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SZKOLNE  
WIEŚCI
Pierwsze miesiące nauki 
stacjonarnej w szkołach 
podstawowych

CZAS  
NA KULTURĘ
Warsztaty, spotkania autorskie, 
koncerty, czyli twórcze 
spędzanie wolnego czasu

1614124 TRZY NAGRODY  
DLA WSI
Sprzęt kuchenny  
i pieniądze  
za sołecką inicjatywę

OKRES PODSUMOWAŃ 
I  DOBRYCH PLANÓW
Kończymy zaczęte projekty, 
rozpoczynamy nowe 
przedsięwzięcia

Czas pokoju 
W Y D A N I E  Ś W I ĄT E C Z N E

i dobroci
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SPOTKAJMY SIĘ W TYM SZCZEGÓLNYM,  
ŚWIĄTECZNYM CZASIE…

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

Zachęcamy Państwa do współredago-
wania niniejszego czasopisma. Jeśli 

mają Państwo pomysł na ciekawy artykuł 
związany z naszą gminą, jej historią, wa-
lorami przyrodniczymi lub kulturowymi, 
poparty faktami bądź ciekawymi zdjęcia-
mi, zachęcamy do przesłania i podziele-

nia się tymi informacjami z mieszkańca-
mi naszej gminy. 
Materiały dotyczące czasopisma prosi-
my przesyłać na adres:  
biuletyn@mlynary.pl
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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Młynary,  
aby święta były czasem spokojnym,

spędzonym w gronie najbliższych mam osób, w zdrowiu i miłości,
a Nowy 2022 Rok umożliwił realizację wszelkich planów

oraz napełnił nas nadzieją na lepsze jutro
Kolejny raz przekazuję na Pań-

stwa ręce nowy numer biuletynu 
„Prosto z Młynar”, mając nadzie-

ję, że przybliżę Państwu wydarzenia, 
jakie miały miejsce w ostatnim czasie. 

Dobiega końca miniony rok. Czas za-
tem na podsumowanie naszej pracy, na 
przedstawienie planów na przyszłość 
oraz na życzenia świąteczne. Ale za-
nim przejdą Państwo do lektury wy-
dania świątecznego naszego biuletynu, 
pragnę podziękować wszystkim miesz-
kańcom Gminy Młynary za oddane na 
mnie głosy. To dzięki Państwu zajęłam 
I miejsce w województwie warmiń-

sko-mazurskim w Plebiscycie „Samo-
rządowiec roku 2021” w kategorii 
„Burmistrz”. Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie i wielki zaszczyt. Dzięku-
ję, że doceniliście Państwo pracę moją 
i moich współpracowników, nasze 
wspólne starania o to, aby nam wszyst-
kim żyło się lepiej. Dla każdego samo-
rządowca najważniejszym miernikiem 
jego pracy jest zadowolenie mieszkań-
ców. Tym bardziej cenny dla mnie jest 
taki ranking. Jest to dla mnie motywa-
cją do dalszego działania.

Odkąd rozpoczęłam urzędowanie 
dużo dobrego zostało zrobione w na-

szej gminie. Zrealizowaliśmy wiele 
projektów, inwestycji, na które pozy-
skaliśmy dofinansowanie z zewnątrz. 
Pozostało jeszcze sporo do zrobienia. 
Mam nadzieję, że uda się zrealizować 
chociaż część planów, które mam wo-
bec naszej Małej Ojczyzny.

Życzę Państwu miłej lektury. 

Renata Wioletta Bednarczyk
Burmistrz Miasta  
i Gminy Młynary

Przed nami Wigilia miejska, Kon-
cert Świąteczny w Ośrodku Kultu-
ry oraz Koncert Kolęd w kościele 

parafialnym w Młynarach.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary pani 
Renata Bednarczyk serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców gminy na 
Wigilię na Rynku, która odbędzie się 
18 grudnia 2021 roku, godz. 11.00-
13.00. W programie: dzielenie się 

opłatkiem, wspólne kolędowanie, de-
gustacja wigilijnych potraw.

Tego samego dnia o godz. 16.00 
w sali kina odbędzie się Koncert Świą-
teczny przygotowany przez Ośrodek 
Kultury w Młynarach oraz kiermasze 
świąteczne przygotowane przez lokal-
ne organizacje i artystów. Na scenie za-
goszczą grupy wokalne działające przy 
Ośrodku Kultury, zespoły szkoły Pod-
stawowej w Młynarach Lawa i Ambro-

zja, dzieci z Przedszkola w Młynarach, 
Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz 
zespół Lawa (grupa kościelna).

W okresie poświątecznym na KON-
CERT KOLĘD zaprasza zespół Lawa 
działający przy Parafii Świętego Pio-
tra Apostoła w Młynarach. Koncert 
odbędzie się 8 stycznia 2022 roku  
o godz. 17.00 w kościele parafialnym 
w Młynarach (duży kościół).

Spędźmy ten czas razem!

DRODZY MIESZKAŃCY
RENATA WIOLETTA BEDNARCZYK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY

Spokojnych Świąt!

Renata Wioletta Bednarczyk 
Burmistrz Miasta  

i Gminy Młynary

Karol Jóźwiak
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Młynarach
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Dobiega końca rok 2021 
– czas na podsumowanie 
oraz na czynienie planów 
na przyszłość. Był to bardzo 
pracowity rok, w którym udało 
nam się zrealizować wiele 
działań. 

Oto najważniejsze z nich:
• Rozpoczęliśmy realizację największej, 

jak dotychczas, w naszej gminie inwe-
stycji, jaką jest budowa nowej oczysz-
czalni ścieków, na którą pozyskaliśmy 
100% środków finansowych, czyli 
ok. 8,5 mln zł, w tym: ok. 5,8 mln ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz ponad 2,6 mln zł  
w ramach Funduszu Inicjatyw Lokal-
nych. Zakończenie budowy planowa-
ne jest na czerwiec 2022 roku.

• Rozpoczęliśmy działania zmierzają-
ce do modernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Młynarach. Dzięki realiza-
cji projektu „Modernizacja gospodar-
ki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” 
w ramach programu współpracy 
transgranicznej Polska-Rosja powsta-
ła dokumentacja projektowa (koszt 
84 870 zł z czego 76 383 zł to dofinan-
sowanie, a 8487 zł to wkład własny 
gminy).  Budowa nowego SUW- u roz-
pocznie się już w 2022 roku dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu w wy-
sokości 5 mln zł w ramach rządowego 
programu „Polski Ład”.

• Od początku roku seniorzy z naszej 
gminy mogą aktywizować się w Klubie 
Senior +, który funkcjonuje w budynku 
„starego przedszkola” na ulicy Słowac-
kiego w Młynarach. Aby utworzyć Klub 
Seniora gmina pozyskała dofinansowa-
nie w ramach rządowego programu Se-
nior+ i przeprowadziła modernizację 
budynku za kwotę 265 990 zł, z cze-
go 120 950 zł stanowił wkład własny 
gminy. Pozyskaliśmy także dodatkowe 
fundusze (28 000 zł) na otwarcie i funk-
cjonowanie klubu.

• We wrześniu 2021 roku odbyło się 
uroczyste otwarcie Centrum Integra-

cji Społecznej, które mieści się w nowo 
wybudowanym, zrewitalizowanym bu-
dynku, będącego jednym z elementów 
historycznej zabudowy w centrum 
Młynar. Inwestycja została przepro-
wadzona dzięki dofinansowaniu ze 
środków europejskich w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-mazurskie-
go na lata 2014–2020 w wysokości 
679 380 zł.

• Pozyskaliśmy dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, któ-
re pozwoliło nam na realizację budowy 
pierwszego asfaltowego odcinka dro-
gi gminnej Sąpy–Warszewo–Zastaw-
no. Inwestycję rozpoczęto od budowy 
980 m drogi asfaltowej z Sąp w kie-
runku Warszewa, który kosztował 
1 999 843,62 zł, z czego 1 171 448,15 zł  
to dofinansowanie, a 828 395,47 zł to 
wkład własny gminy.

