo dobrym, są jednak także 
miejsca, w których stan drogi można na-
zwać przeciętnym oraz są drogi wymaga-
jące pilnej naprawy. Jak wiadomo, każda 
droga ma swojego właściciela i zarząd-
cę, przez co nie wszystkie drogi na terenie 
naszej gminy są zarządzane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Młynarach. Oprócz dróg 
gminnych, których jest łącznie ok. 80 km, 
na naszym terenie znajdują się także drogi 
powiatowe i wojewódzkie, które zarządza-
ne są przez Rejon Dróg Wojewódzkich i Za-
rząd Dróg Powiatowych. Przez teren gmi-
ny przebiega również odcinek drogi krajo-
wej S22. Zadaniem każdego zarządcy jest 
bieżące utrzymanie poszczególnych dróg 
i monitorowanie ich stanu technicznego. 
Gmina Młynary prowadzi ciągłą współpra-
cę z zarządcami innych dróg, zarówno po-
wiatowych, jak i wojewódzkich oraz prze-
kazuje im uwagi i wnioski mieszkańców. 
W ramach prowadzonej współpracy gmi-
na opiniuje również planowane do prze-
prowadzenia inwestycje i przedsięwzięcia.

Jedną z takich inwestycji jest przebu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 505 na od-
cinku prowadzącym przez miejscowość 
Sąpy, w ramach której wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa, a także wy-
budowane zostaną chodniki. Początkowo 
inwestycja miała dotyczyć tylko połowy 
odcinka prowadzącego przez miejsco-
wość. Jednakże po konsultacjach posta-
nowiono o zmodernizowaniu nawierzchni 

na całej długości wzdłuż Sąp. Przebudo-
wa tego odcinka ma się zakończyć jeszcze 
w tym roku. Na kolejnej drodze wojewódz-
kiej nr 509 również zostaną przeprowa-
dzone prace poprawiające jej stan, tym 
razem na odcinku prowadzącym przez 
m. Zastawno, w której wyremontowana 
zostanie nakładka asfaltowa. 

Drogi powiatowe na terenie Gminy 
Młynary również ulegną poprawie. Aktu-
alnie prowadzone są prace polegające na 
wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na 
ul. Słowackiego w Młynarach, która sta-
nowi właśnie drogę powiatową. Ponadto, 
nowa nakładka asfaltowa zostanie rów-
nież wykonana na odcinku drogi powia-
towej nr 1149N w m. Kraskowo. Z kolei 
dwie inne inwestycje na drogach powia-
towych, w tym II etap przebudowy dro-
gi z Zastawna do Kwietnika oraz remont 
drogi powiatowej z Młynarskiej Woli do 
Janik Pasłęckich, czekają na otrzymanie 
dofinansowania w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Obydwie inwe-
stycje znalazły się na liście rezerwowej 
i mają szansę na otrzymanie dofinanso-
wania w przypadku powstania oszczęd-
ności w programie. 

Stan dróg gminnych również systema-
tycznie ulega stopniowej poprawie. Co 
pewien czas realizowane są inwestycje 
poprawiające stan techniczny i parame-
try tych dróg. W tym roku Gmina podpisa-
ła umowę dofinansowania do wykonania 
inwestycji na odcinku drogi prowadzą-
cej z m. Sąpy do m. Warszewo o długości  
980 mb począwszy od skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką nr 505. W ramach pozy-
skanego dofinansowania w wysokości 

1 171 448,15 zł na odcinku o nawierzch-
ni gruntowej wykonana zostanie nakład-
ka asfaltowa. Nowa nakładka wykonana 
zostanie również na wszystkich zjazdach 
zlokalizowanych w ciągu zmodernizowa-
nego odcinka drogi. 

Oprócz realizowanych inwestycji na 
bieżąco prowadzone są prace naprawcze 
i remontowe dróg gminnych, w tym m.in. 
w ostatnim okresie wykonano remonty 
następujących odcinków:
• droga gminna Nowe Monasterzysko – 

Stare Monasterzysko – Błudowo,
•  droga gminna Nowe Monasterzysko – 

Sokolnik,
•  droga gminna Zastawno – Warszewo – 

Sąpy, 
• droga gminna Młynary – Bronikowo – 

Krasinek,
• część drogi gminnej w Mikołajkach,
• droga gminna Błudowo – Kurowo Bra-

niewskie,
•  drogi wewnętrzne w miejscowości 

Płonne,
•  droga gminna w Ojcowej Woli oraz 

w Kobylinach, 
•  droga gminna Kwietnik (kolonia). 

Ogół przeprowadzonych prac na dro-
gach obejmował w głównej mierze m.in.: 
profilowanie, zagęszczanie podłoża, re-
monty cząstkowe nawierzchni z kruszyw 
łamanych, stabilizowanych mechanicznie 
oraz wykonanie nawierzchni żwirowych 
lub z kruszyw łamanych. Ponadto w naj-
bliższym czasie zaplanowano kontynu-
acje prac remontowych na drodze z Sąp 
do Borzynowa oraz na drodze w Kra-
skowie. 

Referat Gospodarczy,  UMiG Młynary

także zakup materiałów niezbędnych do 
prowadzenia zajęć oraz poczęstunku dla 
seniorów biorących udział w zajęciach. 
Projekt przewiduje też organizację imprez 
okolicznościowych dla uczestników klubu, 
takich jak np. zabawa karnawałowa, dzień 
seniora, czy też wspólna wigilia. Zaplano-
wano również zorganizowanie jednej wy-
cieczki, jeżeli sytuacja epidemiologiczna 
na to pozwoli. 

W projekcie ujęto też drobniejsze koszty, 
bez których funkcjonowanie klubu nie by-
łoby możliwe, takie jak koszty zapewnie-
nia czystości siedziby klubu, czy też koszty 
zużytej energii.

Całkowity koszt funkcjonowania klubu, 
według projektu, w okresie od czerwca do 
końca grudnia 2021 roku zaplanowano 

w kwocie 56 000,00 zł, z czego połowę, czy-
li 28 000,00 zł stanowić będzie dofinanso-
wanie. Natomiast drugą połowę w ramach 
wkładu własnego zapewni Gmina Młynary.

Klub Seniora będzie miejscem spotkań 
mieszkańców gminy Młynary w wieku 60 
i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, któ-
rzy są zainteresowani różnymi formami 
aktywności i integracji. Celem działalno-
ści Klubu jest aktywizacja społeczna oraz 
organizacja efektywnego spędzania  cza-
su wolnego.

Przyjęcie do Klubu Seniora wymaga 
złożenia wniosku do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały 
dla grupy 20 osób. Do dyspozycji senio-

rów będzie wyposażone pomieszczenie 
klubowe, sala rehabilitacyjna, kuchnia, 
toalety oraz teren przed budynkiem. Spo-
tkania odbywać się będą od poniedział-
ku do piątku. 

Wszystkie osoby zainteresowane dzia-
łalnością Klubu zapraszamy do Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Młynarach. 

Klub będzie oferował różnego rodzaju 
zajęcia aktywizujące, edukacyjne, kultural-
ne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto 
będą organizowane spotkania tematyczne, 
warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznaw-
cze, zabawy taneczne, koncerty oraz inne 
zajęcia umożliwiające rozwój pasji i umie-
jętności członków klubu.

kolejne remonty dróg na horyzoncie

karszewo to wieś z inicjatywą
Wieś Karszewo położona jest 
w północno-zachodniej części 
województwa warmińsko-
mazurskiego, w powiecie 
elbląskim (na wschód od 
Elbląga i południowy wschód 
od Zalewu Wiślanego), 
w gminie Młynary. Od 
kilkunastu lat zarządza nim 
sołtys Maria Kamecka.

historia
Wieś powstała w średniowieczu, na 
miejscu dawnej osady pruskiej. W zako-
lu Wielkiej Młynówki – lewego dopływu 
Baudy, w pobliżu miejscowości Karsze-
wo jeszcze w XIX wieku widoczne były 
ślady dawnych obwarowań otaczających 
wzgórze. Okoliczni mieszkańcy nazywali 
to wzniesienie Pogańskim Zamkiem lub 
Karszewską Górą Zamkową.

W latach 1975–1998 miejscowość 
należała administracyjnie do woje-
wództwa elbląskiego. Ponowne zmiany 
podziału administracyjnego państwa 
umiejscowiły ją w powołanym 1 stycz-
nia 1999 roku województwie warmiń-
sko-mazurskim, w powiecie elbląskim.

położenie
Miejscowość leży w pobliżu dopływu 
rzeki Baudy, na terenie Wysoczyzny 
Elbląskiej, charakteryzującej się polo-
dowcowym, pagórkowatym ukształto-
waniem terenu z bogatą szatą roślinną 
i głębokimi dolinami rzecznymi. W jej re-
jonie znajduje się wzniesienie o wysoko-
ści 122,8 m n.p.m. Niedaleko przebiega 
droga ekspresowa S22 z Elbląga w kie-
runku Kaliningradu do przejścia granicz-
nego w Grzechotkach, w pobliżu granicy 
gminy Młynary z gminą Milejewo. 

centrum karszeWa 
ośrodkiem odpoczynku 
i kultury
Centrum miejscowości Karszewo jest 
niezwykle ważnym kulturowo i spo-
łecznie miejscem dla okolicznych 
mieszańców. Jest to teren, na którym 
znajduje się zbiornik wodny z wyspą 
na jego środku.

„To nasze centrum rekreacyjno-wypo-
czynkowe. Dbamy o obiekt własną pra-
cą, sami kosimy trawy i porządkujemy 
otoczenie” – mówi nam sołtys Karszewa.

MaRia KaMecKa, SołtyS WSi KaRSzeWo

sołeckie inWestycje  
zrealizowane dzięki inicjatywie sołtysa 

sołectwa Karszewo Pani Marii Kameckiej

1. Aktywny i atrakcyjny staw w Karszewie – 
budowa drewnianych przyczółków, zakup 
rowerków wodnych oraz kosiarek. 

2. Plac zabaw „Biedronka” w Karszewie – bu-
dowa placu zabaw na terenie publicznym 

3. Siłownia zewnętrzna w Karszewie – budowa 
siłownie zewnętrznej 

4. „Rajski Podwórzec” – zagospodarowanie 
wokół świetlicy wiejskiej – zagospodarowanie 
terenu publicznego przed świetlicą wiejska 
poprzez: utwardzenie terenu, budowę 
murowanego grilla, montaż ławek i stołów 
z zadaszeniem, montaż śmietników 
i kwietników, wykonanie nowych nasadzeń 
w tym rajskich jabłoni. 

5. „Aktywne Karszewo” – zakup strojów 
dla członków zespołu kraszewianki oraz 
zakup nagród dla dzieci w konkursach 
organizowanych podczas zabawy 

6. Rewitalizacja stawu w Karszewie (fundusz 
sołecki) - oczyszczenie zbiornika i usypanie wału 
stanowiącego dojście do wyspy na zbiorniku. 

7. Utworzenie i rozwijanie wsi tematycznej 
„Karszewo – Rajski podwórzec”

8. Utworzenie produktu lokalnego „Karszew-
skie Mordonie” (certyfikowany produkt lo-
kalny wysoczyzny elbląskiej).

9. „Różana Wyspa” – projekt realizowany w ra-
mach konkursu „aktywna wieś warmii, mazur 
i powiśla” – w ramach projektu zagospodaro-
wana zostanie wyspa położona na zbiorniku 
wodnym zlokalizowanym w centrum miej-
scowości. na wyspie powstanie między inny-
mi drewniana altana ogrodowa wyposażona 
w stoły i ławy oraz murowany grill kamienny.

10. III miejsce w konkursie „Wieś z inicjatywą” 
edycja 2015 – za projekt „karszewski witacz”, 
za realizację zadania „plac zabaw Biedronka”, 
za działalność zespołu „karszewianki”, za uzy-
skanie certyfikatu „produkt lokalny wysoczy-
zny elbląskiej „karszewskie mordonie”.Wieś KaRSzeWo Była WieloKRotNie NaGRaDzaNa
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połowa kadencji za nami. to dobry 
czas na pierwsze podsumowania. 
niestety, na tę kadencję przypadła 
pandemia koronawirusa, która prze-
wróciła nasze życie gospodarcze, 
społeczne i kulturalne do góry noga-
mi. co było dla pani jako burmistrz 
największym wyzwaniem?
Oczywiście organizacja pracy urzędu. 
Pandemia spowodowała, że zamknęli-
śmy się na petentów, ale trzeba było zor-
ganizować ciągłość pracy, częściowo ją 
zabezpieczyć poprzez pracę zdalną pra-
cowników. Podzieliliśmy pracowników 
na dwie grupy, żeby zachować płynność 
pracy. Nauka zdalna w szkołach również 
była wielkim wyzwaniem. Na naszym te-
renie znajdują się dwie szkoły podsta-
wowe i przedszkole. Należało nauczyć 
dzieci i nauczycieli korzystania z nowych 
narzędzi służących do nauczania zdalne-
go. Niestety, wirus przyniósł nam także 
dodatkowe koszty. Pandemia nam nie po-
magała, ale myślę, że udało się w prze-
ciągu tego trudnego roku wiele środków 
pozyskać i zrealizować sporo inwestycji.

no właśnie, pandemia uderzyła 
w gospodarkę, ale to nie oznacza, 
że w gminie nie było inwestycji. 
które z nich były pani zdaniem 
najważniejsze?
Najważniejsza inwestycja to ta, która 
właśnie się rozpoczęła i na którą nasza 
gmina czekała 30 lat. To budowa nowej 
oczyszczalni ścieków. Będzie kosztowała 
8,5 mln zł, ale są to pieniądze, które po-

chodzą z dotacji. 85% to dofinansowanie 
w ramach RPO, niespełna 3 mln zł dosta-
liśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
więc to, co będziemy musieli ponieść na 
dokończenie tej inwestycji, to minimal-
ny wkład. To chyba największa dotych-
czasowa inwestycja. Ale ja tak naprawdę 
skupiam się bardziej na tych mniejszych 
inwestycjach, które są dla ludzi. I takim 
małym projektem jest otwarcie Klubu 
Senior+, który właśnie zainicjował swo-

ją działalność. Najważniejsze dla nas 
jest tworzenie alternatywy dla naszych 
mieszkańców, ponieważ do tej pory nie 
było takiej oferty dla osób z tej grupy 
wiekowej. Demografia nam nie poma-
ga. Dzieci jest coraz mniej, a seniorów 
nam przybywa. Dlatego też chcieliśmy, 
żeby czuli się oni zaopiekowani. Podpi-
sana została również umowa na nowe 
dofinansowanie na budowę drogi Sąpy–
Warszewo. To kolejna z naszych inwesty-
cji, którą realizujemy w ramach funduszu 
dróg samorządowych.
zatem inwestycje nie zostały zatrzy-
mane, ale co z kulturą i sportem? 

czy urząd ma plan odmrażania tych 
dwóch ważnych dla społeczeństwa 
dziedzin życia?
Całkiem niedawno wyremontowaliśmy 
na naszym stadionie obiekt sportowy, 
który teraz oddaliśmy do użytku Syrenie 
Młynary – klubowi z 70-letnią tradycją. 
Zaczęły się również różne aktywności na 
powietrzu, więc myślę, że liczne działa-
nia związane z kulturą i sportem będą 
w okresie letnim szły pełną parą. Liczy-
my na to, że tej czwartej fali pandemii 
nie będzie i będziemy mogli we wrze-
śniu zorganizować dożynki.
W drugiej połowie pani kadencji, ja-
kie kolejne plany i cele stawia sobie 
pani i urząd?
Zamierzam dokończyć to, co rozpoczę-
te. Zaczynałam kadencję w 2018 roku 
z budżetem 25 mln zł. Teraz budżet wy-
nosi 40 mln, czyli te 15 mln zł to jest 
wpływ z dofinansowań. Oczywiście bra-
kuje środków na wydatki bieżące, ponie-
waż te pieniądze z dofinansowań to są 
pieniądze znaczone, czyli, że one prze-
chodzą przez budżet, ale na konkretne 
projekty. Dlatego też nie możemy ich 
bez końca pozyskiwać, żeby nie obcią-
żać zbytnio budżetu. Należy pamiętać, 
że jeśli nawet mamy dofinansowanie na 
poziomie 85%, to trzeba zabezpieczyć 
15% na wkład własny. Innymi słowy, im 
więcej inwestycji, tym większe środki 
na wkład własny z budżetu. Zamierzam 
w sposób zrównoważony operować tym 
budżetem, chcę sukcesywnie dokończyć 
inwestycje, które są już zaplanowane. 