Wiele działo się także na innych drogach 
w naszej gminie: 
• Dzięki wytężonej pracy Pani Bur-

mistrz Młynar i pracowników UMiG 
oraz licznym spotkaniom burmistrz 
z marszałkiem województwa, a także 
przekazanej przez gminę dotacji w wy-
sokości 160 000 zł, udało się doprowa-
dzić do realizacji długo oczekiwanej 
przebudowy drogi 505 w miejscowo-
ści Sąpy. Przed rozpoczęciem realizacji 
okazało się, że ZDW zamierza okroić re-
alizację przedsięwzięcia w części chod-
nikowej. Po wielu pertraktacjach udało 
się ponadto pozyskać ok. 500 000 zł na 
realizację pełnego zakresu części chod-
nikowej i roboty dodatkowe, które po-
wstały w trakcie realizacji. 

• Zakończyliśmy modernizację ulic Lan-
giewicza i Słowackiego w Młynarach. 
Prace prowadzone były w ramach po-
rozumienia z Zarządem Dróg Powiato-
wych, gdzie materiał przekazał ZDP, zaś 
robocizna była po stronie Gminy Mły-
nary. W tym miejscu chcielibyśmy po-
dziękować wszystkim osobom, które 
bezinteresownie (bez wynagrodzenia) 
pomogły w realizacji tego przedsię-
wzięcia. To dzięki Wam udało się nam 

zrewitalizować część Starego Miasta 
w Młynarach. 

• Zrealizowaliśmy kolejny, IV etap prze-
budowy drogi gminnej w Kraskowie, 
polegający na utwardzeniu nawierzch-
ni płytami drogowymi.  Prace na tej dro-
dze prowadzone są dzięki współpracy 
i wsparciu finansowemu Nadleśnictwa 
Młynary oraz dzięki pozyskanej dota-
cji z budżetu Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, pochodzące z tytułu 
wyłączenia z produkcji gruntów rol-
nych. Na realizację zadania otrzymali-
śmy blisko 50 000 zł.

• Przekazaliśmy 40 000 zł powiatowi 
elbląskiemu na kontynuację remontu 
drogi powiatowej przebiegającej przez 
miejscowość Kraskowo. Dzięki temu 
położona zostanie nowa nakładka bi-
tumiczna o długości 700 mb. 

Inne zrealizowane działania to:
• Wyłoniliśmy wykonawcę projektu 

realizowanego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, pole-
gającego na rozbudowie sieci wodo-
ciągowej w naszej gminie. Powstaną 
nowe „nitki” wodociągowe w miejsco-
wościach Broniszewo, Młynarska Wola, 
Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe 
Monasterzysko, Rucianka, Warszewo. 
Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowa-
nie w wysokości 872 980 zł.

• Kontynuujemy realizację projektu 
zmierzającego do wdrożenia e-usług 
dla mieszkańców naszej gminy i grun-
townej informatyzacji Urzędu Miasta 
i Gminy w Młynarach (pozyskane do-
finansowanie: 1 mln 250 tys. zł), a tak-
że projektu wdrożenia e-usług w ZWiK, 
którego elementem będzie montaż wo-
domierzy radiowych w domach odbior-
ców wody.

• Pozyskaliśmy 110 000 zł na zakup lek-
kiego samochodu pożarniczego typu 
„pick-up” dla OSP Młynary, w tym: 
100 000 zł z Funduszu Sprawiedliwo-
ści oraz 10 000 zł ze Starostwa Powia-
towego w Elblągu.

• Kontynuowaliśmy działania prowa-
dzące do tworzenia lub odtworze-
nia miejsc rekreacji dla mieszkańców 

Najpopularniejsza 
wśród burmistrzów

naszej gminy: powstaje park „Za mły-
nem” w Młynarach, zakończyła się 
rewitalizacja stawu wiejskiego w Kar-
szewie i we Włóczyskach, powstały 
nowe wiaty w Młynarskiej Woli, Włó-
czyskach i Karszewie, zrealizowaliśmy 
remonty oraz doposażenie świetlic 
wiejskich.

Mimo zawirowań i problemów udało nam 
się zrealizować wiele mniejszych i więk-
szych przedsięwzięć, o których, już wkrót-
ce, poinformujemy Państwa szczegółowo 
w corocznym „Raporcie o stanie gminy”. 
Przed nami kolejny pracowity rok. Co za-
mierzamy? Przed nami wiele wyzwań, 
a oto najważniejsze z nich:
• zakończenie przebudowy dróg powia-

towych Zastawno–Kwietnik II etap 
i drogi powiatowe Młynarska Wola–
Janiki Pasłęckie – granica powiatu el-
bląskiego;

• zakończenie budowy oczyszczalni 
ścieków;

• przebudowa skrzyżowania dróg woje-
wódzkich 505 i 509 na ulicy Grunwaldz-
kiej i Elbląskiej, budowa chodników 
w kierunku ogródków działkowych;

• remont drogi 505 od przebudowanego 
skrzyżowania w Młynarach do miejsco-
wości Włóczyska, który polegać będzie 
na ułożeniu nowej nakładki wraz z po-
szerzeniem poboczy;

• budowa parku miniatur z amfiteatrem 
w Młynarach;

• budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody 
w Młynarach;

• realizacja kolejnego odcinka drogi pły-
towej w Kraskowie;

• remonty świetlic wiejskich i budynku 
Ośrodka Kultury.

To tylko niektóre z naszych planowa-
nych działań. W dalszym ciągu będziemy 
czynić starania w celu pozyskania środ-
ków finansowych na realizację kolejnych 
przedsięwzięć. Odczuwamy wielką sa-
tysfakcję z faktu, że nasza praca przynosi 
widoczne efekty. Cieszymy się, że two-
rzymy zgrany zespół, którego wspólnym 
celem jest działanie na rzecz naszej ma-
łej ojczyzny.

Życzymy Państwu, aby nadchodzący 
rok okazał się dla wszystkich łaskawy. 
Życzymy, przede wszystkim, zdrowia, 
odważnych marzeń, dobrych decyzji, po-
wodzenia w realizacji planów i wszelkiej 
pomyślności. 

Wszystkiego najlepszego!
Renata Wioletta Bednarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
oraz

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Młynarach

Czas podsumowań  
i dobrych planów

RENATA BEDNARCZYK ZAJĘŁA I MIEJSCE W KATEGORII „BURMISTRZ”

Burmistrz Miasta i Gminy Mły-
nary na pierwszym miejscu 
w plebiscycie na samorządow-

ca 2021 roku województwa warmiń-
sko-mazurskiego w kategorii „Bur-
mistrz”. 

Minęły już trzy lata od ostatnich wy-
borów samorządowych. Aby ocenić 
pracę wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast oraz starostów, po 3 latach 
sprawowania przez nich urzędu, „Ga-
zeta Olsztyńska” i „Dziennik Elbląski” 
zorganizowały plebiscyt na samorzą-
dowca 2021 roku województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Plebiscyt trwał od 1.10.2021 roku do 
2.11.2021 roku. W tym czasie mieszkań-
cy, którzy chcieli docenić pracę swojego 
włodarza, mogli oddawać głosy, wysy-
łając SMS-y. 

Renata Wioletta Bednarczyk zajęła 
I miejsce spośród 130 samorządowców 
w kategorii „Burmistrz”. Mieszkańcy gmi-
ny docenili w ten sposób starania oraz 
wkład w pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności.

– Jest to dla mnie motywacją do dal-
szego działania – mówi  Renata Bednar-
czyk, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

O rankingu oraz I miejscu w plebi-
scycie na samorządowca 2021 roku 
poinformowała zwyciężczynię plebi-
scytu redaktorka „Gazety Olsztyńskiej” 
i „Dziennika Elbląskiego”. Pełen wywiad 
można znaleźć na stronie: https://dzien-
nikelblaski.pl/773418,Najwazniejsze-
-jest-zadowolenie-mieszkancow.