Tak więc do końca kadencji skoncentruję 
się na dokończeniu podpisanych umów 
i myślę, że efekt będzie spektakularny. 
Chciałabym skupić się również na dzia-
łaniach w ramach sołectw, bo tam też są 
duże potrzeby.
no właśnie, wspomniała pani o so-
łectwach, jak zatem wygląda współ-
praca z sołtysami?
Współpraca z sołtysami układa się bar-
dzo dobrze. Niestety, pandemia spowo-
dowała, że nie mogły się odbyć różne 
zabawy i eventy. Wiele gospodarzy pod-
jęło decyzję o wstrzymaniu pieniędzy 
z tzw. funduszu sołeckiego. Często sołec-
twom wydaje się, że to są ich pieniądze. 
Natomiast staram się przypominać im, 
że to są pieniądze wydzielone z budżetu, 
przekierowane do sołectw, bo tam najle-
piej wiedzą, jakie mają potrzeby. Wspól-
nie podjęliśmy decyzję, że zachowujemy 
pieniądze z funduszu, ale w czasach pan-
demii, gdy nie możemy organizować 
spotkań, eventów, skupimy się na infra-
strukturalnych działaniach. I tak na przy-
kład udało się zrobić dach na świetlicy 
w Kurowie Braniewskim i Warszewie, 
„różaną wyspę” w Karszewie. Idziemy 
w kierunku rewitalizacji oraz poprawy 
wizerunku sołectw.
doszliśmy do oddolnych inicjatyw, 
więc tu też muszę dopytać o relację 
z mieszkańcami?
Staram się z nimi być. Jestem na wszyst-
kich spotkaniach sołeckich, nie wysyłam 
tam wyłącznie swoich pracowników. Sta-
ram się być i słuchać, bo to oni wiedzą, 
czego najbardziej potrzebują. Myślę, że 
współpraca z mieszkańcami układa się 
dobrze. Wiadomo, że odbiór społeczny 
zawsze jest różny, ale pracę samorzą-
dowca weryfikują wybory, więc uważam, 
że nie można się zniechęcać niekiedy 
nieprzychylnymi uwagami. Słyszę wiele 
dobrych opinii na temat tego, co robię. 
Ludzie często podkreślają, że w końcu 
coś się dzieje w Młynarach.
co chciałaby pani powiedzieć miesz-
kańcom na koniec tego wywiadu?
Zawsze powtarzam, że zgoda buduje. 
Chciałabym prosić, żebyśmy się wza-
jemnie słuchali, próbowali zrozumieć. 
Proszę o taką zwykłą ludzką życzliwość. 
Nie można zrobić wszystkiego od razu. 
Wiem, że nasza gmina ma bardzo dużo 
potrzeb, nagromadziły się one przez lata, 
ale nie da się zrobić wszystkiego za po-
mocą czarodziejskiej różdżki. Na reali-
zację pewnych tematów potrzeba czasu.

Z Renatą Wiolettą Bednarczyk, 
Burmistrz Młynar, rozmawiał  
Łukasz Nosarzewski

Zamierzam dokończyć to, 
co rozpoczęte. Zaczynałam 
kadencję w 2018 roku 
z budżetem 25 mln zł. Teraz 
budżet wynosi 40 mln, czyli 
te 15 mln zł to jest wpływ 
z dofinansowań. 

rozmowa  
z renaTą wioleTTą 
BeDnarczyk, 
BUrmisTrz młynar

Młynary 
w czasie 
pandemii 

Zakończył się wojewódzki etap IV 
edycji konkursu „Fundusz Sołecki – 
najlepsza inicjatywa” organizowany 
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów. W konkursie mogły wziąć udział 
sołectwa, które zrealizowały zapla-
nowane przedsięwzięcia w ramach 
funduszu sołeckiego w latach 2010–
2020. W tym roku do udziału w kon-
kursie z naszej gminy zgłosiły się dwa 
sołectwa: sołectwo Kraskowo oraz so-
łectwo Płonne. 

Sołectwo Płonne w ramach zadań 
zaplanowanych z funduszu sołeckie-
go zrealizowało następujące przed-
sięwzięcia, które zostały zgłoszone 
do konkursu: zagospodarowano teren 
wokół świetlicy wiejskiej, wykonując 
nasadzenia, zakupiono wyposażenie 
placu zabaw i boiska sportowego do 

piłki nożnej i piłki siatkowej, oczysz-
czono cmentarz, zorganizowano tur-
niej piłki siatkowej oraz festyn dla 
mieszkańców Płonnego.

Sołectwo Kraskowo w ramach zadań 
zaplanowanych i zrealizowanych z fun-
duszu sołeckiego zgłosiło do konkursu: 
budowę ogrodzenia wokół terenu, na-
sadzenia drzewek ozdobnych, zabudo-
wę wiaty oraz wykonanie malunków na 
ścianach, zakup wyposażenia wiaty (sto-
ły i ławki), zakup i montaż elementów 
boisk do gry w siatkówkę plażową i pił-
kę nożną, budowę drewnianych witaczy, 
montaż elementów siłowni zewnętrznej.

Oba sołectwa otrzymały dyplom za 
udział w IV edycji konkursu. Gratuluje-
my i życzymy niegasnącego zapału do 
podejmowania nowych wyzwań. 

Dorota Jurkowska

GłosUj na joDłę „jaGnę”!

Dwa sołecTwa w Gminie  
młynary wyróżnione

Nadleśnictwo Młynary wraz ze Staro-
stwem Powiatowym w Elblągu zgłosiło 
pomnik przyrody jodłę „Jagnę” do kon-
kursu Drzewo Roku 2021. Jego organi-
zatorem jest Klub Gaja. 

Cel konkursu to ukazanie roli drzew 
w naszym życiu i tym samym wybra-
nie drzewa, które jest niezwykle cen-
ne historycznie lub przyrodniczo oraz 
bardzo lubiane przez lokalną społecz-
ność. Nasza jedyna w swoim rodzaju 
jodła „Jagna” ma ponad 3 m obwodu 
i mierzy sobie nieco ponad 30 metrów 

wysokości. Od końca 2020 roku jest 
pomnikiem przyrody. Ze względu na 
roztaczający się w jej otoczeniu mikro-
klimat bogaty w olejki eteryczne, jest 
chętnie odwiedzana przez miejscową 
młodzież i turystów. Jodła rośnie na 
ścieżce edukacyjnej Nadleśnictwa i jest 
jej ważnym punktem. 
Głosowanie już się rozpoczęło. 
Zachęcamy do oddania głosu na 
www.drzeworoku.pl i odwiedzenia 
naszej jodły „Jagny”. 

Nadleśnictwo Młynary
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28 kwietnia zostały rozstrzy-
gnięte dwa konkursy dota-
cyjne, organizowane przez 

Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Wśród przedsięwzięć, 
które otrzymały dotacje, znalazły się 
dwa wnioski Gminy Młynary, obejmu-
jące realizacje projektów w Karszewie 
oraz w Młynarskiej Woli.

Gmina Młynary w porozumieniu z so-
łectwami aplikowała w dwóch konkur-
sach jednocześnie, w tym:
• o dofinansowanie w wysokości 

20 000,00 zł na projekt realizowany 
w Karszewie w ramach konkursu 
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Po-
wiśla”

• o dofinansowanie w wysokości 
15 000,00 zł na projekt realizowany 
w Młynarskiej Woli w ramach 
konkursu „Małe Granty Sołeckie 
Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego”.
Warto zwrócić uwagę, że w tegorocz-

nych edycjach obydwu konkursów wpły-
nęło łącznie 109 wniosków sołectw 
z terenu województwa warmińsko-ma-
zurskiego, z czego 41 ostatecznie otrzy-
ma dofinansowanie. 

„różana Wyspa”  
W karszeWie
W ramach projektu pn. „Różana Wyspa” 
w Karszewie zagospodarowana zostanie 
wyspa położona na zbiorniku wodnym 
zlokalizowanym w centrum miejscowości. 
Na wyspie powstanie między innymi 
drewniana altana ogrodowa wyposażona 
w stoły i ławy oraz murowany grill 
kamienny. Osoby korzystające z wyspy 
będą mogły odpoczywać na hamakach 
rozwieszonych przy altanie. Utwardzo-
ne zostanie również dojście do wyspy 
prowadzące przez wał ziemny, a całości 
dopełni obsadzenie terenu różami. Całko-
wity koszt realizacji planuje się w kwocie 
25 000 zł, w tym pozyskane dofinansowa-
nie w wysokości 20 000 zł.

altana  
W młynarskiej Woli
W Młynarskiej Woli projekt będzie pole-
gał na wybudowaniu drewnianej altany 
ze strefą relaksu oraz przystankiem ro-
werowym. Altana zostanie wyposażona 
w drewniane stoły i ławy oraz strefę re-

laksu, w której rozwieszone zostaną ha-
maki i podwieszane fotele.  W miejsce 
realizacji zostanie umieszczone ozna-
kowanie informujące o przystanku ro-
werowym. Całkowity koszt realizacji 
planuje się w kwocie 40 000,00 zł, w tym 
15 000,00 zł pozyskanej dotacji. Wkład 
własny w wysokości 20 000,00 zł sfinan-
sowany zostanie z funduszu sołeckiego 
sołectwa Młynarska Wola. 

Obydwa projekty zdecydowanie wpły-
ną pozytywnie na estetykę przestrze-
ni publicznej dzięki utworzeniu nowych 

miejsc odpoczynku i rekreacji mieszkań-
ców, w szczególności w sołectwie Mły-
narska Wola, w którym mieszkańcy już 
długo czekają na miejsce do wspólnego 
spędzania czasu.  

Tegoroczne projekty są już dwunastym 
i trzynastym projektem sołectw z terenu 
Gminy Młynary dofinansowanym w ra-
mach konkursów Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego w ostatnich 
latach. Jesteśmy przekonani również, że to 
nieostatnie takie inicjatywy realizowane 
w naszej gminie. Kamil Szarag

co słychać w sołectwach obrady rady Miejskiej 
W pierwszym półroczu 2021 roku 

Radni Rady Miejskiej w Młyna-
rach obradowali na 5 sesjach 

Rady Miejskiej, na których podjęli 26 
uchwał. Radni pochylili się m.in. nad pro-
jektami uchwał dotyczących:
• ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Młynary,

• udzielenia pomocy finansowej Sa-
morządowi Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa chodnika i za-
tok autobusowych wraz ze wzmocnie-
niem konstrukcji nawierzchni w ciągu 
drogi wojewódzkiej 505 w m. Sapy” 
w kwocie 160 000,00 zł, 

• aktualizacja „Wieloletniego Planu Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wo-
dociągowych Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020–
2025”, przystąpienie do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Młynary,

• w sprawie przyjęcia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Młynary na 
2021 rok”,

• w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Nar-
komanii na 2021 roku.
Budżet Gminy Młynary na 2021 rok po 

zmianach uchwalonych na XXXIV zwy-
czajnej sesji RM w Młynarach w dniu 
26 maja 2021 roku przedstawia się na-
stępująco:
• Planowane dochody 34 523 960,16 zł.
• Planowane wydatki 40 474 136,86 zł.
• Wydatki inwestycyjne 14 060 524,07 zł.

Nowe zadania inwestycyjne, które zo-
stały wprowadzone do budżetu, to m.in.:
• Wykonanie nawierzchni utwardzonej 

na odcinku drogi gminnej w miejscowo-
ści Kraskowo – Etap IV – 102 000,00 zł  
(dofinansowanie 75 000,00 zł).

• Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Młynarach – dokumentacja tech-
niczna. Projekt pn. „Modernizacja 
gospodarki wodnej w Gurjewsku 
i w Młynarach” – 129 300,00 zł (dofi-
nansowanie 116 370,00 zł).

• Budowa sieci wodociągowej, kana-
lizacji sanitarnej i burzowej przy ul. 

„RóżaNa WySpa” W KaRSzeWie

altaNa W MłyNaRSKiej Woli

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

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Młynarach przy ul Ogrodowej oraz 
budowa sieci wodociągowych w miej-
scowościach: Młynarska Wola, Broni-
szewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare 
Monasterzyska, Nowe Monasterzyska, 
Warszewo (2021–2022) – 90 000,00 zł.
Radni Rady Miasta w Młynarach roz-

patrzyli również następujące sprawoz-
dania:

• z wysokości w roku 2020 średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego 
zatrudnionych w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Gminę Mły-
nary,

• Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Młynarach z wykonania rocznego 
planu pracy i kontroli za 2020 rok,

• z działalności Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Młynarach za 2020 rok 

pRzeGląD śWietlicy WiejSKiej W KaRSzeWie

plac zaBaW BieDRoNKa W KaRSzeWie
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• z działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mły-
narach za 2020 rok,

• z realizacji „Programu współpracy na 
2020 rok z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, działają-
cymi na terenie gminy Młynary.
Podczas obrad XXX zwyczajnej sesji 

RM w Młynarach Radni dokonali ana-
lizy bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego na terenie Gminy Młynary 
na podstawie analizy „Sprawozdania 
z działalności Komendanta Komisa-
riatu Policji w Pasłęku w 2020 roku” 
oraz „Sprawozdania z działalności Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Elblągu 
i informacji o stanie porządku i bezpie-
czeństwa publicznego na terenie działa-
nia Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 
za 2020 rok”. 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospo-
darczego, Oświaty i Kultury w pierw-
szej połowie 2021 roku obradowała 
na czterech posiedzeniach, opiniując 
23 uchwały.

W ramach planu kontroli Komisja Re-
wizyjna Rady Miejskiej w Młynarach ob-

radowała na dwóch posiedzeniach oraz 
przeprowadziła jedną wizytację w tere-
nie. W ramach swojej pracy członkowie 
Komisji Rewizyjnej RM w Młynarach:
• rozpatrzyli sprawozdanie finansowe 

i merytoryczne z działalności Ośrod-
ka Kultury w Młynarach za 2020 rok,

• dokonali wizytacji w terenie w zakre-
sie świetlic wiejskich, placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych i dróg gminnych. 
W ramach powyższej kontroli radni 

członkowie Komisji Rewizyjnej: Agniesz-
ka Kościelska – przewodnicząca KR, An-
drzej Florczyk – wiceprzewodniczący KR 
i Beata Kmito – członek KR, wspólnie 
z Karolem Jóźwiakiem – przewodniczą-
cym RM w Młynarach, oraz pracownika-
mi Urzędu Gminy odpowiedzialnymi za 
utrzymanie dróg gminnych, obsługę RM 
w Młynarach i Fundusz Sołecki, dokonali 
w 2020 i 2021 roku wizytacji i kontroli:
• świetlic wiejskich w Mikołajkach, 

Kraskowie, Kurowie Braniewskim, 
Włóczyskach, Karszewie, Kwietniku, 
Zastawnie, Warszewie, Sąpach, Sta-
rym Monasterzysku i Nowym Mona-
sterzysku, Błudowie i Płonnym,

• placów zabaw, siłowni zewnętrznych 
i terenów sportowo-rekreacyjnych 
w Sąpach, Warszewie, Zastawnie, 

Błudowie, Karszewie, Ruciance, Kra-
skowie, Zaściankach, Kurowie, Mły-
narskiej Woli, Nowym Monasterzysku, 
Płonnym,

• dróg gminnych Młynarska Wola – Bro-
nikowo – Młynary, Mikołajki – dro-
ga powiatowa, droga wojewódzka 
505 – Ojcowa Wola, Sąpy – Warszewo 
– Zastawno – Sokolnik – Nowe Mo-
nasterzysko – Stare Monasterzysko – 
Błudowo – Kurowo Braniewskie.
Wnioski pokontrolne zostaną przeka-

zane do Urzędu Miasta i Gminy Młynary 
i przedstawione w grudniowym kwartal-
niku „Prosto z Młynar”.

W tym miejscu chciałbym wspólnie 
z Radnymi RM w Młynarach, członkami 
KR podziękować sołtysom, którzy po-
święcili swój czas i uczestniczyli w wi-
zytacji świetlic wiejskich w swoich 
miejscowościach.
Karol Jóźwiak, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Młynarach
Zachęcam mieszkańców gminy Młynary 

do oglądania transmisji z obrad RM 
w Młynarach w Internecie (serwis www.

youtube.com konto Gmina Młynary) oraz do 
zapoznawania się z materiałami dotyczącymi 

RM zamieszczonymi na stronach internetowych 
Gminy Młynary www.mlynary.pl, http://bip.

mlynary.pl, www.facebook.com/GminaMłynary

W kategorii wiekowej do 10 lat:
1. Sekuła Filip 2200 pkt.
2. Binkiewicz Allan 1200 pkt.
3. Szeluga Mikołaj 1160 pkt.

Zawody odbyły się w miłej atmosferze. 
Było dużo radości, szczególnie przy wrę-
czaniu nagród. Ufundowali je nasi sponso-
rzy, którzy jak co roku nie zawiedli. Wśród 
nich była również Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Młynary Renata Wioletta Bednarczyk.

Po wręczeniu nagród była kiełbaska 
z ogniska oraz tradycyjnie grochówka.

6 czerwca 2021 roku w miejscowości 
Nowakowo odbyły się zawody wędkarskie 
spławikowe o puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Młynarach Karola Jóź-
wiaka, zorganizowane przez Zarząd Koła 
Wędkarskiego w Młynarach.

Zawody zostały przeprowadzone z po-
działem na dwie kategorie wiekowe: ju-
niorów i seniorów. Zawodnicy z trzech 

pierwszych miejsc otrzymali dyplomy 
i nagrody, a zwycięzcy puchar. 
Wyniki zawodów w kategorii junior:
1. Fiodorowicz Michał
2. Stodulska Milena
3. Modrzejewski Jakub.
Wyniki zawodów w kategorii senior:
1. Modrzejewski Andrzej
2. Łyko Józef
3. Dzięcioł Tadeusz.
Najbliższe wydarzenia:
26 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 na 
boisku sportowym „Orlik” w Młynarach 
po raz dziesiąty rozpocznie się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Młynary. 

11 lipca 2021 roku o godz. 6:00 w miej-
scowości Nowakowo odbędą się zawody 
wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Młynary. 

UMiG Młynary

dzień dziecka w gminie Młynary

wspólnie dbajmy o porządek w naszej gminie

zaWoDy WęDKaRSKie z oKazji DNia DziecKa

taK WyGląDa teReN „za MłyNeM” 

Wizyta W pRzeDSzKolu

Wizyta W SzKole poDStaWoWej W MłyNaRach

śMieci Szpecą teReN „za MłyNeM” 

1 czerwca 2021 roku burmistrz 
Renata Wioletta Bednarczyk 
wraz z sekretarz Anną 
Kołodziej-Rabiczko odwiedziły 
placówki oświatowe w gminie 
Młynary, by wręczyć 
wszystkim dzieciom upominki 
z okazji Dnia Dziecka. 
Przedszkolaki otrzymały worek 
do kolorowania, profilaktyczną 
kolorowankę, kredki i opaskę 
na rękę. 

Dzieci z klas 1–4 ze Szkoły Podstawowej 
w Młynarach oraz w Błudowie otrzyma-
ły worek, pudełko śniadaniowe, opa-
skę profilaktyczną na rękę, a młodzież 
z klas 5–8 worek, pudełko śniadaniowe, 
słuchawki bezprzewodowe oraz opaskę 
profilaktyczną. 

Z tej okazji w sali kinowej odbył się 
spektakl teatralny „Nowe przygody Ko-
ziołka Matołka”, na który zostały zapro-
szone młodsze dzieci. Dużo śmiechu, 
dobrej muzyki i niezwykłych przygód 
towarzyszyło małym widzom. Starsze 
dzieci aktywnie uczestniczyły w Tur-
nieju Edukacyjno-Sportowym. Wszyscy 
dostali „słodkości”, a najlepsi puchary 
i vouchery na lody oraz „małe co nie-
co”. Dzieci i młodzież spędziły miło czas 
na „Śniadaniu na trawie”. Pogoda dopi-
sała, a odrobina ruchu na świeżym po-
wietrzu sprawiły radość uczestnikom. 
Organizatorem atrakcji dla naszych po-
ciech był Ośrodek Kultury w Młynarach, 
Szkoła Podstawowa w Młynarach oraz 
Klub Sportowy Syrena Spomlek. Wśród 
sponsorów Dnia Dziecka była Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary.

Wędkarskie zmaGania
To nie koniec atrakcji z okazji Dnia 

Dziecka. 5 czerwca 2021 roku w gospo-
darstwie agroturystycznym u państwa 
Wyrozębskich w Bronikowie odbyły 
się zawody wędkarskie zorganizowane 
przez Zarząd Koła Wędkarskiego w Mły-
narach. W zawodach brało udział 27 za-
wodników podzielonych na dwie grupy 
wiekowe: do 10 lat oraz od 10 do 14 lat.
Najlepsze wyniki w kategorii 
10–14 lat osiągnęli:
1. Kędzierski Karol 4040 pkt.
2. Stodulska Milena 3080 pkt.
3. Fiodorowicz Michał 2760 pkt.

Wszyscy zwracamy szczegól-
ną uwagę na czystość na tere-
nie naszej gminy, wiedząc, że 

stan najbliższego otoczenia bezpośred-
nio świadczy o nas. Mówi o naszej tro-
sce o dobro wspólne, ale też o kulturze, 
jaką reprezentujemy. Utrzymanie po-
rządku wymaga zaangażowania nie tylko 
władz samorządowych, ale także miesz-
kańców. To od nas zależy, czy otaczające 
nas środowisko będzie zdrowe i przyja-
zne. Mając na względzie estetyczny wy-
gląd naszych miejscowości i dobrostan 
mieszkańców, nie możemy wyrzucać 
odpadów do lasu, na brzegi rzek czy do 
przydrożnych rowów. Niestety, tak się 
dzieje. Będąc na spacerze „Za Młynem”, 
czy idąc z dzieckiem na plac zabaw, do-
strzegamy śmieci pozostawiane przez 
naszych mieszkańców.

Od czego należy zacząć? Przede wszyst-
kim każdy właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do utrzymywania porząd-
ku w jej obrębie. Nie chodzi jednak tylko 
o ogólny porządek. Po pierwsze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami właściciel 
musi prowadzić selektywną zbiórkę od-
padów komunalnych. Co za tym idzie, do 

jego obowiązków należy też utrzymanie 
w dobrym stanie pojemników na śmie-
ci. Muszą one znajdować się w obrębie 
posiadłości, a dostęp do nich musi być 
ułatwiony. Bardzo ważne jest również, 
aby zarządzając nieruchomością, pamię-
tać o uprzątnięciu błota, lodu, liści oraz 
śniegu z części nieruchomości, które słu-
żą do użytku publicznego, np. chodnik 
przed domem. Dzięki tym czynnościom 
nie tylko dbamy o porządek, ale przede 
wszystkim zapewniamy bezpieczeństwo 
sobie i innym. 

Nasze otoczenie to jednak nie tylko 
granice nieruchomości. Każdy mieszka-
niec jest odpowiedzialny za wyrzucanie 
śmieci w miejscach do tego przeznaczo-
nych. Pozbywanie się odpadów na nie-
legalnych wysypiskach, pozostawianie 
ich w lasach lub nad rzekami, a także 
zaśmiecanie ulic, jest karane mandatem 
pieniężnym. Z wielu miejsc, takich jak 
place zabaw, parki czy tereny nadrzecz-
ne, korzystamy, na co dzień.

Drodzy Mieszkańcy – wszyscy jeste-
śmy gospodarzami, a Gmina Młynary to 
nasze wspólne dobro. Naszym obowiąz-
kiem jest o nie dbać.
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na piękno literatury czy najbliższego 
otoczenia: konkurs recytatorski poezji 
dziecięcej kl. I–III, konkurs logopedyczny 
„Moja ulubiona postać bajkowa”. Zorga-
nizowany został również Międzynarodo-
wy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie 
zapoznali się z twórczością Stanisława 
Lema z okazji Roku Lema, a także mogli 
posłuchać bajek terapeutycznych, któ-
re są DOBRE NA SZKOLNE PROBLEMY 
I NIE TYLKO… Podczas przerw ucznio-
wie uczący się stacjonarnie, mogli uczest-
niczyć w zabawach: „Przerwa z zagadką” 
organizowanych przez pedagog szkol-
ną. Odbył się również Międzynarodowy 
Dzień Matematyki. Uczniowie klas IV–VIII  
wzięli  udział w quizie, który zawierał py-
tania i zadania sprawdzające podstawo-
we wiadomości matematyczne. 

W związku realizacją projektu „Aktyw-
nie–Pozytywni”, finansowanego ze środ-
ków programu mikrodotacji Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Ma-
zury Lokalnie 4”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Gminy Młynary, odbyły się: kon-
kurs plastyczny „Jesień wokół starego 
młynarskiego młyna” , konkurs  „Wiedza 
o gminie Młynary”. 

Na boisku szkolnym powstały bardzo 
ciekawe ścieżki edukacyjne i gry, któ-
re urozmaicają uczniom czas podczas 
przerw. Niektóre z gier na pewno pamię-
tają jeszcze rodzice i dziadkowie. 

Od lat w naszej szkole realizowane są 
projekty  współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Ten rok to realizacja projektu SPS II, 
którego celem ogólnym jest podniesie-
nie kompetencji językowych, matema-
tyczno-przyrodniczych oraz właściwych 
postaw i umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy wśród uczniów, podnie-
sienie kompetencji wśród nauczycieli 
i rodziców poprzez realizację zajęć wy-
równawczych i rozwijających, wdroże-
nie nauczania metodą eksperymentu, 
indywidualizację pracy z uczniem o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, 
doskonalenie kwalifikacji i umiejęt-
ności nauczycieli oraz konsultacje  
i szkolenia dla rodziców. W ramach pro-
jektu redagowana jest gazetka „Młynek”, 
w której szkolni dziennikarze prezentują 
to, co dzieje się w społeczności uczniow-
skiej. Dzięki funduszom unijnym została 
wybudowana szkolna baza do zajęć te-
renowych, w której uczniowie będą mo-
gli realizować swoje projekty związane 
z badaniami w terenie. 

To nie koniec działań w projektach, 
ponieważ już kolejny rok przyniesie 
realizację nowego pomysłu – projektu  
SPS III, dzięki któremu zajęcia będą kon-
tynuowane, a oferta rozszerzona. 

jesteśmy dla innych
Sukcesem w postaci uśmiechu na twarzy 
obdarowanych zakończyła się akcja zbie-
rania słodkich produktów i środków czy-
stości, które uczniowie wraz ze swoimi 
rodzicami dostarczali do szkoły. W akcję 
włączyli się również pracownicy naszej 
szkoły. Zebrane dary zostały przekazane 
do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku.

Nasi uczniowi z wielkim zaangażo-
wanie odpowiedzieli na apel wykona-
nia kartek świątecznych. Dostarczyli do 
szkoły blisko 80 kartek, które następnie 
oprawione w życzenia świąteczne zo-
stały przekazane mieszkańcom naszej 
gminy znajdującym się obecnie w trud-
nej sytuacji. Dzięki pomocy policjantów 
z Posterunku Policji w Młynarach trafiły 
do ich skrzynek pocztowych.

Nie zapominamy o naszych czworo-
nożnych przyjaciołach. Zebraliśmy dla 
nich karmę i inne potrzebne przybo-
ry, które przekazaliśmy dla schroniska 
w Pasłęku. 

Jak co roku cała społeczność szkolna 
wzięła udział w kampanii Biała Wstążka. 
Tym  razem działania były realizowane 
w sposób zdalny, co nie przeszkodziło 
w licznym udziale uczniów. Młodsi 
uczniowie z pomocą rodziców wykonali 
białe wazoniki. Uczniowie klas 4–8 z po-
mocą wychowawców opracowali hasła 
związane z przeciwdziałaniem przemo-
cy. Przygotowano również prezentację 
multimedialną nt. kampanii.

8 grudnia na czas trwania lekcji 
uczniowie mieli przypiętą do ubrania 
białą wstążkę lub kokardę na dłoni jako 
symbol przeciwstawiania się przemocy.

Powoli wracamy do rzeczywistości 
sprzed pandemii, planujemy przyszłość 
i działamy jak zawsze, abyśmy czuli się 
w naszej szkole dobrze, osiągali sukcesy 
i realizowali swoje pasje.

Urszula Białobrzeska

Rozmawiając z uczniami tuż 
przed ich powrotem do stacjo-
narnej lub hybrydowej formy 
nauki, można było usłyszeć, że 
niektórzy z nich się boją, inni 
cieszą się ze spotkania z kole-
gami, jeszcze inni stwierdzili, 
że im się już nie opłaca wracać, 
bo zaraz wakacje. 

Nastroje bardzo różne. Im starsze rocz-
niki, tym mniej entuzjastycznie podeszły 
do powrotu. Ten nietypowy rok szkolny 
w edukacji powoli się kończy i należało-
by go podsumować. Szkoła funkcjono-
wała w nowej rzeczywistości i bardzo 
szybko się do niej dostosowała. 

Wróciliśmy we wrześniu 2020 roku do 
szkoły po wakacjach pełni nadziei, że już 
będzie „normalnie”. W reżimie sanitarnym 
zaczęliśmy realizować przygotowane pla-
ny. Zdążyliśmy jeszcze przyjąć do naszego 
grona i mianować na uczniów dzieci z klas 
I. Pierwszoklasiści otrzymali również 
książki w ramach akcji „Mała książka – 
wielki człowiek” od Instytutu Książki, Mi-
nisterstwa Edukacji oraz Rzecznika Praw 
Dziecka. Jednak już październik okazał 
się czasem, kiedy musieliśmy wrócić do 
scenariusza z poprzedniego roku. Mimo 
wszystko działamy i jesteśmy aktywną 
społecznością szkolną. 