Wręczenie nagrody nastąpiło 18 li-
stopada 2021 roku podczas V Kongresu 
Przyszłości w Olsztynie. 
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W 2021 roku radni obradowali 
na 11 sesjach Rady Miejskiej 
w Młynarach, na których 
podjęli 60 uchwał. 
Komisja Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego, Oświaty 
i Kultury opiniowała blisko  
70 uchwał na 9 posiedzeniach. 

DEBATA O STANIE DRÓG
Podczas XXXVI sesji RM w Młynarach od-
była się debata o stanie dróg wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych położonych 
na terenie gminy Młynary. W debacie 
uczestniczyli zaproszeni goście: Robert 
Dróbka, kierownik Rejonu Dróg Woje-
wódzkich w Olsztynie oraz Józef Zamoj-
cin, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Elblągu z siedzibą w Pasłęku. 

Podczas debaty Robert Dróbka przedsta-
wił zestawienie prac budowlanych wykona-
nych na drogach wojewódzkich położonych 
w gminie Młynary:
• 2017 rok przebudowa prawej strony ryn-

ku w Młynarach – 575 000,00 zł
• 2018 rok wykonanie chodnika na ul. War-

szawskiej w Młynarach – 135 000,00 zł
• 2019 rok odnowa nawierzchni na DW 509 

odcinek Młynary-Zaścianki – 906 000,00 zł
• 2020 rok odnowa nawierzchni ul. War-

szawskiej w Młynarach
• 2021 rok budowa chodnika i zatok autobu-

sowych wraz ze wzmocnieniem konstruk-
cji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 505 
w miejscowości Sąpy – 2 684 000,00 zł 
(wkład Gminy Młynary – 160 000,00 zł),
W 2021 roku planowane jest wykona-

nie odnowy nawierzchni DW 509 na odcin-
ku Pomorska Wieś – Zastawno (1135 m) 
oraz dokończenie odnowy ul. Warszawskiej 
w Młynarach (200 m).

Józef Zamojcin Dyrektor ZDP podzięko-
wał za wzorową współpracę samorządu 

gminy Młynary z samorządem powiatu el-
bląskiego oraz przedstawił zestawienie wy-
konanych prac budowlanych na drogach 
powiatowych położonych na terenie gminy 
Młynary w 2020 roku, a także plan pracy na 
rok 2021 i 2022:
• remont drogi powiatowej Zastawno-

-Kwietnik I etap (wykonano w 2020 roku),
• remont drogi powiatowej Zastawno-

-Kwietnik II etap (wykonanie do 30 czerw-
ca 2022 roku),

• remont drogi powiatowej Młynarska Wola 
– Janiki Pasłęckie – granica powiatu elblą-
skiego (wykonanie w 2022 roku),

• remont drogi powiatowej Młynary–Kuro-
wo Braniewskie w miejscowości Kraskowo 
– odcinek 700 m (wykonanie 2021 roku),

• rewitalizacja ul. Słowackiego w Młynarach 
(wykonano w 2021 roku),

• opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na ul. Polną w Młynarach 
(planowane wykonanie 2021 roku),

• przejście drogowe na ul. 1 Maja w Młyna-
rach (wykonano w 2021 roku).
Należy zauważyć, że Gmina Młynary par-

tycypuje w kosztach większości powyższych 
inwestycji realizowanych przez Powiat El-
bląski.

Burmistrz MiG Młynary podziękowała obu 
gościom za przybycie na sesję i współpracę 

z Gminą Młynary oraz zwróciła uwagę na po-
trzebę remontu drogi powiatowej w Kurowie 
Braniewskim, przebudowy skrzyżowania 
przy stacji paliw w Młynarach, budowy par-
kingu przy UMiG w Młynarach oraz remon-
tu DW 505 w Płonnym i Błudowie.

W trakcie debaty głos zabrali także radni 
RM w Młynarach:
• radny Andrzej Florczyk zwrócił uwagę na 

konieczność wykonania nowego pobocza 
na drodze powiatowej Młynary–Milejewo 
oraz poprosił o terminowe wykaszanie po-
boczy dróg powiatowych i wojewódzkich 
wraz z usuwaniem krzewów;

• radna Regina Chabros-Dusza zgłosiła po-
trzebę terminowego wykaszania DW 505 
i usuwania Krzaków oraz remontu DW 505 
na odcinku Młynary Frombork;

• jako przewodniczący RM w Młynarach 
zwróciłem uwagę na potrzebę remontu 
chodnika na ul. Elbląskiej w Młynarach, 
wykonania cięć pielęgnacyjnych suchych 
gałęzi na drzewach w ciągu DW 505, 
w szczególności na odcinku S22 – Włó-
czyska oraz poprosiłem o wyjaśnienie, czy 
planowana przebudowa ul. Polnej obej-
muje połączenie nową nawierzchnią ulicę  
Polną z ul. Kwiatową w Młynarach.
Po zakończonej debacie podziękowa-

łem kierownikowi RDW i dyrektorowi ZDP 
za udział w debacie, przekazane informa-
cje, udzielenie odpowiedzi na pytania rad-
nych oraz współpracę z samorządem Gminy 
Młynary.

CO W KOMISJACH?
Podczas 27. posiedzenia Komisji BRGKiO 
odbyło się spotkanie radnych RM w Mły-

Już  w pierwszej połowie 2022 roku 
zostanie przeprowadzony długo 
oczekiwany remont drogi powia-

towej nr 1158N na odcinku Młynar-
ska Wola – Janiki Pasłęckie – granica 
powiatu elbląskiego.

22 listopada 2021 roku Zarząd Dróg 
Powiatowych, który jest administrato-
rem drogi, rozstrzygnął postępowanie 
przetargowe na realizację tego zada-
nia. Wykonawcą została firma Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
„TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu 
Gdańskiego. Wykonawca jest zobo-
wiązany to zakończenia prac w termi-
nie 240 dni od dnia podpisania umowy. 

Zakres prac obejmował będzie:
• wykonanie nowej nawierzchni bitu-

micznej na jezdni, 
• wzmocnienie istniejącej konstruk-

cji drogi, 

• lokalne wyrównanie istniejącej kon-
strukcji drogi, 

• odmulenie istniejących rowów, 
• oczyszczenie istniejących przepu-

stów pod koroną drogi oraz zjazda-
mi wraz z remontem przyczółków, 

• wykonanie poboczy z kruszywa ła-
manego stabilizowanego mecha-
nicznie, 

• mechaniczne karczowanie zagajni-
ków średnich od 31% do 60% po-
wierzchni – krzaki wzdłuż poboczy, 

• wymiana istniejącego oznakowania 
pionowego, 

• wykonanie oznakowania pozio-
mego.
Modernizacja realizowana będzie 

z 65% dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, przy współ-
udziale we wkładzie własnym Powia-
tu Elbląskiego i Gminy Młynary.

Kilka słów od radnych Rady 
Miejskiej w Młynarach

narach z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
gminy Młynary w związku z planem pra-
cy RM w Młynarach dotyczącym „Analizy 
działalności organizacji pozarządowych 
działających na terenie Miasta i Gminy 
Młynary oraz ich współpracy z admini-
stracją Gminy Młynary”.

Oprócz radnych RM w Młynarach, pani 
burmistrz i pracowników UG, w spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele poniższych 
organizacji pozarządowych:
• Jacek Ździech i Kornel Wieczorek –  

KS Syrena Spomlek Młynary,
• Dominika Zabiełło – Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary,
• Te re s a  M i s z k i e w i c z- F l o rc z yk  –  

KGW w Nowym Monasterzysku,
• osobiście reprezentowałem – Stowarzy-

szenie Mieszkańców Wsi Sąpy. 
Było to pierwsze spotkanie radnych RM 

w Młynarach z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych działających na te-
renie naszej gminy, i miejmy nadzieję, że 
nie ostatnie. W ramach dyskusji człon-
kowie organizacji opowiedzieli o swoich 
działaniach, a także podzielili się z radny-
mi problemami, na jakie napotykają pod-
czas swojej pracy. 