Wiedza to podstaWa
Zdalnie pracujemy na platformie Micro-
soft Teams. Nauczyciele bardzo profesjo-
nalnie przygotowują lekcje online. Nasi 
uczniowie co roku uczestniczą w kon-
kursach kuratoryjnych i osiągają sukcesy. 
W tym roku Patryk Kisiel przygotowywa-
ny przez Wiesławę Hulanicką został lau-
reatem w konkursie z fizyki, natomiast 
Cyprian Rabiczko przygotowywany 
przez Izabelę Guzicz uzyskał tytuł fina-
listy w konkursie chemicznym. 

jesteśmy miłośnikami 
przyrody
Szkoła promuje działania ekologiczne 
i akcje związane z ochroną środowiska. 

We wrześniu uczniowie klas I–III wzię-
li udział w ogólnopolskiej akcji Sadzi-
My. Posadzili świerki na terenie szkoły, 
za salą gimnastyczną. Pomnik przyrody 
– jodła o imieniu „Jagna”, został zatwier-
dzony już przez Radę Miasta Młyna-
ry. Imię to nadała klasa IIa, która wygrała 
konkurs na imię dla tego drzewa. 

Pozyskaliśmy również fundusze od 
sponsorów, które przeznaczamy na za-
kup pojemników na plastikowe nakręt-
ki. Jeden z pojemników zasponsorowała 
firma Spomlek, a kolejny grupa sponso-
rów: Zakład Produkcji Tektury i Opako-
wań Arkadiusz Cebula, Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Elblągu, 
Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych 
i Użytkowych w Elblągu, Nadleśnictwo 
Młynary, Hydrobiuro Marcin Szymko, 
Elektro-Mont Instalatorstwo Elektrycz-
ne Bogdan Mierzejewski Elbląg, Anna 
Kołodziej-Rabiczko i Andrzej Rabiczko, 
Bożena i Tadeusz Wandrowscy, Apteka 
Azalia Młynary.

Odbyły się również konkursy związane 
z ekologią: konkurs na film pt.: „W poszu-
kiwaniu oznak wiosny”,  konkurs przyrod-
niczy dla klas II–III „Miłośnicy przyrody”, 
konkurs pod hasłem „Woda, źródłem ży-
cia”. Nasza placówka bierze udział w ogól-
nopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej 
„Tusz do paki”, konkurs fotograficzny na 
zdjęcie czworonożnego przyjaciela.

dbamy o zdroWie
Uczniowie naszej szkoły są świadomi, że 
zdrowy styl życia to podstawa, a wiedzę 
na ten temat zdobywają w różnego ro-
dzaju akcjach, w ramach ogólnopolskie-
go programu „Trzymaj formę”: Zdrowe 
wiosenne śniadanie, wirtualne śniada-
nie, konkurs pod hasłem ,,Zdrowy i kolo-
rowy talerz”. Nasza szkoła bierze udział 
w ogólnopolskim programie profilaktyki 
czerniaka prowadzonym przez Studenc-
kie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej w Na-
rodowym Instytucie Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego (SKN 
ONKOMA). Celem prowadzonej akcji jest 
wzrost świadomości społecznej na te-
mat czerniaka oraz metod jego skutecz-
nej profilaktyki, a także kształtowanie 
wśród młodzieży i dorosłych prozdro-
wotnych postaw.

Uczniowie włączyli się w  obchody 
Dnia Walki z AIDS.  Podczas zajęć pro-
jektowych oraz lekcji biologii zdobywali 
podstawową wiedzę na temat profilak-
tyki AIDS oraz mieli możliwość wzięcia 
udziału w teście.

sportoWe rozGryWki
Sportowcy ze Szkoły Podstawowej 
w Młynarach to silni przeciwnicy dla 
szkół z rejonu, a nawet województwa. 
W tym roku przez sytuację pandemicz-
ną nierozstrzygnięte zostały Igrzyska 
Dzieci i Młodzieży. Nasi uczniowie wzię-
li udział w kilku zawodach i osiągali suk-
cesy: I miejsce w Jesiennych biegach 
przełajowych dziewcząt w Pasłęku w ra-
mach Igrzysk Dzieci; I miejsce sztafeto-
wych biegach przełajowych; I miejsce 
w minikoszykówce dziewcząt w Młyna-
rach w ramach Igrzysk Dzieci; II miejsce 
w Piłce nożnej chłopców w Młynarach 
w ramach Igrzysk Dzieci; III miejsce 
w minipiłce koszykowej chłopców.

nauka to nie tylko 
lekcje
W szkole organizowane są liczne kon-
kursy związane z poprawnością języko-
wą, piękną wymową i uwrażliwieniem 

nietypowy rok szkolny 
Dla Uczniów szkoły poDsTawowej  
im. sTefana żeromskieGo w młynarach

GRy Na BoiSKu

jeSieNNe SpaceRy

oSiąGaMy SuKceSy
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W grudniowym numerze 
biuletynu pisaliśmy,  
skąd bierze się woda 
w naszych kranach,  
jak działa oczyszczalnia 
ścieków, a także o tym,  
jak wiele czynników  
wpływa na zapewnienie 
płynności usług  
wodno-kanalizacyjnych.

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji nie ustają w staraniach, by każ-
dego dnia odbiorcy mogli korzystać 
z podstawowych dóbr, jakimi są woda 
i odbiór ścieków. 

Jak ważny jest nieograniczony dostęp 
do bieżącej wody, mogliśmy się przeko-
nać na początku bieżącego roku. W lutym 
zmierzyliśmy się z poważnym utrudnie-
niem polegającym na niemożności ko-
rzystania z wody bez wcześniejszego 
jej przegotowania. Dzięki sprawnym 
działaniom oraz regularnym badaniom 
wody po upływie dwóch tygodni miesz-
kańcy mogli cieszyć się korzystaniem  
z wody bez ograniczeń. Sytuacja, z któ-
rą przyszło nam się zmierzyć, dowiodła 
tego, jak ważna jest nasza praca oraz 
szybkie i sprawne działanie, ale również 
potrzeba rozwoju i ciągłego udoskonala-
nia infrastruktury. 

W trosce o spokój 
mieszkańcóW
Każdego tygodnia mierzymy się z wielo-
ma drobnymi utrudnieniami. Dokładamy 
starań, aby mieszkańcy w jak najmniej-
szym stopniu je odczuwali. Niestety, 
zdarzają się także poważne awarie, jak 
chociażby pęknięcie rury tłocznej dopro-
wadzającej wodę ze studni głębinowych 
do Stacji Uzdatniania Wody w Młyna-
rach. Awaria nastąpiła w związku ze 
znacznym wyeksploatowaniem rury. 

W SUW, wybudowanej w latach 80., 
nie przewidziano rozdziału studni. SUW 
w Młynarach nie została też wyposażo-
na w zbiorniki retencyjne. Wzorując się 
na nowoczesnych technologiach, a także 
innych przedsiębiorstwach wodociągo-
wych, widzimy ogromną potrzebę zmian 
i podejmujemy kroki zmierzające do mo-
dernizacji infrastruktury wodociągowej, 
aby mieszkańcy nie musieli borykać się 
z problemem braku wody, czy też jej za-
nieczyszczenia. W najbliższych miesią-
cach (w miarę posiadanych środków) 
ZWiK w Młynarach planuje rozdzielić 
studnie, czyli zainstalować oddzielne 
rury tłoczne z każdej studni. Dzięki temu, 

Świeże wieści  
z wodociągów

w kwestii odczytu wodomierzy. W sytu-
acji gdy pracownik ZWiK nie mógł doko-
nywać osobiście odczytów inkasenckich, 
zakład zmuszony został do zastosowa-
nia zastępczej metody naliczania opłat 
za pobór wody i odprowadzanie ście-
ków, czyli uśredniania zużycia wody na 
podstawie trzech ostatnich okresów 
rozliczeniowych. Czy to dobre rozwią-
zanie? Instalacja wodomierzy z radio-
wymi nakładkami jest korzystna dla 
mieszkańców. Przede wszystkim dbamy 
o Państwa bezpieczeństwo i wygodę. Ni-
kogo nie narażamy, chodząc od domu do 
domu. Inkasent podjedzie pod budynek 
i przy pomocy odpowiedniego urządze-
nia odczyta stan wodomierzy. Faktura, 
tak jak np. w przypadku faktur za ener-
gię elektryczną, znajdzie się u Państwa 
w skrzynkach pocztowych. 

Ważny jest również fakt, że projekt 
przewiduje większą dostępność elek-
troniczną w kontaktach z zakładem. 
Stajemy się społeczeństwem cyfrowym, 
elektronicznym, dlatego następuje ko-
nieczność wdrażania tzw. inteligentnych 
rozwiązań. W tym miejscu wychodzimy 
naprzeciw potrzebom samych miesz-
kańców.

remont sieci 
WodociąGoWej
Kolejnym zadaniem na lata 2021–2022 
jest remont sieci wodociągowej w miej-
scowości Rucianka, którą zakład torfowy 
wybudował w latach 50., a Urząd Gminy 
przyjął w takim stanie do eksploatacji 
w marcu 1999 roku. Sieć wodociągowa 
została poprowadzona w sposób nie-
przemyślany i niezrozumiały, bo przez 
mieszkania odbiorców, tzn. pod sufita-
mi lub pod podłogą. 

W przypadku jednej z awarii wodocią-
gowej, byliśmy zmuszeni w rogu pokoju 
mieszkania odbiorcy rozebrać podło-
gę i wykopać dziurę. Sytuacja fatalna, 
nie do pozazdroszczenia zarówno dla 
właściciela mieszkania, jak też będąca 
ogromnym utrudnieniem w wykonaniu 
prac usunięcia awarii przez pracowni-
ków wodociągów. 

Chcąc uniknąć takich sytuacji i tym 
samym uchronić mieszkańców przed 
zalaniem lub podmyciem mieszkania, 
bezwzględnie należy wykonać remont 
opisanej sieci. W tym zakresie ZWiK 
w Młynarach podjął pierwsze kroki. 
W pierwszym półroczu 2021 roku za-
kład zlecił wykonanie dokumentacji pro-
jektowej (mapa do celów projektowych 
oraz projekt), w drugim półroczu w mia-
rę posiadanych środków zakład rozpocz-
nie prace modernizacyjne. 

zapchaNe RuRy W WoDociąGu MłyNaRSKiM

w razie sytuacji awaryjnych, będzie mo-
gła pracować przynajmniej jedna stud-
nia, a mieszkańcy nie odczują w znaczny 
sposób skutków ewentualnej awarii. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że 
Urząd Miasta i Gminy Młynary pozyskał 
dofinansowanie na przygotowanie doku-
mentacji projektowej modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Młynarach. Mamy 
wielką nadzieję, że w ciągu dwóch lat uda 
się pozyskać środki zewnętrzne i rozpo-

cząć modernizację. Byłby to kolejny wiel-
ki krok do przodu! 

inWestycje są  
niezbędne
Nie ulega wątpliwości, że aby podnieść 
jakość świadczonych usług, a co za tym 
idzie jakość życia mieszkańców, potrzeb-
ne są inwestycje.

Wiele zadań zarówno w zakresie do-
staw wody, jak i oczyszczania ścieków 
zostało ujętych w „Wieloletnim Planie In-
westycyjnym ZWiK na lata 2020–2025”, 
zatwierdzonym przez Radę Miejską. Na 
lata 2020–2021 zaplanowano między in-
nymi wdrożenie w ramach Działania 3.1 
„Cyfrowa dostępność informacji sektora 
publicznego oraz wysoka jakość e-usług 
publicznych” OŚ Priorytetowa 3 Cyfrowy 
Region z dofinansowaniem RPO WW-M 
na lata 2014–2020. Projekt pn. „Wdroże-
nie inteligentnych e-usług w gospodarce 
wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji w Mły-
narach”. Ostateczne rozstrzygniecie 
konkursu i podpisanie umowy przez 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Re-
natę Bednarczyk nastąpiło w kwietniu 
2021 roku. Urząd Miasta i Gminy Mły-
nary występuje w tym przedsięwzięciu 
jako beneficjent, natomiast ZWiK w Mły-
narach będzie realizatorem niniejszego 
zadania zarówno w kwestii finanso-
wej (wkład własny z VAT, który jest wy-
datkiem niekwalifikowalnym, wyniesie 
około 200 tys. zł), jak i organizacyjnej. 
Realizacja projektu pozwoli na wprowa-
dzenie nowoczesnych rozwiązań w za-
kresie obsługi klienta, np. elektroniczny 
odczyt wodomierzy czy e-usługi.

noWoczesne 
rozWiązania
W tym miejscu można zadać pytanie, 
czy występuje konieczność wprowadza-
nia nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
odczytu wodomierzy i obsługi klienta?

Zdecydowanie tak. Po pierwsze, zmia-
ny te dyktuje sytuacja pandemiczna. Nikt 
nie spodziewał się, że Covid-19 sparali-
żuje nasze działania na tak długi okres ReMoNt Sieci WoDociąGoWej
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modernizacja 
oczyszczalni ściekóW
Kolejnym zadaniem jest, wspomnia-
na już na łamach biuletynu, moderni-
zacja oczyszczalni ścieków (początek 
prac czerwiec 2021), a także jej wypo-
sażenie w niezbędny sprzęt. Planujemy 
wdrożyć w zakres swoich usług wywóz 
nieczystości płynnych. Do tego potrzeb-
ny jest zakup odpowiedniego sprzę-
tu, czyli ciągnika i beczki asenizacyjnej. 
ZWiK w Młynarach planuje ten zakup  
z własnych środków.

Następnym kosztownym zadaniem 
w oczyszczalni ścieków jest wymiana 
taśmowej prasy filtracyjnej na prasę 
śrubową, która w należyty sposób od-
wodni nadmierny osad. Osad odwod-
niony na prasie taśmowej nie uzyskuje 
odpowiedniej konsystencji niezbędnej 
do dalszego procesu utylizacji (wywóz 
do kompostowni). W związku z tym za-
kład ponosi dodatkowe koszty związa-
ne z przygotowaniem osadu do procesu 
kompostowania. Ponadto występuje ry-
zyko nieprzyjęcia nieprawidłowo od-
wodnionego osadu przez kompostownię. 
ZWiK w Młynarach planuje pozyskać 
środki zewnętrzne na sfinansowanie tej 
inwestycji, nie mniej trzeba pamiętać, 
że przy projektach unijnych zawsze po-
trzebny jest własny wkład finansowy. 

W grudniowym numerze pisaliśmy 
również o planowanej budowie pod-
czyszczalni ścieków przez Spółdzielczą 
Mleczarnię „Spomlek”. 

plany przekute na 
działania
Szanowni Państwo! Plany przekuły się 
w rzeczywiste działanie. Od kwietnia 
2021 roku w zakładzie mleczarskim 
trwa rozruch nowo wybudowanej pod-
czyszczalni ścieków. Pomiary wskazują 
na uśrednienie odczynu pH, odseparo-
wane są również tłuszcze. Jest to wielki 
krok do przodu, chociażby w dbałości 
o środowisko. Podsumowując, konstruk-
tywne dyskusje oraz argumenty dopro-
wadziły do uregulowania wzajemnych 
relacji, a co za tym idzie – uporządko-
wania gospodarki ściekowej zakładu 
mleczarskiego.

Wymienione zadania to jedne z bar-
dziej kosztownych, a trzeba pamiętać 
o bieżących zadaniach eksploatacyjnych, 
które zebrane w jedną całość również 
stanowią niemałe wydatki. 

Potrzeby zakładu, żeby zapewnić 
mieszkańcom płynność usług, są ogrom-
ne. Mamy jednak świadomość, że spo-
łeczeństwo w ostatnim czasie zostało 
bardzo obciążone podwyżkami cen czy 

to energii elektrycznej, czy produktów 
pierwszej potrzeby, dlatego też próbuje-
my w miarę bezboleśnie ustalić cenę za 
m3 wody i ścieków. Obecnie ZWiK w Mły-
narach jest w trakcie procedowania taryf, 
które zgodnie z Ustawą o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków pod-
legają weryfikacji co trzy lata. 

Zakład również odczuł znaczne pod-
wyżki usług, materiałów. Bez odpowied-
nich środków finansowych nie jesteśmy 
w stanie wiele zdziałać, a niestety, stan 
naszej infrastruktury wodociągowo-ka-
nalizacyjnej znacznie odbiega od infra-
struktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
przedsiębiorstw wodociągowych z są-
siednich miejscowości. Pomimo trudno-
ści musimy podejmować takie działania, 
które doprowadzą do zmiany tego sta-
nu. W procesie tym potrzebny jest plan, 
środki finansowe i współpraca.

potrzebne 
zaanGażoWanie 
mieszkańcóW
Szanowni Mieszkańcy naszej gminy!
Aby udało nam się zrealizować nasze pla-
ny i zamierzenia, musimy ze sobą współ-
pracować na wszystkich poziomach, 
szczególnie ważne jest zaangażowanie 
mieszkańców naszej gminy, a więc od-
biorców usług oferowanych przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. 

Na czym to zaangażowanie miałoby 
polegać?

 Przede wszystkim na informowaniu 
pracowników zakładu o zauważonych 
objawach awarii, do których należą 

m.in: zapadnięcia terenu – jezdni, chod-
nika, terenów zielonych; powstających 
kałużach lub mokrych plamach w su-
che dni; nagłym pojawianiu się tzw. 
„jeziorek” na terenach zielonych; buj-
ny wzrost zieleni w miejscach, gdzie 
nie ma systemów nawadniających oraz 
naturalnych cieków wodnych, a w dłuż-
szym okresie występują dni suche, sło-
neczne i bez opadów. 

Ponadto pragniemy uwrażliwić od-
biorców usług na wszelkie zauważone 
nieprawidłowości w użytkowaniu sieci 
kanalizacyjnej. Dzięki większej świado-
mości i wiedzy na temat prawidłowego 
korzystania z kanalizacji uda nam się 
wyeliminować poważne awarie, jak np. 
ta, do której doszło 7 maja 2021 roku 
na kolektorze głównym na odcinku od 
Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” do 
oczyszczalni ścieków. Przyczyną awa-
rii, oprócz znacznego wyeksploatowania 
kolektora i wrastających korzeni, ponie-
waż jest to rura kamionkowa, był także 
zator spowodowany nagromadzeniem 
szmat, mopów, pampersów itd., a więc 
przedmiotów, które nigdy nie powinny 
się tam znaleźć! Niestety, nie udało się 
usunąć powstałego zatoru przy pomocy 
sprzętu, jakim dysponuje Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Młynarach, trzeba 
było wynająć kosztowny, specjalistyczny 
sprzęt do usunięcia awarii. 

zWracamy się z apelem
Drodzy Odbiorcy Usług! Zwracamy się 
z apelem o prawidłowe korzystanie 
z sieci kanalizacyjnej. Przypominamy 
o przestrzeganiu zasad wprowadzania 
do kanalizacji ścieków o składzie i sta-
nie niezagrażającym prawidłowej eks-
ploatacji sieci kanalizacyjnej. Każdy z nas 
swoim rozsądnym korzystaniem z kana-
lizacji ma wpływ na koszty jej funkcjono-
wania i cenę odprowadzanych ścieków. 

Dziękujemy za zapobieganie zanie-
czyszczaniu środowiska naturalnego.

Podsumowując nasze spotkanie na 
łamach biuletynu, chcielibyśmy pod-
kreślić, że podejmowane przez zakład 
działania zmierzają do poprawy jakości 
życia mieszkańców naszej gminy. Wy-
darzenia ostatnich tygodni uświado-
miły nam, wodociągowcom, a miejmy 
nadzieję, że także i odbiorcom usług, 
że woda i należyte oczyszczanie ście-
ków jest naszym wspólnym dobrem 
niezbędnym do życia i każdy, nawet 
w najmniejszym stopniu może dołożyć 
swoją cegiełkę, aby żyło nam się lepiej, 
wygodniej i bezpieczniej. 

Zespół ZWiK  
w Młynarach

iNteRWeNcja W SpRaWie 
aWaRii Sieci WoDociąGoWej
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Czas dojrzewania to często 
moment buntu i chęci 
próbowania nowych, 
zakazanych rzeczy. To jednak 
niejedyny powód, dla którego 
nastolatki sięgają po alkohol. 
Poznaj przyczyny, dla których 
dorastające dzieci sięgają po 
napoje z procentami i kiedy 
można podejrzewać, że nie jest 
to incydentalne zachowanie.

Nastolatki obserwując działanie alkoho-
lu u dorosłych, mogą odczuwać pokusę 
skorzystania z tych samych atrakcji. Al-
kohol jest w końcu często częścią ce-
lebrowania uroczystości i sukcesów, 
uprzyjemnia spotkania z innymi ludźmi. 
Ułatwia im przeżywanie przyjemności, 
przynosi ulgę w przykrych momen-
tach życia, a czasem ułatwia odpędza-
nie smutnych myśli. Ale nastolatki mają 
swoje specyficzne powody, które skłania-
ją je do sięgnięcia po ten zakazany w ich 
wieku napój.

Raport z badań HBSC (Health Beha-
viour in School-aged Children), stworzo-
ny we współpracy z Europejskim Biurem 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
przedstawia dane na temat „regularne-
go spożywania alkoholu” przez 15-letnią 
młodzież – zarówno skali problemu, jak 
i przyczyn sięgania po alkohol. W tym wy-
padku „regularne” oznacza cotygodniowe 
picie napojów alkoholowych. Dane doty-

czą 219 460 nastolatków z 42 krajów spo-
śród 48 krajów członkowskich sieci HBSC. 

dlaczeGo dorastające 
dzieci sięGają po 
alkohol
• aby czuć się dorosłym,
• aby dopasować się do otoczenia,
• aby czuć się dobrze i być na luzie,
• aby wyrazić swoją potrzebę buntu 

i chęć zmierzenia się z ryzykiem,
• aby zaspokoić ciekawość,
• ponieważ alkohol jest łatwo dostępny.

Powtarzające się picie alkoholu przez 
nastolatki, nawet w ilościach nieszko-
dliwych dla dorosłych, może poważnie 
zaszkodzić ich życiu i procesom rozwo-
jowym:
• zaburza zdolność do uczenia się, zapa-

miętywania i logicznego rozumowa-
nia, jest źródłem trudności w nauce 
i przeszkadza w dalszej edukacji i bu-
dowaniu kariery zawodowej;

• hamuje rozwój emocjonalny i opóź-
nia dojrzewanie – młody człowiek 
nastawia się tylko na doraźne i na-
tychmiastowe przyjemności, nie uczy 
się dojrzałych i skutecznych sposobów 
radzenia ze stresem i rozwiązywania 
problemów życiowych;

• powoduje, że mózg uczy się radzenia 
sobie z problemami za pomocą alko-
holu, co może prowadzić w dorosłości 
do uzależnienia;

• wczesne picie obniża motywację do 
osiągania celów życiowych i realiza-
cji wartości;

• zwiększa ryzyko uzależnienia od alko-
holu i nikotyny oraz sięgania po narko-
tyki – badania amerykańskie pokazały, 
że dzieci, które sięgnęły po alkohol do 
15. roku życia, uzależniały się od alko-
holu czterokrotnie częściej niż te, któ-
re zaczęły pić po 20. roku życia, 

• upijanie się przez nastolatki jest bar-
dzo częstą przyczyną poważnych 
i doraźnych szkód związanych z wy-
padkami, także śmiertelnymi, ciężki-
mi chorobami, konfliktami z prawem 
i większym prawdopodobieństwem 
stania się ofiarą przestępstwa, ryzy-
kownym seksem, przypadkową ini-
cjacją seksualną, niechcianą ciążą.
Problem w tym, że przekazanie tych 

informacji nastolatkowi raczej nie przy-
niesie efektu w postaci niezłomnej po-
stawy dziecka, że nie będzie sięgać po 
alkohol. Jak zatem to zrobić, by dziecko 
przed nim uchronić?

Psychologowie mówią, że podstawą 
jest dobra relacja z nastolatkiem, a tę 
kształtuje się od niemowlęctwa. Należy 
zdawać sobie sprawę z tego, że dla do-
rastającego dziecka istotne znaczenie 
ma jego grupa rówieśnicza, a w związ-
ku z tym uczyć je od najmłodszych lat 
mówienia „nie”. 

„Bardzo duży wpływ na budowanie 
postawy naszego dziecka ma szacunek, 
który odzwierciedla zasada mówiąca 
o tym, że głos każdego domownika, na-
wet ten pochodzący od najmłodszego 
członka rodziny, jest ważny i ma znacze-
nie. Wyrzućmy z naszego słownika popu-

larne przysłowie: «Dzieci i ryby głosu nie 
mają», które być może zdarzyło się nam 
słyszeć w dzieciństwie. Miejmy realne 
oczekiwania, bo przecież dyskryminując 
czy „gasząc” nasze pociechy na co dzień, 
nie wykształcimy w nich asertywnych 
zachowań. Pozwólmy dziecku uczestni-
czyć w drobnych wyborach, w podejmo-
waniu decyzji dotyczącej np. tego, co zje 
w restauracji czy refleksji na temat pla-
nowanego, wspólnego wyjazdu. Wyjdź-
my z inicjatywą, zadając pytanie: «Co 
zjadłabyś na obiad – zupę pomidorową 
czy ryż z warzywami»? To małe rzeczy, 
a wiele wnoszą do dziecięcego, aser-
tywnego świata” – radzi psycholożka 
Karolina Tuchalska-Siermińska, autor-
ka popularnego bloga psychologicznego.

To pierwszy krok, a kolejny to jasne 
ustalanie zasad odnośnie do picia alko-
holu oraz... dawanie przykładu.

Z nastolatkiem trzeba też o alkoholu 
po prostu rozmawiać, ale stosując za-
sadę, że nie oceniamy jego wypowie-
dzi, a dyskutujemy, przedstawiając swój 
punkt widzenia.

czy pozWalać 
dorastającemu  
dziecku na picie 
alkoholu W domu?
To dylemat wielu rodziców, którzy chcą 
ustrzec swoje dziecko przed ryzykow-
nym, ze względu na wiek, kontaktem 
z alkoholem. W tej sprawie istnieją duże 
różnice zdań zarówno wśród specjali-
stów, jak i rodziców. 

Niektórzy rodzice uważają, że kie-
dy pozwolą dziecku napić się alkoholu 
w domu, nauczą je pić alkohol rozsąd-
nie i odpowiedzialnie. Dopuszczanie do 
pełnego udziału w celebrowaniu uroczy-
stości rodzinnych ich zdaniem wzmocni 
proces stopniowego dorastania dziecka.

Zdaniem innych takie podejście niesie 
ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Dziec-
ko może rozumieć zgodę rodziców jako 
ich ogólne przyzwolenie na spożywanie 
alkoholu. Zgoda rodziców na picie alkoho-
lu, nawet jeśli tylko w ich towarzystwie, 
może też obniżyć poczucie ryzyka zwią-
zanego z piciem alkoholu, a także osłabia 
wartość abstynencji.

Decyzja w tej sprawie jest podejmowa-
na indywidualnie przez każdą rodzinę. 
Warto ją poważnie przemyśleć i omówić 
w gronie rodziny. I najważniejsza spra-
wa – podstawą ewentualnej decyzji musi 
być szczerość i porozumienie między ro-
dzicami i dzieckiem.

syGnały ostrzeGaWcze, 
że dziecko pije
Choć niektóre z opisanych poniżej obja-
wów mogą być naturalne dla normalne-
go procesu dojrzewania, należy zwrócić 
szczególną uwagę na dziecko, gdy kilka 
tych zjawisk występuje równocześnie:
• wyraźny spadek zainteresowania zaję-

ciami, które poprzednio były dla dziec-
ka atrakcyjne

• zwiększenie poziomu frustracji, stre-
su i rozdrażnienia

• problemy w szkole z nauką i zachowa-
niem

• izolowanie się od kontaktów rodzin-
nych i skrywanie szczegółów dotyczą-
cych życia poza domem

• częste zmiany nastroju
• zmiany zwyczajów związanych z je-

dzeniem i zasypianiem
• zapach alkoholu
• zaniedbywanie wyglądu i stroju
• zwiększenie potrzeb finansowych 

i ukrywanie sposobu wydatkowania 
„kieszonkowego”. Znikanie drobnych 
sum pieniędzy z domu lub nieoddawa-
nie reszty z zakupów zlecanych przez 
rodziców

• nawiązywanie podejrzanych znajomości
• reagowanie rozdrażnieniem na próby 

uzyskania przez rodziców informacji 
o tych kontaktach.
Tego typu sygnały ostrzegawcze mogą 

wskazywać nie tylko na picie alkoho-
lu, ale także na zażywanie narkotyków.

Monika Wysocka,  
zdrowie.pap.pl

Źródło: PARPA, Instytut Łukasiewicza, 
stopuzaleznieniom.pl 

zaszczep się 
przeciw coViD-19! 
To się opłaca
szczepiąc się, uzyskasz spokój i bezpieczeń-
stwo swoje i najbliższych ci osób.

zaszczepienie dużej populacji miesz-
kańców to szansa na powrót do normal-
ności, to odejście od maseczek, powrót 
dzieci i młodzieży do szkół, swobodny do-
stęp do basenów, siłowni, teatrów, kin, to 
spotkania z rodziną i przyjaciółmi, wakacje 
bez ograniczeń nie tylko w polsce, ale i za 
granicą. im większa liczba osób zostanie za-
szczepiona, tym większa szansa na opano-
wanie pandemii. 

na zaszczepionych czekają nagrody pie-
niężne, samochody hybrydowe, hulajnogi 
i inne cenne nagrody rzeczowe. od 1 lip-
ca rusza loteria narodowego progra-
mu szczepień i będzie realizowana przez 
Totalizator sportowy przy wsparciu spółek 
skarbu państwa. Do realizacji tego projektu 
będą mogły dołączyć również samorządy. 
każdy uczestnik będzie miał aż czte-
ry szanse na wygraną:
•	 natychmiastową – co 2000 osoba wygra 

500 złotych;
•	 cotygodniową – do wygrania będą nagro-

dy pieniężne (2 x po 50 tys. złotych) oraz 
hulajnogi elektryczne i vouchery;

•	 comiesięczną – do wygrania będą nagro-
dy pieniężne (2 x po 100 tys. złotych) i sa-
mochody hybrydowe;

•	 finalną – na dwóch zwycięzców czekają 
nagrody: po 1 mln złotych plus samochód 
hybrydowy.
szczegóły dotyczące loterii narodowego 

programu szczepień dostępne są na stronie 
www.gov.pl

przewidziano również nagrody dla sa-
morządów.

każda gmina otrzyma od rządu od 10 tys. 
do 40 tys. złotych na organizację lub promo-
cję szczepień. wielkość kwoty uzależniona 
będzie od liczby mieszkańców. Gminy, któ-
re osiągną wysokie wskaźniki wyszczepial-
ności, mają szansę na otrzymanie:
•	 100 tys. złotych dla pierwszych 500 

gmin, które osiągną poziom 75% zaszcze-
pienia swoich mieszkańców,

•	 1 mln złotych dla gmin na terenie każde-
go z byłych 49 województw, które osią-
gną najwyższy wskaźnik wyszczepialno-
ści mieszkańców,

•	 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie 
najwyższy poziom zaszczepienia w pol-
sce.
otrzymanie pieniądze gminy będą mo-

gły przeznaczyć na dowolny cel.
nie czekaj! zaszczep się!