W imieniu radnych RM w Młynarach 
dziękuję przedstawicielom organizacji 
pozarządowych za spotkanie i dyskusję. 
Uważnie wysłuchaliśmy Państwa propo-
zycji i w miarę możliwości finansowych 
i organizacyjnych będziemy wspierać dzia-
łalność organizacji pozarządowych z tere-
nu naszej Gminy.

PRACA KOMISJI REWIZYJNEJ 
W ramach planu kontroli na 2021 rok 

Komisja Rewizyjna RM w Młynarach ob-
radowała 22 września na XV posiedzeniu 
i zajęła się następującymi zagadnieniami:
• członkowie KR rozpatrzyli sprawozdanie 

finansowe z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Młynary za 1. połowę 2021 roku 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej dotyczącą powyższego sprawoz-
dania. radni po analizie przedstawionych 
dokumentów przyjęli sprawozdanie bez 
uwag;

• analizą w zakresie wydatkowania środ-
ków na promocję Gminy. Tu również nie 
było uwag;

• rozpatrzeniem sprawozdania z działal-
ności Przedszkola im. Jana Brzechwy 
w Młynarach w zakresie funkcjonowa-
nia placówki i wydatkowania środków fi-
nansowych za 2020 rok i za 1. półrocze 
2021 roku. Sprawozdanie zostało przyję-
te bez uwag.

Karol Jóźwiak, Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Młynarach

W 2021 ROKU RADNI OBRADOWALI NA 11 SESJACH

Nowa droga 
 już w przyszłym roku

Zachęcamy mieszkańców gminy Młynary do oglądania transmisji obrad RM w Młynarach 
w Internecie (serwis www.youtube.com, konto Gmina Młynary) oraz z zapoznawania się 
z materiałami dotyczącymi RM zamieszczonymi na stronach internetowych Gminy Młynary 
www.mlynary.pl, http://bip.mlynary.pl, www.facebook.com/GminaMłynary, a także 
do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Młynary za 2020 rok, który można znaleźć na 
stronie www.mlynary.pl w zakładce po prawej stronie.
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Mijający 2021 rok nie był łatwy 
dla organizacji pozarządowych, 
które z pewnością odczuły 
negatywny wpływ pandemii 
na realizację swoich 
przedsięwzięć. Wielu działań 
nie udało się przeprowadzić 
w takim zakresie jak w latach 
ubiegłych. Jednak organizacje 
nie poddały się i zdecydowały 
się ubiegać o środki gminne na 
realizację zadań publicznych, 
dzięki którym zrealizowały 
ciekawe inicjatywy.

W 2021 roku Gmina Młynary przekaza-
ła na realizację zadań publicznych kwo-
tę w wysokości 50 000,00 zł. Organizacje 
realizowały zadania w ramach dwóch za-
kresów budżetowych – kultury oraz kul-
tury fizycznej i sportu.

TWÓRCZE 
ZAGOSPODAROWANIE 
WOLNEGO CZASU
W zakresie kultury przyznano dotację 
w wysokości 8000 zł dla Stowarzy-
szenia na rzecz Dzieci i Młodzieży 
Gminy Młynary na realizację zada-
nia pn. „Wsparcie grup artystycznych 
Lawa, Ambrozja, Integraton”. Cykl za-
jęć artystycznych przyczynił się do 
aktywizacji dzieci i młodzieży gmi-
ny Młynary, ich twórczego działania, 
a także do rozwoju warsztatu umiejęt-
ności wokalnych i instrumentalnych. 
Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. 
Wspólne próby, występy artystyczne 
nie tylko rozwijały wśród uczestników 
kreatywność, ale również były formą 
twórczego zagospodarowania wolne-
go czasu. Podsumowując, członkowie 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Gminy Młynary przeprowadzili  

Uczniowski Klub Sportowy „DONA” 
Młynary (3000 zł) na realizację zdania 
pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Młynary”. Upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży oraz propagowanie różnych 
aktywności w czasie wolnym realizowa-
ne było poprzez organizację pozalek-
cyjnych zajęć, m.in. SKS-y dla uczniów, 
w których uczestniczyło ok. 15 osób. 
Spotkania odbywały się systematycznie 
2 razy w tygodniu po 1 godzinie. Mło-
dzież aktywnie brała udział w zawodach 
sportowych. Zorganizowano Gminny Tur-
niej Gier Planszowych, w którym wzięło 
udział w sumie 90 uczniów, Turniej Mini 
Piłki Siatkowej, w którym uczestniczyło  
48 osób, Gminny Turniej Tenisa Stoło-
wego, w którym zagrało 100 zawodni-
ków oraz Turniej Piłki Ręcznej, w którym 
uczestniczyło 40 osób.

Zajęcia sportowe propagowały aktyw-
ny wypoczynek i nakłaniały do zdrowych 
nawyków. Gry planszowe poprzez zaba-
wę rozwijały logiczne i strategiczne my-
ślenie. Wspólnie spędzony czas i zdrowa 
rywalizacja przyczyniła się do integracji 
mieszkańców. 

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” 
Błudowo (2000 zł) na realizację zadania 
pn. „Zajęcia sportowe skoku wzwyż w ra-
mach pozalekcyjnych zajęć sportowych”. 
Realizacja zadania umożliwiła dzieciom 
naukę skoku wzwyż oraz spowodowała 
poprawę sprawności fizycznej i zdolności 
ruchowych. Zorganizowano 10 zajęć po 
90 min, w których udział wzięło 25 osób. 
Dzięki realizacji zadania dzieci otrzymały 
możliwość uprawiania kolejnej dyscypli-
ny sportowej. 

INTEGRACJA 
MIESZKAŃCÓW
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 
Sąpy (2276 zł) na realizację zadania 
pn. „VIII Turniej Rekreacyjno-Sportowy 
„W pogoni za Babim Latem”. Organiza-
cja turnieju przyczyniła się do integra-
cji mieszkańców i aktywnego spędzenia 
wolnego czasu przez mieszkańców gmi-
ny Młynary, a w szczególności sołectwa 
Sąpy. Rozegrane konkurencje podczas 
turnieju nie były przypadkowe, tylko ści-
śle nawiązywały do nazwy tematycznej 
Sąpy, czyli Babiej Doliny. W ramach za-
dania zorganizowano cykl 2 zawodów 
wędkarskich, w których udział wzięło 
22 wędkarzy w każdych zawodach oraz 
turniej sportowo-rekreacyjny „W Po-
goni za Babim Latem”, w ramach któ-
rego przeprowadzono 8 konkurencji 
tematycznych, udział wzięło 36 uczest-

ników. Turniej poprzez aktywne spędze-
nie wolnego czasu zintegrował lokalną 
społeczność.

Stowarzyszenia na rzecz Dzieci 
i Młodzieży Gminy Młynary (3000 zł) 
na realizację zadania pn. „Piknik Rodzin-
ny 2021”. Zorganizowanie pikniku umoż-
liwiło integrację społeczną, zbliżenie 
pokoleń poprzez wspólne działanie i za-
bawę oraz propagowanie zdrowego stylu 
życia i aktywnych form spędzania wolne-
go czasu. Realizacja zadania oparta była 
na szerokiej współpracy Stowarzysze-
nia z innymi organizacjami oraz grupa-
mi nieformalnymi działającymi w gminie 
Młynary. W sumie zgłosiło się 10 instytu-
cji i organizacji pozarządowych. Wspólne 
działanie przyczyniło się do kształtowa-

nia aktywnej współpracy mieszkańców 
naszej gminy w tworzeniu lokalnego ży-
cia społecznego.

W spotkaniu uczestniczyło wielu 
mieszkańców. Podczas występów za-
prezentowały się grupy artystyczne, jak 
również artyści indywidualni. Odbyło 
się 5 konkurencji sportowych. Zorgani-
zowano również 5 stoisk piknikowych.