Źródło: gov.pl

dlaczego 
nastolatki 
sięgają po 

alkohol? 
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Od października znaleźliśmy 
się w bardzo trudnej sytuacji 
– nasza szkoła zrobiła się 
pusta; po raz drugi rozpoczął 
się czas nauki zdalnej. 
Teraz, po powrocie do nauki 
stacjonarnej, dokonujemy 
bilansu naszych działań. 
Mimo wszelkich trudności 
odnieśliśmy wiele sukcesów 
jako mała, wiejska szkoła.

Cała nasza społeczność: rodzice, nauczy-
ciele, uczniowie, musiała w krótkim czasie 
rozwinąć kompetencje cyfrowe. Stanęli-
śmy na wysokości zadania. Dzięki temu 
mieliśmy ze sobą nieprzerwany kontakt 
i na bieżąco realizowaliśmy podstawę 
programową.

życie szkoły
Wbrew pozorom poznaliśmy się lepiej, 
będąc codziennymi gośćmi w domach na-
szych uczniów. Staraliśmy się jako nauczy-
ciele dodatkowo aktywizować naszych 
wychowanków, angażując ich do udziału 
w wielu konkursach. Zorganizowaliśmy: 
konkurs fotograficzno-literacki pt. „Zimo-
wy świat za moim oknem”, konkurs lite-
racki „Opisujemy wielkanocną tradycję 
kultywowaną w naszym domu”, konkurs 
pt. „Ekozabawka – drugie życie odpadów”, 
„Piękno przyrody mojej okolicy”, konkurs 
„Palma Wielkanocna 2021”. Wyniki kon-
kursów były systematycznie ogłaszane na 
stronie szkoły. 

Uroczystości szkolne odbywały się on-
line. Uczniowie nagrywali przedstawie-
nia i publikowali społeczności szkolnej. 
Było to bardzo ciekawe doświadczenie. 
Zaprezentowaliśmy przedstawienia pt: 
„Święto Niepodległości” „Jasełka”, „Oce-
an śmieci”’, „Konstytucja 3 Maja”, „Dzień 
Babci i Dziadka”,

profilaktyka
Prowadzimy działania profilaktyczne. 
Wiedza Polaków na temat ryzyka zwią-
zanego z czerniakiem jest słaba, przez 
co zbyt mało jest zgłoszeń czerniaka we 
wczesnych stadiach, kiedy łatwo z nim 
walczyć. Luki w naszej świadomości wy-
pełnił udział w Ogólnopolskim Progra-
mie Profilaktyki Czerniaka prowadzonym 
przez Studenckie Koło Naukowe Onko-
ma przy Klinice Gastroenterologii On-
kologicznej w Narodowym Instytucie 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie – Państwowego Instytutu 
Badawczego (SKN ONKOMA.)

nasz oGródek
Ważne, żeby dzieci wiedziały, że mar-
chewki nie są ze sklepu, tylko z ziemi. 
Chcemy, by poznały cały proces powsta-
wania rośliny – od kiełkującego nasiona, 
po wyrastające z niego warzywo. Dzie-
ci nie powinny jeść pieprzu i soli, ale 
jak najbardziej mogą jeść zioła. Warto 
urozmaicać tradycyjne smaki koprem, 
pietruszką czy bazylią. Uprawa warzyw 
i ziół w szkolnym ogrodzie jest eduka-
cyjną przygodą. Szkoła przystąpiła kolej-
ny raz do prac w konkursie o „Certyfikat 

rok 2020/2021 w szkole 
podstawowej w Błudowie

zajęcia Na płyWalNi

w gminie Młynary pojawiły się wilki
jak zachować się w razie spoTkania?

Wilki to drapieżniki, z reguły 
ostrożne, boją się ludzi i uni-
kają z nimi kontaktu. Spotkania 

z człowiekiem najczęściej są przypad-
kowe i niezwykle rzadkie. Jednak wilki 
mogą zachowywać się w sposób nietypo-
wy, szczególnie, jeśli są chore, zranione, 
odrzucone przez grupę lub przyzwy-
czajone do korzystania z pozostawione-
go pokarmu w sąsiedztwie zabudowań.

Wilki to inteligentne i ciekawskie 
zwierzęta. Zdarza się, że przyglądają 
się ciągnikom rolniczym, czy samocho-
dom. Podczas bezpośredniego spotkania 

z człowiekiem mogą przyglądać się dłuż-
szą chwilę, nie uciekać od razu, robią 
tak wszystkie dzikie zwierzęta. Nie jest 
to objaw agresji, lecz raczej upewnienie 
się, że nie grozi im niebezpieczeństwo.

Wilki są zwierzętami społecznymi, 
tworzą grupy rodzinne składające się 
z pary rodzicielskiej i potomstwa. Zaj-
mują one oddzielne terytoria o średniej 
powierzchni ok. 250 km2. Członkowie 
rodziny wędrują codziennie w ich obrę-
bie, przemierzając kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt kilometrów w poszukiwa-
niu pokarmu. W pobliżu siedzib ludzkich 

przechodzą najczęściej niepostrzeże-
nie nocą.

Dlaczego wilki pojawiają się w pobli-
żu człowieka?
• sąsiedztwo lasu - wilki poszukują po-

karmu na styku lasu i terenów otwar-
tych, zabudowanych

• utrata bojaźni przed człowiekiem (np. 
korzystanie z pokarmu pozostawione-
go przez ludzi, oswajanie wilków, krzy-
żówki wilka z psem)

• obecność psów domowych
• choroba (np. wścieklizna)
• młode, niedoświadczone osobniki.

Szkolnego Ogrodu” VIII edycja. Ogród-
kiem szkolnym zajmują się uczniowie 
klas I–III z wychowawcami. 

aktyWni na basenie....
Uczniowie naszej szkoły biorą udział 
w programie powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać”. Wyjeżdżają do El-
bląskiego Centrum Rekreacji Wodnej 
„Dolinka”, gdzie pod okiem instruktorów 
oswajają się z wodą i uczą się pływać. Za-
jęcia są profilaktyką przeciwdziałania i ko-
rygowanie wad postawy i zapobiegania 
otyłości. Mamy nadzieję, że 27 uczniów 
osiągnie umiejętności i wiedzę zakresie 
bezpiecznego korzystania z akwenów. Na-
leży podkreślić, że dzieci bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych na 
basenie, bez względu na poziom umiejęt-
ności i sprawności fizycznej.

rozWijamy 
czytelnictWo...
Wspieramy rozwój czytelnictwa. Ucznio-
wie klasy II brali udział w między-
narodowym projekcie edukacyjnym 
wspierającym rozwój czytelnictwa wśród 
uczniów klas I–III „CZYTAM Z KLASĄ lek-
turki spod chmurki”. Realizacja projektu 
opierała się na zmianie sposobu omawia-
nia czytanych lektur szkolnych, na zaan-
gażowaniu uczniów w aktywne działania 
oraz na upowszechnianiu czytelnictwa 
wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy 
pracy z tekstem. Poprzez czytanie lektur 
uczniowie zostali wprowadzeni w pro-
blematykę dotyczącą zmian klimatycz-
nych, postaw ekologicznych oraz szeroko 
pojętej ochrony środowiska. Lektury 
czytane były przez nauczyciela lub sa-
modzielnie przez uczniów, a także przez 
zaproszonych gości. Biblioteka szkolna 
posiada ciekawe książki dla uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. 

Wspieramy innych
Zbieramy nakrętki. Naszą misją jest 
wspieranie osób chorych i niepełno-
sprawnych w pozyskiwaniu środków 
na leczenie i rehabilitację, w dążeniu do 
samodzielności i samorealizacji, w celu 
osiągnięcia przez nich dobrostanu fizycz-
nego, psychicznego i społecznego. Na-
szym celem jest kształtowanie zachowań 
społecznych i proekologicznych. Dlatego 
przed szkołą postawiliśmy wykonany 
przez szkolnego konserwatora pojem-
nik na nakrętki. Nie ma kształtu serca, 
lecz wszyscy ci, którzy wrzucą do niego 
nakrętki, dzielą się swoim dobrym ser-
cem. Pojemnik bardzo szybko zapełnia 
się, co raduje nasze serca.

Anna Strzelecka

jak się zachowywać w razie spotkania z wilkiem?
Jeśli cię nie widzi:

nie wchodź mu w drogę

Zachowuj się głośno

Jeśli cię zobaczył:
wycofaj się powoli tyłem

Jeśli jest agresywny:
weź do ręki duży przedmiot

Jeśli masz taką możliwość zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom RDOŚ 
(gminę, park narodowy, nadleśnictwo)

Nigdy nie uciekaj!

Nie rzucaj wilkowi jedzenia! 
Może kojarzyć człowieka  

ze źródłem pokarmu
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Organizacje pozarządowe 
określane również jako NGO, 
organizacje non-profit, trzeci 
sektor, organizacje społeczne 
czy organizacje użyteczności 
publicznej, to organizacje, 
które nie będąc jednostkami 
sektora finansów publicznych, 
działają w różnych dziedzinach 
życia społecznego i nie są 
nastawione na osiągnięcie 
zysku. 

Nazywane są organizacjami pozarządo-
wymi, ponieważ ich działalność nie jest 
zależna od działalności rządu. Często 
jest to działalność o charakterze społecz-
nym, charytatywnym, wolontarystycz-
nym. Organizacje te realizują zadania, 
które nie są zadaniami własnymi gminy, 
jak również mogą wykonywać zadania 
z katalogu zadań publicznych gminy na 
podstawie udzielonego zlecenia.

nGo partnerami 
miasta i Gminy
Organizacje pozarządowe są ważnym 
partnerem Miasta i Gminy Młynary 
w realizacji jego zadań. Miasto i Gmina 
Młynary współpracuje z sektorem poza-
rządowym, zlecając mu realizację zadań 
publicznych z przekonaniem, że znając 
potrzeby lokalne, mogą realizować je 
skutecznie i efektywnie. Oprócz zlecania 
realizacji priorytetowych zadań publicz-
nych Miasto i Gmina Młynary podejmu-
je również działania na rzecz wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wszelkie działania podejmowane 
w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi opisywane są corocz-
nie w rocznym „Programie Współpracy 
Miasta i Gminy Młynary z organizacja-
mi pozarządowymi”. Organizacje poza-
rządowe zgodnie z zasadą partnerstwa 
biorą udział we współtworzeniu roczne-
go programu współpracy. 

Na terenie Gminy Młynary działają 
organizacje pozarządowe zorientowane 
głównie na wykonywanie zadań w zakre-

sie: sportu, oświaty, kultury, pomocy spo-
łecznej, ekologii i ochrony praw zwierząt. 
W naszej gminie zarejestrowane są 3 fun-
dacje i 22 stowarzyszenia, w tym 4 kluby 
sportowe oraz 8 jednostek OSP. 

Każdego roku w budżecie Miasta 
i Gminy Młynary planowane są środki 
z przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych. Wysokość środków i ich 
przeznaczenie obrazuje tabela.

Spośród wszystkich organizacji poza-
rządowych z naszej gminy 5 stowarzy-
szeń aktywnie korzysta z udzielanych 
dotacji z budżetu Miasta i Gminy Młyna-
ry w ramach otwartych konkursów ofert. 

umoWy na realizację 
zadań publicznych
W 2021 roku podpisane zostały umowy 
na realizację zadań publicznych z nastę-
pującymi stowarzyszeniami:

1 Uczniowski Klub Sportowy DONA: 
„Wpieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Młynary” – przyznana 
dotacja 3000,00 zł.

2Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Gminy Młynary: „Pik-

nik Rodzinny 2021” – przyznana do-
tacja 3000,00 zł.

3Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 
Sąpy: „VIII Turniej Rekreacyjno-

-Sportowy «W pogoni za Babim La-
tem»” – przyznana dotacja 2276,00 zł.

4Klub Sportowy „SYRENA” Młynary: 
„Organizacja turnieju piłki nożnej” – 

przyznana dotacja 1724,00 zł.

5Klub Sportowy SYRENA Młynary: 
„Prowadzenie zajęć piłkarskich przez 

KS Syrena Młynary” – przyznana dota-
cja 30 000,00 zł.

6Uczniowski Klub Sportowy „OR-
LIK”: „Zajęcia sportowe skoku 

wzwyż w ramach pozalekcyjnych za-
jęć sportowych” – przyznana dotacja 
2000,00 zł.

7Stowarzyszenie na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży Gminy Młynary: 

„Wsparcie grup artystycznych Lawa, 
Ambrozja, Integraton” – przyznana 
dotacja 8000,00 zł.

praca społeczna
Stowarzyszenia są organizacjami niena-
stawionymi na zysk. Ich rolą jest zaspo-
kajanie potrzeb społecznych określonych 
przez członków stowarzyszenia w statu-
cie organizacji. I choć w założeniach sto-
warzyszenie opiera swoją działalność 
na społecznej pracy swoich członków, to 
jednak na swoją działalność stowarzy-
szenia muszą pozyskiwać również środ-
ki finansowe, korzystając z tzw. grantów 
oraz dotacji. Granty przyznawane są 
przez sponsorów prywatnych (duże fun-
dacje polskie i zagraniczne, środki euro-
pejskie, itp.), a dotacje pochodzą głównie 
z budżetu państwa oraz samorządu tery-
torialnego. 

Skorzystanie zarówno z grantu, jak i do-
tacji obwarowane jest koniecznością speł-
nienia wielu wymogów. Organizacja jest 
dokładnie prześwietlana przed udziele-
niem wsparcia finansowego, jak i drobia-
zgowo rozliczana z wydanych środków. 

Więcej informacji o działaniach po-
dejmowanych przez organizacje poza-
rządowe w ramach uzyskanych dotacji 
na realizację działań publicznych moż-
na znaleźć w „Sprawozdaniu z realiza-
cji współpracy Miasta i Gminy Młynary 
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego”, które 
sporządzane jest każdego roku w termi-
nie do 31 maja. 

Sprawozdania publikowane są w Biu-
letynie Informacji Publicznej pod 
adresem: http://bip.mlynary.pl/artyku-
ly/237/sprawozdania-z-wspolpracy-z-
organizacjami-pozarzadowymi.