Cieszy nas to, że mimo trudności oraz 
obowiązujących obostrzeń stowarzysze-
niom udało się zrealizować wiele zadań 
mających wpływ na jakość życia w na-
szej gminie. Jesteśmy przekonani, że 
współpraca Gminy z organizacjami po-
zarządowymi w kolejnych latach będzie 
przebiegała równie efektywnie, jak do-
tychczas.  Kamila Piszak

Środki gminne 
dla organizacji 
pozarządowych

50 godzin zajęć praktycznych, w których 
uczestniczyło 40 osób. Wydana zosta-
ła płyta z autorskimi utworami zespo-
łu Integraton w nakładzie 1000 sztuk.  
Promocja płyty oraz zaprezentowanie 
dorobku artystycznego zespołu miały 
miejsce podczas Gminnych Dożynek oraz 
koncertu zorganizowanego w dniu 11 li-
stopada 2021 roku.

NIE ZABRAKŁO TEŻ ZAJĘĆ 
SPORTOWYCH
W zakresie kultury fizycznej i sportu 
przyznano dotacje następującym sto-
warzyszeniom:

Klub Sportowy KS „Syrena” Młyna-
ry (31 724 zł) na realizację zadań pn. 
„Prowadzenie zajęć piłkarskich przez  
KS Syrena Młynary” oraz „Organizacja 
turnieju piłki nożnej”. Zajęcia z zakre-
su piłki nożnej – mecze i turnieje pił-
karskie, prowadzone były z różnymi 
grupami wiekowymi (żak, młodzik i se-
nior). Treningi odbywały się na stadionie 
w Młynarach. Systematyczny udział dzie-
ci i młodzieży w spotkaniach przyczynił 
się do rozwoju umiejętności sprawne-
go poruszania się na boisku i współza-
wodnictwa w czasie gry w piłkę nożną. 
W zgrupowaniach brało udział 50 zainte-
resowanych i w sumie przeprowadzono 
360 godzin zajęć treningowych. W dniu 
27 sierpnia 2021 roku zorganizowano 
turniej, w którym aktywny udział wzię-
ło 60 uczestników, a w ramach rywaliza-
cji rozegrano 10 meczów.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY MŁYNARY ZORGANIZOWAŁO „PIKNIK RODZINNY 2021”

W POGONI ZA BABIM LATEM

KLUB SPORTOWY KS „SYRENA” MŁYNARY OTRZYMAŁ 31 724 ZŁ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
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Koło Gospodyń Wiejskich to 
inicjatywa wielopokoleniowa, 
kultywująca tradycje, ale czy 
tylko?

W naszej gminie działają trzy Koła Go-
spodyń Wiejskich: w Młynarach, Nowym 
Monasterzysku i Zaściankach. Na łamach 
naszego biuletynu będziemy prezento-
wać działalność poszczególnych KGW. 
Dziś chcemy przybliżyć Państwu ak-
tywność KGW z Nowego Monasterzyska. 

DZIAŁAMY DLA SIEBIE, 
ŚRODOWISKA I REGIONU
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Mo-
nasterzysku stanowi grupa kobiet, która 
aktywnie działa od wielu lat, niezależ-
nie od formy organizacyjnej. W więk-
szych zadaniach, projektach wspierają 
nas rodziny, inni mieszkańcy i przyja-
ciele. Formalnie KGW istnieje od grud-
nia 2018 roku. 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? 
Aktywność społeczna w Nowym Mona-
sterzysku odrodziła się w 2009 roku, po 
decyzji mieszkańców o remoncie i uru-
chomieniu własnymi siłami świetlicy 
wiejskiej, która była bardzo potrzebna 
dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzie-
ży. Dzieci Nowego i Starego Monasterzy-
ska potrzebowały miejsca do spędzania 
czasu wolnego, aktywności, możliwości 
spotykania się. Podobnie jak w rodzi-
nach – mężczyźni zajęli się remontem 
i adaptacją świetlicy, a kobiety poza pra-
cami przy remoncie, przygotowaniem 
i przeprowadzeniem zajęć z dziećmi. 

Pisaliśmy wówczas: 
Na ferie 2010 świetlica została udo-

stępniona dzieciom i młodzieży: odbyły 
się spotkania z animatorem z Elbląskie-
go Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych oraz próby grup dzieci 
do koncertu. Koncert był popisem dzie-
ci, nosił tytuł „Tacy jesteśmy 2010”. Pró-
by trwały od połowy grudnia w domach 
prywatnych. Pokazy taneczne były wła-
sną choreografią występujących. 5 lutego 
2010 dzieci i młodzież zagrały koncert dla 
seniorów Babć i Dziadków z naszej wsi. 

Nazajutrz odbył się oficjalny koncert ga-
lowy, zaprosiliśmy gości, sąsiadów. Zdecy-
dowaliśmy się także na formalne otwarcie 
świetlicy. Padły miłe słowa, dostaliśmy 
prezenty. 7 lutego 2010 odbył się koncert 
dla mieszkańców i przyjaciół, po którym 
młodzi artyści otrzymali słodkie upomin-
ki i podziękowania. W koncercie wystąpiło 
28 dzieci: recytowały, śpiewały, tańczyły. 
Reżyserią, organizacją i pomocą technicz-
ną zajęli się starsze koleżanki i koledzy ze 
wsparciem mam. Po koncertach był słodki 
poczęstunek dla wszystkich gości.

Tak zaczęła się współpraca kobiet, 
która trwa do dzisiaj. Przez kilka lat była 
realizowana całoroczna oferta spędza-
nia wolnego czasu dla dzieci i młodzie-

ży. Równolegle wraz z sołtysem i Radą 
Wsi planowano i prowadzono dzia-
łania w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni wspólnej we wsi i jej wy-
korzystania. Także kobiety były spon-
sorkami wielu działań, udawało się też 
pozyskać granty i dotacje na większe 
projekty. Wychowaliśmy następców, 
starsze dziewczyny, jako wolontariusz-
ki, prowadziły zajęcia dla młodszych 
dzieci, potem w szkołach średnich też 
były aktywne, były wyróżnione na-
grodami za wolontariat. Obecnie są 
aktywne w swoich nowych miejscach 
zamieszkania.

Istotnym wydarzeniem dla aktywności 
we wsi Nowe Monasterzysko było w roku 

2013 wypracowanie koncepcji i tematu 
wsi, które było animowane i wspierane 
przez granty Urzędu Marszałkowskiego. 
Temat „Wioska dobrego czasu” kanalizuje 
nasze działania dla wsi i regionu – szerzej 
patrzymy na aktywność. Odbywamy wi-
zyty studyjne w Polsce, przyjmujemy go-
ści z regionu i z całego kraju, opowiadamy 
o nas i regionie, dzielimy się doświadcze-
niami i inspirujemy się wzajemnie. 

Z upływem czasu zmieniały się po-
trzeby: dzieci wyrosły, stały się mobilne, 
znalazły inne miejsca i formy aktywno-
ści, obecne mamy tylko kilkoro „malusz-
ków”. Prowadzimy działania dla siebie, 
z pomocą dla wsi i regionu. Każda z nas 
to: matka, pani domu oraz często osoba 
pracująca. Mamy wsparcie najbliższych 
i korzystamy z ich pomocy.

CZY SKUPIENIE NA 
GOTOWANIU I PIECZENIU 
W KGW TO PRAWDA, CZY MIT?
Zadanie KGW, cel działania to „ustawo-
wo” pielęgnowanie tradycji regionu oraz 
wspieranie rozwoju społeczności i go-
spodarności. Każde koło określa swój 
własny statut, który wyznacza kierunki 
działania. Członkiem koła mogą być oso-
by, które ukończyły 13 lat.

W prosty sposób cel przekłada się 
na podtrzymanie tradycji kultural-
nych i kulinarnych. W naszym regionie 
mieszka ludność napływowa. W KGW 
dawne tradycje, w tym kulinarne na-
szych rodzin znajdujemy, przywraca-
my do życia i promujemy. Mamy własne 
spotkania tematyczne w każdy piątek 
wymieniamy doświadczenia, jeździmy 
na festyny, konferencje, przyjmujemy 
gości. Ta aktywność bardzo wzbogaca 
nasze życie, także to rodzinne.

Właśnie w tym czasie reprezentacja 
naszego KGW bierze udział w konferen-
cji pt. „Europejska Akademia Kobiet Wiej-
skich” w Starych Jabłonkach w dniach 23 
– 24 listopada 2021 roku, gdzie: przedsta-
wimy nas i nasze działania, zaprezentu-
jemy świąteczne stoisko z tradycyjnymi 
wyrobami i rękodziełem, a do konkursu 
zgłosiliśmy „Bożonarodzeniowytort sero-
wy Babci Artura”. Konferencje organizuje 
Warmińsko-Mazurska Izba oraz EUROPE 
DIRECT Olsztyn. 

Gotowanie inaczej – według nowo-
czesnej wiedzy medycznej oraz z zastą-
pieniem mięsa produktami roślinnymi, 
w poszanowaniu natury, z troską o pla-
netę, to obszar, w którym się edukujemy. 
W dniu 20 listopada odbyły się warsztaty 
prowadzone przez liderkę sklepu „Natu-
ralna żywność” z Elbląga. Nasza edukacja 
w tym zakresie będzie kontynuowana. 

Wraz z mieszkańcami realizujemy też 
inne działania na rzecz społeczności, z 
perspektywy wspólnych potrzeb i na 
podstawie zaakceptowanych pomysłów. 
Opiekujemy się dawnym ewangelickim 
cmentarzem, zegarem słonecznym na 
terenie rekreacyjnym, ogródkiem przy 
świetlicy i przy krzyżu. 

W tym czasie kończymy projekt „Cie-
pło i przytulnie” w ramach którego za-
gospodarowujemy teren za wiatrołapem 
naszej świetlicy na drewutnię wraz z za-
kupem narzędzi do obróbki drewna, 
w tym opałowego. KGW pozyskało dota-
cję 5100 zł z programu Nowe FIO, prowa-
dzonego przez LGD Warmiński Zakątek 
z LGD Łączy nas Kanał Elbląski. 

Jesteśmy otwarci na przyjmowa-
nie gości, dzielnie się doświadcze-
niem, pokazywanie dobrych praktyk, 
wspólne realizowanie działań, co przy-
czynia się do promowania regionu.  
20 września 2021 roku przyjęliśmy grupę  
20 osób z KGW „Biedronki” z Sobowa, 
woj. mazowieckie, powiat Płock. Prze-
prowadziliśmy warsztaty „Jak tworzyć 
grę terenową” na przykładzie naszych 
gier: „Maria Luiza i liderki Nowego 
Monasterzyska” oraz „Porozmawiajmy 
o pszczołach i ich świecie”. Latem trady-
cyjnie odwiedzają naszą wieś rowerzy-
ści z Grupy Rowerowej „Stop” z Elbląga, 
których przyjmuje sołtys naszej wsi.

Realizujemy działania dla siebie – 
członków KGW: szkolimy się, bywa-
my w teatrze, na koncertach, jeździmy 
na wycieczki. We wrześniu byłyśmy 
w Kaszubskim Parku Etnograficznym, 
w październiku na koncercie Elbląskiej 
Orkiestry Kameralnej. Inwestujemy 
w sprzęt i wyposażenie kuchni i świe-
tlicy, z których korzystamy. 

Szukamy dla sobie inspiracji i podej-
mujemy nowe ciekawe zadania. Mamy 
rodzinne powiązania z Fundacją „Pola-
kom na Kresach” z Łomianek. Zawsze 

jesteśmy aktywni, ale w tym roku z wła-
snej potrzeby, postanowiliśmy mocnej 
włączyć się w działalność charytatyw-
ną – przyjęliśmy do realizacji 10 listów 
„Marzeń dzieci na Święta Bożego Naro-
dzenia” uczniów Polskiego Gimnazjum 
w Dziewieniszkach, okrąg Soleczniki. 
Angażujemy w to działanie nasze rodzi-
ny, przyjaciół, budząc pokłady dobroci 
i serdeczności. To nas ubogaca. 

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁDZIAŁANIA 
Takie jesteśmy, my, kobiety z Nowego 
Monasterzyska, to są nasze wybrane po-
mysły na życie społeczne i działania. Je-
żeli mogą być one inspiracją dla innych, 
bardzo nas to cieszy. 

Chętnie podzielimy się naszym do-
świadczeniem i wiedzą, zapraszamy na 
spotkania, warsztaty do nas oraz na ta-
kie, które przeprowadzimy w innych 
miejscowościach, na zaproszenie dzia-
łających tam organizacji. 

Redakcja Teresa  
Miszkiewicz-Florczyk

ODNAJDUJĄ, PRZYWRACAJĄ DO ŻYCIA I PROMUJĄ DAWNE TRADYCJE

Koła Gospodyń Wiejskich 
– tradycja i nowoczesność

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWYM MONASTERZYSKU
WARSZTATY KULINARNE
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Wystawa pt. „Młynary – nasze 
miasto” została zorganizowana 
18 września przez Ośrodek 
Kultury w Młynarach. 

Pomysł wystawy zrodził się znacz-
nie wcześniej. Już wiosną zaprosiliśmy 
mieszkańców  do współpracy. Poszuki-
waliśmy wówczas  fotografii przedsta-
wiających nasze miasto takim, jakiego 
nie pamiętają młodsi mieszkańcy Mły-
nar. Nieliczni wsparli nas swoimi zbiora-
mi, ale to nie zniechęciło nas do dalszych 
poszukiwań. Udało nam się zgromadzić 
całkiem dużo ciekawych zdjęć i tak oto 
powstała  ekspozycja w pełni poświęco-
na naszemu miastu.

Wystawa została pierwszy raz zapre-
zentowana podczas otwarcia zrewitali-
zowanego budynku Centrum Integracji 
Społecznej i chyba możemy powiedzieć, 
że już tego dnia odniosła sukces, gosz-
cząc ok. 40 osób. Łącznie wystawę od-
wiedziło ponad 120 zwiedzających. 

Bardzo istotny dla nas – organizato-
rów był aspekt edukacyjny. Do odwie-
dzenia wystawy w kolejnych dniach po 
jej otwarciu zaprosiliśmy dzieci i mło-
dzież. Zależało nam na tym, aby przybli-
żyć najmłodszym mieszkańcom historię 
miasta.

Odwiedzający wystawę mogli obejrzeć 
ponad pięćdziesiąt zdjęć przedstawiają-
cych Młynary w różnych okresach dziejo-
wych. Pierwszy  to Młynary przed wojną. 
Tutaj wykorzystaliśmy zbiory publiko-
wane w różnych źródłach. To pozwoliło 

nam odtworzyć między innymi wygląd 
przedwojennego rynku.

W zbiorze znalazło się kilka zdjęć 
nawiązujących do działań wojennych 
i ukazujących zniszczenia dokonane 
w naszym mieście.

Wreszcie blok tematyczny Młyna-
ry– okres powojenny. Tutaj wyekspo-
nowano zdjęcia pochodzące ze zbiorów 
archiwalnych Urzędu Miasta i Gminy 
Młynary oraz prywatnych zbiorów ro-
dzinnych. Ten punkt wystawy pozwolił 
starszym mieszkańcom na sentymen-

talną podróż do lat 50.–80. a młodszym 
zapewnił atrakcję w postaci odnajdywa-
nia miejsc, które tak bardzo się zmieniły.

Planujemy kolejne wystawy tematycz-
ne, m.in. chcielibyśmy podjąć temat ludzi 
tutaj mieszkających, historii ich rodzin 
i wydarzeń w powojennych Młynarach. 
Zachęcamy więc Państwa do współpra-
cy. Z pewnością w waszych rodzinnych 
archiwach znajduje się wiele ciekawych 
pamiątek. 