Kamila Piszak

zysk nie tylko społeczny
Działalność orGanizacji pozarząDowych w ramach 
oTrzymanych DoTacji

ZAKRES  
BUDŻETOWY

SUMA DOTACJI
W ROKU 2019

SUMA DOTACJI
W ROKU 2020

SUMA DOTACJI 
 W ROKU 2021

sport 69 933,00 42 000,00 42 000,00
kultura 10 000,00 8 000,00 8 000,00
razem 79 933,00 50 000,00 50 000,00

14 maja 2021 roku burmistrz 
Renata Wioletta Bednar-
czyk podpisała  umowę 

z wykonawcą Grzegorzem Gudeckim, 
właścicielem Zakładu Techniki Sani-
tarnej TECHSAN z Gutkowa, na prze-
prowadzenie prac budowlanych. Tego 
samego dnia nastąpiło przekazanie te-
renu budowy. 

21 maja 2021 roku rozpoczęły się pra-
ce ziemne przygotowujące wykop pod 
budowę głównego zbiornika bloku ko-
mór tlenowego osadu granulowanego 
o wymiarach 30 x 10 x 5 m i objętości 
2500 m³.

Na realizację zadania Gmina Młyna-
ry uzyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 5 867 839,55 złotych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014–2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Oś priorytetowa 5 – 
„Środowisko przyrodnicze i racjonalne 
wykorzystanie zasobów”, Działania 5.2 

– „Gospodarka wodno-ściekowa”. Po-
nadto Gmina pozyskała również na re-
alizację tej inwestycji ponad 2,6 mln zł 
w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19.

Całkowity koszt modernizacji oczysz-
czalni ścieków wyniesie 8 541 109,00 
zł. W ramach realizacji inwestycji 
planuje się budowę zbiorników re-
tencyjnych ścieków surowych i oczysz-
czonych wraz z modernizacją TBR-TOG 
oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Zmodernizowana oczyszczalnia 
ścieków będzie pracowała w oparciu 
o najnowsze technologie. Dzięki tej in-
westycji zwiększy się maksymalna prze-
pustowość oczyszczalni, co umożliwi 
w przyszłości rozbudowę gminnej sie-
ci kanalizacyjnej i przyłączanie do niej 
kolejnych miejscowości gminy Młynary.

Kolejną inwestycją w naszej gminie 
jest budowa sieci wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwia-
towej i Ogrodowej w Młynarach – w dniu 

21 maja 2021 roku została podpisana 
umowa na realizację tego zadania z fir-
mą INS-ROD s.c. – Stanisławem Pastew-
ką, prezesem zarządu.

Koszt inwestycji to kwota w wyso-
kości 279 153,32 zł brutto. Również 
w dniu 21 maja 2021 roku podpisano 
umowę na pełnienie funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego z Jarosławem 
Pawłowskim prowadzącym działal-
ność gospodarczą pod nazwą: Biu-
ro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM”. 
Przekazano także teren budowy wy-
konawcy robót. Prace budowlane roz-
poczną się w drugim tygodniu czerwca 
br. i potrwają ok. czterech miesięcy.

W wyniku realizacji zadania w Mły-
narach przy ul. Kwiatowej zostaną wy-
budowane: sieć wodociągowa – 237 
mb, kanalizacja sanitarna – 196 mb 
i kanalizacja deszczowa – 216 mb. In-
westycja w całości zostanie sfinan-
sowana ze środków własnych Gminy 
Młynary. 

UMiG Młynary

realizacja zadań inWestycyjnych W Gminie młynary 

Budujemy oczyszczalnię

Do realizacji prac spisowych GUS za-
trudnił rachmistrzów – pomogą 

oni spisać się respondentom, którzy nie 
zrobili tego dotychczas samodzielnie 
poprzez formularz internetowy lub te-
lefonicznie na infolinii spisowej.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie 
z numeru 22 828 88 88 lub z numeru in-
folinii spisowej, tj. 22 279 99 99.

Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spi-
sowy przez Internet albo poprzez in-
folinię spisową, nikt z GUS nie będzie 
dzwonić do Ciebie w tej sprawie. Ta-
kie kontakty mogą być próbą wyłudze-
nia danych.

Prawdziwy rachmistrz nie zapyta Cię 
o zarobki, oszczędności, cenne przed-
mioty w domu, numer konta, PIN do kar-

ty czy dane logowania do bankowości 
internetowej. Takie pytania mogą wska-
zywać na próbę wyłudzenia danych, co 
należy zgłosić na policję.

Pamiętaj, że aż do odwołania rachmi-
strzowie nie będą odwiedzać responden-
tów w domach.

Tożsamość rachmistrza można zwe-
ryfikować przez:

1 Specjalnie przygotowaną aplikację do-
stępną na stronie https://rachmistrz.
stat.gov.pl/

2 Kontakt z infolinią spisową pod nu-
merem 22 279 99 99, wybierz 1 – 

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfika-
cja tożsamości rachmistrza.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub 
na infolinii, zadzwoni do Ciebie rach-
mistrz – zgodnie z ustawą nie możesz 
odmówić przekazania danych rachmi-
strzowi.

Wszystkie dane przekazane w spisie 
są objęte tajemnicą statystyczną regu-
lowaną przez ustawę o statystyce pu-
blicznej i służą wyłącznie zbiorczym 
analizom statystycznym. Każda osoba 
biorąca udział w spisie ma zapewnioną 
pełną anonimowość. Osoby wykonujące 
prace spisowe są zobowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. Za 
jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym 
kara pozbawienia wolności.

źródło: https://stat.gov.pl

nie spisałeś się  
przez internet? 
spodziewaj się telefonu 
od rachmistrza!
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koncie złote medale. Rokrocznie stawały 
na podium w Przeglądzie Zespołów Tań-
ca Nowoczesnego w Młynarach, wywal-
czyły też dwa złote medale na Turnieju 
Tańca w Dzierzgoniu. Nie ma wątpliwo-
ści co do tego, że taki potencjał trzeba 
wykorzystać i pozwolić mu się rozwi-
nąć. Cieszy nas fakt, że nawet „czas za-
razy” nie zniechęcił naszych tancerzy 
do rozwoju i pielęgnowania pasji. Re-
alizacja zajęć zdalnych, choć niezwykle 
trudna, pozwoli nam sprawnie wrócić 
na parkiet i zawalczyć o kolejne medale.

Nie próżnowali również muzycy pod 
opieką Bartosza Krzywdy. Wokaliści spo-
tykali się w dwóch grupach wokalnych 
Sing Girls (dawne Koty i Chomiki) i War-
mianki XD (dawne Czerwone Świniaki). 
Oprócz zmian nazw grup, wzbogacili 
repertuar, rozwinęli warsztat wokalny 
i dzięki temu są gotowi na kontakt z żywą 
publicznością. 

Twórczo pracowali także instrumen-
taliści. Nawet forma on-line nie zabiła 
w nich potrzeby obcowania z muzyką, 
co zapewne zaowocuje przy koncertach 
na żywo. 

W tym trudnym czasie powstało też 
kilka filmików z udziałem naszych ar-
tystów. Mieliście Państwo okazję podej-
rzeć je na fb.

Czas pandemii, brak kontaktu z pu-
blicznością, dla której się tworzy i na 
której reakcje czeka się z wypiekami na 
twarzy i z przyspieszonym biciem serca, 
był uboższy o doświadczenia koncertów, 
ale bogatszy o zupełnie nowe wyzwa-
nia, szczególnie dla Integratonu. Grupa 
od kilku lat działa przy Ośrodku Kultu-
ry w Młynarach. Skupia ludzi w różnym 
wieku i z różnych środowisk muzycz-
nych. W tej różnorodności tkwi siła i nie-
zwykłość. Czas pandemii zaowocował 
burzą pomysłów, rozkwitem talentów, 
niezwykłej ekspresji, a czasem i kłótni. 
Dzięki temu rodziły się w naszej pracow-
ni muzycznej rzeczy niezwykłe. Od po-
nad roku trwały intensywne prace nad 
płytą zespołu Integraton. Stworzone 
przez Bartka Krzywdę w pracowni mu-
zycznej studio nagrań gościło naszych 
solistów i instrumentalistów. Indywi-
dualne nagrania, opracowanie materia-
łu mamy już za sobą. Dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Gminy Młynary, które to po-
zyskało dotację ze Starostwa Powiato-
wego w Elblągu i Urzędu Miasta i Gminy 
w Młynarach, lada moment ukaże się na-
kładem 1000 egzemplarzy płyta zespołu 
Integraton. Płyta stanowi podsumowa-
nie dotychczasowej twórczości zespo-
łu. W utrwalonych dźwiękach i słowach 

każdy odnajdzie coś dla siebie. Świetne 
wokale, oryginalne aranżacje muzyczne, 
nieco refleksji, ostre brzmienia, a przede 
wszystkim ogrom radości płynącej ze 
wspólnego muzykowania, to wszystko 
zespół starał się przekazać swoim od-
biorcom. Pandemia nie zniszczyła twór-
czego zapału artystów i mamy nadzieję, 
że nie zniszczy również naszych planów 
promujących płytę.

co przed nami? 
Wracamy do Was!
Jak zauważyliście, w tym roku nie po-
jawił się harmonogram imprez sta-
łych. Niepewna sytuacja nie pozwoliła 
nam na realizację działań kulturalnych. 
Trudno planować, nie wiedząc co przed 
nami. Dopiero w maju tego roku pojawi-
ło się dla kultury zielone światło. Kolej-
ny miesiąc nieco poluzował obostrzenia, 
ale na całkowity powrót do normal-
ności musimy jeszcze poczekać. Więk-
sze imprezy, jak chociażby Integracje, 
w tym roku się nie odbędą. Niektórzy 
z Was zadadzą pytanie: dlaczego, sko-
ro sytuacja się zmienia? Organizowa-
nie imprez przypadających na drugie 
półrocze odbywa się w końcówce mi-
nionego roku. Wówczas kontraktuje się 
zespoły, technikę sceniczną, planuje się 
imprezę pod względem bezpieczeństwa. 
Styczeń danego roku to miesiąc, w któ-
rym mówiąc kolokwialnie, dogrywa 
się szczegóły. Wszyscy pamiętamy jak 
przedstawiała się sytuacja w tym czasie. 
Liczba zachorowań rosła w zastrasza-
jącym tempie, a decyzje podejmowa-
ne przez zespół kryzysowy ograniczały 
wiele aspektów życia. To zmusiło nas po-
niekąd do odroczenia działań. Tak samo 
z wieloma innymi imprezami: Prze-
glądem Zespołów Tańca Nowoczesne-
go, Plenerem Bliżej Natury, koncertami 

z okazji 11 listopada, koncertu bożona-
rodzeniowego.

Ponowne otwarcie instytucji kultu-
ry daje możliwości przyjęcia Was w na-
sze progi. Na razie planujemy ostrożnie, 
na krótki czas, ale może kolejne miesią-
ce będą coraz łaskawsze. Wróciły zajęcia 
stacjonarne. Dzieciaki z grup muzycznych 
zaprezentują się na Koncercie Piosenek 
Normalnych.

W okresie wakacyjnym bądź wczesno-
jesiennym rozpoczniemy promocję płyty 
Integratonu, a co za tym idzie, zaprosimy 
Państwa na dedykowany na tę okazję kon-
cert zespołu.

Od jakiegoś czasu trwają prace nad wy-
stawą fotograficzną o Młynarach. Apelo-
waliśmy do mieszkańców o włączenie 
się w ten projekt, ale niestety odzew był 
niewielki. Dziękujemy tym nielicznym, 
którzy zechcieli podzielić się swoimi za-
sobami. 

Co jeszcze? Czas najwyższy odwiedzić 
Grubą Kaśkę. Nie zabraknie też atrakcji 
sportowych: turnieje, rozgrywki, Liga 
Orlikowa.

Nie sposób również nie wspomnieć 
o działalności naszej biblioteki, która pra-
cuje na pełnych obrotach. Każdego dnia 
czekamy na czytelników, którym mamy 
do zaoferowania wiele nowości wydaw-
niczych. 

W okresie wakacyjnym, jak co roku, 
dzieci będą mogły skorzystać z oferty 
warsztatowej.

Powoli, pełni entuzjazmu i wiary, że 
w końcu będzie „normalnie”, planujemy 
najbliższe miesiące. Wracamy do Was i dla 
Was, wierząc, że „Kultura to wszystko, co 
jest konieczne, by poczuć się człowiekiem, 
ale co nie jest niezbędne do przetrwania 
w sensie fizycznym. To wspólna prze-
strzeń wartości i symboli”.

Dominika Zabiełło

W ostatnim czasie oblicze 
kultury zmieniło się nie 
do poznania. Trudna 
dla wszystkich sytuacja 
pandemiczna wywarła piętno 
zarówno na twórcach, jak 
i odbiorcach kultury. To, co 
budowane latami zaczęło 
przybierać trwałe kształty, 
trafiać do szerokiego grona 
odbiorców, z dnia na dzień 
zostało zburzone na wielu 
płaszczyznach: twórczości, 
odbioru i organizacji życia 
kulturalnego. 

Gdy 12 marca 2020 roku Minister Kul-
tury zdecydował o zawieszenia dzia-
łalności instytucji kultury, filharmonii, 
teatrów, muzeów, kin, domów i centrów 
kultury, bibliotek, galerii sztuki, myśleli-
śmy o sytuacji przejściowej. Szybko oka-
zało się jednak, że ten stan zawieszenia 
i niepewności wpłynął zarówno na ludzi 
pracujących w sektorze kultury, jak i od-
biorców różnorodnych form działalności 
kulturalnej, a w szczególności mieszkań-
ców małych miejscowości. Odwołane wy-
darzenia, koncerty, zamykanie instytucji 
kultury, bibliotek wpłynęło na aktyw-

ność społeczną, uniemożliwiając rozwój 
lokalnego życia kulturalnego. Sytuacja 
pandemii uwidoczniła również inne 
problemy, szczególnie istotne dla takich 
społeczności jak nasza. Nie da się ukryć, 
że nieprecyzyjne działania w sektorze 
kultury, narzucane obostrzenia, brak 
planu, a przede wszystkim wrzucenie 
całego sektora kultury do jednego 
worka, przyniosły wielu instytucjom 
kultury szkodę. Niezrozumiałym wyda-
je się porównywanie ośrodków kultury 
w wielkich miastach do takich jak cho-
ciażby nasz młynarski. Po pierwsze, licz-
ba odbiorców, sposób organizacji pracy, 
a także finansowanie to przepaść. Nie-
stety, pewne decyzje są od nas nieza-
leżne. Możemy się oczywiście z nimi nie 
zgadzać, możemy się poddać i czekać na 
lepsze czasy, albo mimo wszystko za-
dbać w miarę możliwości o to, co przez 
lata udało nam się wspólnie zbudować. 
Ten ostatni kierunek obraliśmy w cza-
sach pandemii, pamiętając o tej istot-
nej roli kultury, która nadaje sens życiu 
społecznemu i jest kluczem do zrozu-
mienia twórczego wymiaru ludzkiego 
życia. Pamiętając również o tym, że dla 
jednych działalność kulturalna to ob-
szar twórczości i pracy zawodowej, dla 
innych sposób na poszerzenie horyzon-
tów, przeżycie estetyczne, ale także spę-
dzenie wolnego czasu.

jak sobie radziliśmy 
W covidoWej 
rzeczyWistości?
Nie próżnowaliśmy, choć może niektórzy 
tak to widzą. Szybko oceniliśmy nasze 
możliwości techniczne, organizacyjne 
i przede wszystkim finansowe. Nieste-
ty, w pandemii wszystko kosztuje dwa 
razy więcej, dlatego trzeba mierzyć siły 
na zamiary i skupić się na tym, co naj-
ważniejsze dla naszych działań jako in-
stytucji kultury. A co jest najważniejsze? 
Tworzenie przestrzeni do rozwoju pa-
sji, twórczości, wymiany artystycznych 
doświadczeń. Aby zrealizować te zało-
żenia, przenieśliśmy część działań do 
sieci. W formie on-line odbywały się za-
jęcia stałe. Grupy taneczne, prowadzone 
przez Edytę Beńko, przy współpracy Ju-
lii i Jakuba Beńko, systematycznie praco-
wały nad kondycją. Tancerze poznawali 
nowe figury taneczne. Taka forma pra-
cy jest niezwykle trudna zarówno dla 
uczestników, jak i prowadzących. Brak 
bezpośredniego kontaktu, współpracy 
z innymi członkami grupy utrudnia zada-
nie. Nasi tancerze tworzą przecież zespół 
i jako zespół odnoszą sukcesy. W czasach 
pandemii zabrakło niewątpliwie możli-
wości sprawdzenia się na turniejach ta-
necznych. Konkursy taneczne zawsze 
dodatkowo motywują, tym bardziej że 
nasze zdolne dzieciaki mają już na swoim 

kultura  
w czasach zarazy

zajęcia WoKalNe

tuRNiej tańca NoWoczeSNeGo
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przedszkole w Młynarach 
ma swojego patrona

piłkarskie „koty 
za płoty”

Decyzja o nadaniu imienia 
Przedszkolu w Młynarach 
zapadła na początku roku 
szkolnego 2019/2020. 
Jako grono pedagogiczne 
uznaliśmy, że dzięki 
patronowi nie tylko zyskamy 
tożsamość wyróżniającą nas 
spośród innych placówek, 
ale także będziemy mieć 
możliwość wzbogacenia 
naszego rocznego planu 
pracy o cykliczne wydarzenia 
związane z życiem bądź 
twórczością przyszłego 
patrona.