 Dominika Zabiełło
Ośrodek Kultury w Młynarach

Młynary na fotografiiTrzy nagrody dla wsi  
Nowe Monasterzysko

Zamiast chorować – ja wolę wariować

NAJCIEKAWSZA 
INICJATYWA!
Nowe Monasterzysko zajęło pierw-
sze miejsce w wojewódzkim konkur-
sie na najciekawszą inicjatywę sołecką 
przyczyniającą się do poprawy estety-
ki miejscowości. Do konkursu został 
zgłoszony murowany witacz, wykona-
ny przez mieszkańców na wjeździe do 
miejscowości w 2018 roku. Budowa wi-
tacza zaplanowana była w Planie Od-
nowy Miejscowości napisanym przez 
mieszkańców. Wcześniej witacz został 
zaprojektowany przez studentów Kate-
dry Architektury Krajobrazu Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach 
prowadzonej współpracy mieszkańców 
i Uniwersytetu.

Murowany witacz z metalowymi ele-
mentami, nawiązującymi do mechanizmu 
zegara, zaprojektowany został zgodnie 
z tematem przewodnim: Nowe Monaste-
rzysko – „Wioska dobrego czasu”. Budowa 
witacza sfinansowana została ze środków 
pochodzących z funduszu sołeckiego oraz 

z dofinansowania w ramach konkursu 
„Aktywna Wieś Warmii-Mazur i Powiśla”. 

W nagrodę za zajęcie I miejsca w kon-
kursie Sołectwo Nowe Monasterzysko 
otrzymało od Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego nagrody rzeczowe o łącznej 
wartości 5000 zł. 

DOFINANSOWANIE  
DLA KGW 

25 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Nowym Monasterzysku burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary Renata Bednar-
czyk przekazała na ręce przedstawicie-
li Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym 
Monasterzysku sprzęt kuchenny, zaku-
piony przez Gminę Młynary przy udzia-
le dotacji uzyskanej w ramach konkursu 
„Granty Marszałka dla Kół Gospodyń 
Wiejskich”. W maju 2021 roku Gmina zło-
żyła wniosek o dofinansowanie w kon-
kursie organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, w ramach które-
go gminy mogły złożyć jeden wniosek 

dla wybranego Koła Gospodyń. Projekt 
Gminy Młynary dotyczył Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Nowym Monasterzy-
sku i znalazł się na czele listy projektów 
wybranych do dofinansowania z terenu 
całego województwa. Całkowity koszt 
zakupu wyposażenia wyniósł 5942,71 zł, 
w tym pozyskane dofinansowanie w wy-
sokości 4754,17 zł oraz wkład własny 
Gminy Młynary w wysokości 1188,54 zł.

NAJBARDZIEJ KREATYWNI 
W 2019–2020

Dwa sołectwa z naszej gminy Kar-
szewo i Nowe Monasterzysko zdobyły 
wyróżnienie w konkursie „Wieś z ini-
cjatywą” i otrzymały kwotę 1000 zł dla 
każdego sołectwa. 

„Wieś z inicjatywą” to konkurs organi-
zowany corocznie przez Starostę Elblą-
skiego. Celem konkursu jest docenienie 
i nagrodzenie najbardziej aktywnych 
i kreatywnych wsi, które w latach 2019 
i 2020 wiele zmieniły w swojej miejsco-
wości dzięki własnej pracy oraz promocja 
własnych działań, a także promocja pro-
jektów zrealizowanych z inicjatywy spo-
łeczności lokalnej. 

Komisja konkursowa wytypowała 
wsie, których inicjatywy miały szcze-
gólne znaczenie dla lokalnej społeczno-
ści i w dużej mierze przyczyniły się do 
zmiany wizerunku miejscowości oraz 
pobudzenia aktywności do realizacji ko-
lejnych pomysłów, a także troski o do-
bro wspólne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych udanych przedsięwzięć.

„Zamiast chorować – ja wolę 
wariować. A Ty? Co wybierasz?” 
To hasło zachęcające do 
szczepień przeciw COVID 
autorstwa jednej z uczestniczek 
konkursu.

21 września 2021 roku Burmistrz Mia-
sta i Gminy ogłosiła konkurs na ulot-
kę promującą szczepienia przeciw 
COVID-19. Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych z terenu 
miasta i gminy Młynary. Celem konkur-
su było zapoznanie uczniów z profilak-
tyką chorób zakaźnych oraz stworzenie 
ulotki zachęcającej do szczepień. Wa-
runkiem udziału w konkursie było wy-
konanie przez każdą zgłoszoną osobę  

1 ulotki promującej szczepienia na kart-
ce A4 techniką dowolną. Ulotkę można 
było wykonać w formie elektronicznej 
lub papierowej.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów 
z klas I–VIII ze Szkoły Podstawowej 
w Młynarach.

Wszystkie prace były interesujące, 
niektóre zaskoczyły członków komisji 
pomysłowością, precyzją wykonania, 
a także prostym przekazem chęci powro-
tu do życia sprzed pandemii.
• 28 września 2021 roku rozstrzygnięto 

konkurs. Po burzliwej dyskusji komi-
sja konkursowa przyznała nagrody za 
trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróż-
nienia. Nagrodami w konkursie były 
głośniki bluetooth, powerbanki i słu-
chawki bluetooth.

NAGRODY OTRZYMALI:
• Wiktoria Paradowska – I miejsce 

– uczennica klasy IIb Szkoły Podsta-
wowej w Młynarach,

• Patrycja Szczepaniak – II miejsce – 
uczennica klasy VIIb Szkoły Podsta-
wowej w Młynarach,

• Ewa Ruśniak – III miejsce – uczen-
nica klasy Va Szkoły Podstawowej 
w Młynarach.

WYRÓŻNIENIA:
• Jakub Gałecki – uczeń klasy IVaSzko-

ły Podstawowej w Młynarach,
• Jakub Aleksandrowicz – uczeń kla-

sy IIb Szkoły Podstawowej w Mły-
narach.

Nagrody ufundowała Gmina Młynary.
Serdecznie gratulujemy!
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W ostatnich miesiącach 
mijającego roku przyszedł 
w końcu czas na kulturę. 
Podejmujemy wiele 
ciekawych działań i mamy 
nadzieję, że wszystko powoli 
wróci do normy. Choć nad 
nami wciąż wiszą „covidowe 
chmury”, wierzymy, że ta 
burza przejdzie bokiem 
i pozwoli na rozwój kultury 
w naszej gminie. 

Ostatni czas był niezwykle trudny ze 
względów epidemiologicznych i finan-
sowych. W okresie letnim zwiększono 
nam dotację, co pozwoliło na zaplano-
wanie i przeprowadzenie różnych ini-
cjatyw kulturalnych.

Lato wypełniły liczne spotkania 
warsztatowe, o których już Państwu 
pisaliśmy w poprzednim numerze. 
W sierpniu uczestniczyliśmy w Dożyn-
kach Gminnych. Niedługo po tym wyda-
rzeniu cieszyliśmy się zainteresowaniem 
mieszkańców wystawą „Młynary – na-
sze miasto”. Jak co roku wzięliśmy udział 
w Narodowym Czytaniu. Wraz z począt-
kiem roku szkolnego ruszyła organizacja 
zajęć stałych. Obecnie prowadzimy trzy 
grupy wokalne (dwie dziecięce i jedną 
młodzieżową). Do naszego zespołu do-
łączyła Maja Panicz – instruktorka wo-
kalna. Prowadzi ona zajęcia wokalne, 
pracuje nad emisją głosu i ruchem sce-
nicznym. Pracownia muzyczna tętni ży-
ciem, a nasze grupy już przygotowują się 
do koncertu świątecznego. Przy pracow-
ni muzycznej powstaje również domowe 
studio nagrań.

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
niezmiennie zajęcia taneczne prowa-
dzone przez Edytę Beńko. W zajęciach 
uczestniczą trzy grupy: przedszkolna, 
dziecięca i młodzieżowa. Prowadzimy 
również zajęcia taneczne dla kobiet „La-
tino solo”. Mamy nadzieję, że kolejny rok 
będzie rokiem turniejów tanecznych, 
podczas których nasi tancerze będą zdo-
bywać medale.

W Ośrodku Kultury w Młynarach dzie-
ci mogą również skorzystać z oferty 
nauki języka angielskiego. Zajęcia skie-
rowane są do młodszych dzieci i jak do 
tej pory cieszą się dużym powodzeniem.