Na początku listopada 2019 roku powo-
łany został Zespół ds. wyboru patrona, 
w skład którego weszli przedstawicie-
le poszczególnych grup przedszkolnej 
społeczności, a mianowicie: nauczyciel-
ki – Anna Stando, Arletta Szatkowska 
i Agata Frąckiewicz, pracownicy niepe-
dagogiczni – Marta Tokarewicz i Izabe-
la Binkiewicz, oraz oczywiście rodzice: 
Wioleta Pawłowska, Sylwia Krawiec, 
Joanna Bożejewicz, Angelika Paczuska 
i Magdalena Romanek.

W okresie od połowy listopada 2019 
roku do końca stycznia 2020 roku zarów-
no rodzice wraz z dziećmi, jak i pracow-
nicy przedszkola mogli zgłaszać swoje 
propozycje kandydatów na patrona. Oka-
zało się, że do najczęściej proponowanych 
kandydatur należą: Janusz Korczak, Maria 
Kownacka oraz Jan Brzechwa. W związku 
z powyższym Anna Stando, przewodni-
cząca Zespołu ds. wyboru patrona, przy-
gotowała prezentację życiorysów tych 
trzech osób (zarówno w holu przedszko-
la, jak i na naszej stronie www.mlynary.
pl/przedszkole), aby przybliżyć poten-
cjalnym wyborcom życie i twórczość wy-
łonionych kandydatów. 

Wybory odbyły się w lutym 2020 roku. 
Wzięło w nich udział 83% osób upraw-
nionych, wśród których byli zarówno 
pracownicy przedszkola, jak i rodzice. 

Bezapelacyjnym zwycięzcą wyborów oka-
zał się Jan Brzechwa, na którego swój głos 
oddało 80 osób. Kandydaturę Janusza Kor-
czaka poparło 21 wyborców, a Marii Kow-
nackiej – 19.

W marcu 2020 roku Rada Pedagogiczna 
oraz Rada Rodziców Przedszkola w Mły-
narach zatwierdziły kandydaturę Jana 
Brzechwy na patrona naszej placówki. 
Niestety, wystąpienie epidemii korono-
wirusa zmusiło nas do chwilowego zawie-

szenia działań związanych z procedurą 
nadania imienia naszemu przedszkolu, ale 
wznowiliśmy je we wrześniu 2021 roku, 
aktualizując i dostosowując je do sytuacji 
epidemicznej. 

W październiku 2020 roku przy wejściu 
do naszej placówki pojawił się kącik po-
święcony Janowi Brzechwie, przygotowa-
ny przez Arlettę i Wojciecha Szatkowskich. 
Centralną część tej ekspozycji zajmuje 
przepiękny portret Brzechwy wykonany 
przez Paulę Pierzchałę. 

W listopadzie ogłosiliśmy konkurs pla-
styczny pt. ,,Witajcie w naszej bajce...”, 
którego celem było m.in. przybliżenie 
dzieciom twórczości Jana Brzechwy. Zło-
żono 21 prac, które rozpatrywane były 
w 3 kategoriach wiekowych. W kategorii 
2,5–3-latków zwycięzcą została Hanna 
Grudzińska z „Motylków” wraz z siostrą 
Julią, praca „Na straganie”; w kategorii 
4–5-latków I miejsce zajął Przemysław 
Dominik Przybylak z „Sówek” wraz 
z mamą Aleksandrą, praca „Stonoga”; 

natomiast wśród 6-latków I miejscem 
uhonorowano Natalię Romanek z „Li-
sków urwisków”, praca „Na wyspach Ber-
gamutach”. Maciej Paczuski (6 l.) z grupy 
„Sówek” otrzymał wyróżnienie za swoją 
pracę „Na straganie”.

Jednym z zaplanowanych działań było 
także czytanie dzieciom utworów Brze-
chwy przez osoby znane w naszym lokal-
nym środowisku. Niestety, ograniczone 
zostały możliwości zapraszania osób trze-

cich do placówek oświatowych, dlatego 
też wystąpiliśmy do rodziców oraz przed-
stawicieli lokalnych instytucji z propozy-
cją nagrania siebie i udostępnienia nam 
plików wideo. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu nasze przedszkolaki miały okazję 
obejrzeć i posłuchać utworów czytanych 
przez: Annę Kołodziej-Rabiczko, sekre-
tarz Urzędu Miasta i Gminy Młynary, Annę 
Strzelecką, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Błudowie, asp. szt. Artura Łachmań-
skiego z Posterunku Policji w Młynarach, 
Hannę Katarzynę Mościcką-Pisarską, 
pracownika Biblioteki Publicznej w Mły-
narach, Ewę Parzyszek, pracownika Nad-
leśnictwa Młynary, Kornela Wieczorka, 
wiceprezesa Klubu Sportowego „Syrena” 
Młynary, oraz Izabelę i Marcina Szpyrków 
– rodziców Lei z grupy „Misiów”.

W lutym 2021 roku odbył się konkurs 
recytatorski pt.: „Entliczek-pentliczek”, 
w którym udział wzięło 29 dzieci. Prze-
słuchania odbywały się w każdej grupie 
oddzielnie. Komisja konkursowa przy 
przyznawaniu punktów brała pod uwagę 
nie tylko pamięciowe opanowanie tekstu, 
ale także strój adekwatny do prezentowa-
nego utworu, a trzeba przyznać, że niektó-
re kostiumy były naprawdę przepiękne! 
Laureatami I miejsca w poszczególnych 
grupach zostali: „Liski urwiski” – Do-
rian Kiciński, „Sówki” – Nikodem Kujawa, 
„Wiewiórki” – Zuzanna Rękawek, „Misie” 
– Malwina Michewicz oraz „Motylki” – Ju-
lian Łesyk. 

W maju ogłosiliśmy ostatni konkurs 
ujęty w planie działań związanych z nada-
niem imienia naszemu przedszkolu, a mia-
nowicie konkurs na logo przedszkola. 
W konkursie tym mogą brać udział nie 
tylko rodzice i rodzeństwo naszych przed-
szkolaków oraz nasi pracownicy, ale rów-
nież absolwenci naszej placówki. Prace 
konkursowe można składać do 15 czerw-
ca 2021 roku.

Zwieńczeniem wszystkich przed-
sięwzięć podejmowanych w ramach 
procedury nadania imienia naszemu 
przedszkolu będzie oficjalna uroczystość, 
która została zaplanowana na wrzesień 
2021 roku. Celem zdobycia funduszy na 
jej organizację w grudniu odbył się u nas 
kiermasz bożonarodzeniowy, na którym 
można było zakupić ozdoby wykonane 
przez naszych przedszkolaków i pracow-
ników, a w marcu kiermasz wiosenny, na 
który rękodzieło przygotowali także ro-
dzice i inni członkowie rodzin. 

Patrzymy z nadzieją w przyszłość 
i liczmy, że nic nie pokrzyżuje nam pla-
nów, aby wrześniowa uroczystość stała 
się małym świętem naszej przedszkol-
nej społeczności.  Alina Mikołajczyk

W klubie Sportowym Syrena Spo-
mlek Młynary upłynęły pierw-

sze miesiące pod kierownictwem 
nowego Zarządu. Był to okres bar-
dzo intensywnej pracy, która przy-
niosła szereg korzyści. Członkowie 
zarządu nawiązali lub też kontynuują 
współpracę z wieloma podmiotami, 
które wspierają czarno-czerwonych 
w ich codziennym funkcjonowaniu.  
W początkowej fazie skupiono się na 
przedłużeniu współpracy z firmami, 
które działają na rzecz Syrenki od dłuż-
szego czasu. Do grona tych firm zaliczyć 
należy Agro Mix Młynary oraz Agri-Mag 
Podgórze, dzięki którym płyta główna 
Stadionu Miejskiego zostaje należycie 
przygotowana do ligowych potyczek. 
Nawiązana została także współpraca 
z nowymi podmiotami, takimi jak Usługi 
Elektryczne Dar-El Dariusz Marszałkie-
wicz, Serwis Opon Ro-Ma, czy też z firmą 
Sebastiana Sadłka.  

Aktywnie działano także na rzecz 
umeblowania pawilonu sportowego 
mieszczącego się w kompleksie spor-
towym przy ul. Dworcowej 10. Dzięki 
nawiązaniu współpracy z firmą Meble 
Wójcik udało się wyposażyć pomiesz-
czenia biurowe, z kolei Ireneusz Brew-
czak zadbał o wyposażenie szatni. 

Brakującym elementem jest wyposa-
żenie pomieszczenia do przechowywa-
nia sprzętu piłkarskiego. W najbliższym 
czasie, za sprawą Leszka Piaseckiego, 
i ta kwestia powinna zostać zamknięta. 

Ostatnie miesiące to nie tylko wytę-
żona praca w gabinetach prezesów, to 
także bardzo aktywny okres dla po-
szczególnych grup wiekowych naszego 
klubu. Orlicy, pod wodzą nowego tre-
nera Piotra Walczaka, z powodzeniem 
występują w turniejach pod szyldem 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Prowadzeni przez Macieja 
Chwoszcza młodzicy także regularnie 
rozgrywają swoje mecze, stale podno-
sząc poziom. W połowie wiosennych 
rozgrywek są z kolei seniorzy, którzy 
na sześć kolejek przed końcem plasują 
się w środku stawki. Przed czarno-czer-
wonymi szereg spotkań, które zweryfi-
kują i jasno wskażą drogę, jaką należy 
obrać przed startem w kolejnych roz-
grywkach. 

W imieniu zarządu KS Syrena Spo-
mlek Młynary chciałbym podziękować 
wszystkim firmom i podmiotom, które 
wspierają nasz klub. Gorąco zachęcam 
innych do nawiązywania współpracy. 
Działajmy razem w celu dalszego roz-
woju klubu.  Kornel Wieczorek

rewitalizacja Budynku 
przy ul. słowackiego 
zakończenie prac remontowych. 
oddanie budynku do użytkowania. 

wieŚci  
z sołectw 
Dalsza realizacja 
przedsięwzięć. 

W następnym numerze biuletynu m.in.:
przedszkole  
w Młynarach 
uroczyste nadanie 
imienia. 

MotylKi – uDział W KoNKuRSie RecytatoRSKiM
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cowanie brakujących projektów 
dotyczących branży elektrycznej i sa-
nitarnej oraz nadzór. Koszty te wynio-
sły 15 575,92 zł brutto.
Ponadto w trakcie realizacji II eta-

pu ujawniono szereg nieprawidłowości 
w wykonawstwie I etapu. W związku 
z tym przeprowadzono roboty napraw-
cze na kwotę 25 817,40 zł brutto. Obej-
mowały one głównie branżę elektryczną 
i sanitarną.

Ogółem koszty związane z remontem 
i przebudową pomieszczeń pawilonu 
sportowego w Młynarach w I i II etapie 
realizacyjnym wraz z kosztami robót po-
prawkowych I etapu remontu obiektu 
wyniosły – 381 026,18 zł brutto. 

remont W całości 
został sfinansoWany 
przez Gminę młynary
Pawilon sportowy stanowi zaplecze szat-
niarsko-sanitarne na Stadionie Miej-
skim w Młynarach przy ul. Dworcowej. 
Właścicielem nieruchomości jest Gmina 
Młynary. Administratorem obiektu jest 

Ośrodek Kultury w Młynarach. Obiekt ten 
jest kluczowym elementem infrastruktu-
ry Stadionu Miejskiego, nadając mu pod-
stawowe funkcje użytkowe. Pawilon służy 
przede wszystkim klubom sportowym. 
Jest to baza do organizacji cyklicznych za-
jęć sportowych oraz rozgrywek ligowych, 
przede wszystkim piłki nożnej. Pawilon 
służy także jako zaplecze do organizacji 
imprez masowych, kulturalnych i rekre-
acyjnych. UMiG Młynary

W sobotę, 29 maja bieżącego 
roku odbyło się długo 
oczekiwane otwarcie pawilonu 
sportowego znajdującego 
się na Stadionie Miejskim 
w Młynarach. W obecności 
licznie zgromadzonych 
sponsorów, piłkarzy, kibiców 
i gości uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali: Renata 
Bednarczyk, Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary, Ryszard 
Zając, Wicestarosta Elbląski, 
Karol Jóźwiak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Młynarach, 
oraz Jacek Zdziech, Prezes 
Klubu Sportowego Syrena 
Spomlek Młynary.

Remont pawilonu sportowego rozpoczął 
się jesienią 2018 roku. Od tamtego cza-
su obiekt był wyłączony z użytkowania. 
Remont przebiegał w dwóch etapach:

i etap  
92 920,00 zł brutto 
• w ramach tego etapu wykonano wy-

mianę instalacji hydraulicznej, za-
montowano piec na ekogroszek oraz 
bojler do ciepłej wody o poj. 500 l, 
a także wyremontowano następują-
ce pomieszczenia: kotłownię, pralnię, 
szatnię gospodarzy wraz z natryskami 
i wc.

ii etap  
262 288,78 zł brutto 
• w ramach tego etapu wyremontowano 

pozostałe pomieszczenia, tj. biuro kie-
rownika, wc ogólnodostępne z jedno-
czesnym dostosowaniem do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, szat-
nie wraz z natryskami i wc dla gości, 
pokój i łazienkę dla sędziów, z koryta-
rza ogólnego wydzielono magazynek 
na sprzęt sportowy. Wartość robót 
budowlanych wyniosła 246 712,86 zł  
brutto. W trakcie realizacji drugie-
go etapu poniesiono koszty na opra-

otwarcie pawilonu 
sportowego

SzatNia
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