Listopadowa aura najczęściej nie na-
straja do aktywności, ale my nie zwal-
niamy tempa. 11 listopada uczciliśmy 
wspaniałym koncertem „Tu jest nasz 
Dom” (temu wydarzeniu poświęciliśmy 
osobny artykuł).

Tu jest nasz Domdiobooków, a w nowym roku czytelnicy 
będą mogli uzyskać dostęp do e-booków. 
Tymczasem w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa i pozy-
skanych funduszy zakupiliśmy nowości 
wydawnicze na łączną kwotę 9143 zł. 

Zachęcamy również do korzystania 
z internetowej informacji bibliotecznej 
„Wyszukaj książkę”. Aplikacja dostęp-
na jest na stronie internetowej www.
mlynary.pl w zakładce Kultura/ Biblio-
teka Publiczna w Młynarach/ Wyszu-
kaj książkę.

Ośrodek Kultury w Młynarach podjął 
również współpracę z Olsztyńskim Te-
atrem Lalek. Dzięki temu zorganizowali-
śmy zdalne warsztaty z zakresu edukacji 
teatralnej. Warsztaty skierowane były 
do młodzieży i zrealizowane w ramach 
projektu „Terenowa edukacja teatralna”.

A CO W GRUDNIU?
Grudzień to czas przygotowań do świąt 
i budowania niepowtarzalnej, świątecz-
nej atmosfery. Dlatego właśnie przygo-
towaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. 
Przez trzy pierwsze czwartki grudnia 
otwieraliśmy wrota pracowni plastycz-
nej i kusiliśmy ofertą warsztatową: „Ma-
krama – ozdoby świąteczne”, „Warsztaty 
szycia”, „Niezwykłe ozdoby świąteczne”. 

Z początkiem grudnia gościliśmy 
dzieci na sztuce „Królowa Śniegu”. Pięk-
na, znana baśń, która porusza serca nie 
tylko ze względu na treść, ale również 
wrażenia muzyczne, a także oczekiwa-
ne efekty specjalne.

Za nami również koncert świątecz-
ny. Na naszej scenie wystąpiły dzie-
ci z przedszkola, szkół, grupy wokalne 
Ośrodka Kultury i Lawa. Tego dnia od-
były się również w holu kina kiermasze 
świąteczne. Spóźnialscy mogli kupić wy-
roby rękodzielnicze. Wspaniały pomysł 
na świąteczny prezent.

Jak to z końcem roku bywa, grudzień 
to czas intensywnych przygotowań 
do kolejnego sezonu. Już niedługo za-
poznamy Państwa z planem pracy na 
rok 2022.

Tymczasem zachęcamy do udzia-
łu w wydarzeniach kulturalnych. O na-
szych działaniach informujemy Państwa 
na bieżąco na stronie www.mlynary.pl 
w zakładce KULTURA oraz na fb Ośrod-
ka Kultury w Młynarach i fb Biblioteki 
Publicznej w Młynarach.

Życzymy Państwu radosnych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
roku. 

 Dominika Zabiełło
Ośrodek Kultury w Młynarach

Czas na kulturę!

Zimowe miesiące to również czas spo-
tkań z interesującymi ludźmi. Niedawno 
gościliśmy pisarkę Monikę Sawicką. Przy 
jej udziale odbyły się warsztaty dzien-
nikarskie dla młodzieży, a wieczorem 
bardzo przyjemne spotkanie autorskie 
z dorosłymi czytelnikami.

Najmłodsi czytelnicy uczestniczyli 
w spotkaniu z Magdaleną Jasny – pisar-
ką i ilustratorką książek dla dzieci, która 
przez wiele lat współpracowała z redak-
cją dziecięcą TVP. Znamy ją jako panią 
Kredkę z programu „Ciuchcia” czy jako 
domisię Magdę z bajki „Domisie”.

W grudniu kolejne spotkanie. Tym ra-
zem z dziennikarką, ilustratorką oraz au-
torką bestsellerowych książek dla dzieci 
– Justyną Bednarek, która napisała m.in. 

popularną serię książek o przygodach 
skarpetek. Do najmłodszych czytelni-
ków kierujemy również kampanię „Mała 
książka – wielki człowiek”, w której bie-
rzemy udział i zachęcamy rodziców do 
kształtowania w swoich pociechach na-
wyku czytania. 

Z myślą o uczącej się młodzieży i do-
rosłych przystąpiliśmy do systemu 
CWPN Academica, dzięki czemu nasi 
czytelnicy mogą korzystać z zasobów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej. W tym 
celu uruchomiliśmy terminal Cyfrowej 
Wypożyczalni Publikacji Naukowych 
i stworzyliśmy dodatkowe stanowisko 
komputerowe. 

Pod koniec roku nasza biblioteka 
wzbogacona zostanie o liczne zbiory au-

PRÓBY DO KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDALENĄ JASNY

ZESPÓŁ UŚWIETNIA WIELE REGIONALNYCH WYDARZEŃ

11 listopada – Święto 
Niepodległości w tym roku 
uczciliśmy niezwykłym 
koncertem. Koncertem, który 
stał się hołdem złożonym 
wolności, dzięki której 
możemy tworzyć rzeczy 
piękne, rozwijać się i dzielić 
się z innymi swoją pasją. 

W piękną muzyczną podróż  zabrał 
nas zespół Integraton. Dla widzów był 
to miły wieczór pełen naprawdę do-
brej muzyki. Dla zespołu okazja, aby 
podzielić się z mieszkańcami swoim 
sukcesem. Zespół uświetnia wiele re-
gionalnych wydarzeń. W tym roku 
ukończył pracę nad swoją pierwszą 
i mamy nadzieję, że nie ostatnią płytą. 
Płyta „Dom” zawiera 12 utworów ze-
społu i została wydana nakładem 1000 
egzemplarzy. Podczas koncertu wi-
dzowie mieli okazję usłyszeć  historię 
jednego miasteczka, trudnej miłości, 
poskakać i potupać przy energicznych 
dźwiękach instrumentów i niezwykle 

silnych głosów, zrelaksować się w ryt-
mach bossa nowej i przespacerować 
ulicami naszego miasta.

Tu jest mój dom, tu jest moje miasto, 
tu zostać chcę, gdzie najlepiej pachnie 
chleb – tak w finałowym utworze śpie-
wał Integraton. I chyba coś w tym jest. 
Cytując rzymskiego tragika Pakodiwiu-
sa „Ojczyzna to tam, gdzie nam dobrze”. 
I to właśnie usłyszeliśmy, zobaczyliśmy 
i poczuliśmy na koncercie niepodległo-
ściowym „Tu jest nasz Dom”.

Dominika Zabiełło
Ośrodek Kultury w Młynarach

Nagranie płyty zespołu Integraton 
to zadanie współfinansowane ze środ-
ków  Urzędu Miasta i Gminy Młynary 
oraz Starostwa Powiatowego w Elblą-
gu w ramach realizacji zadań publicz-
nych z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Urząd Miasta i Gminy Młynary – wy-
sokość dotacji przyznanej przez Bur-
mistrz Miasta i Gminy Młynary 8000 zł 
Starostwo Powiatowe – wysokość dotacji 
przyznanej przez Zarząd Powiatu w El-
blągu 6000 zł.

ZESPÓŁ INTEGRATON



Pierwsze miesiące nauki 
stacjonarnej w Szkole 
Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Młynarach

Trzy miesiące roku szkolnego za nami. 
Był to bardzo intensywny czas, który 
w SP w Młynarach został wykorzystany 
w pełni. Cieszymy się, że mimo takiej sy-
tuacji epidemiologicznej udało się prze-
pracować stacjonarnie tak długi okres. 

NAJWAŻNIEJSZE  
BYĆ ZE SOBĄ
Już od 1 września zaczęliśmy się od nowa 
integrować. Po dwóch miesiącach wa-
kacji i poprzednim roku głównie zdalnej 
edukacji potrzebowaliśmy wspólnych za-
baw wyjazdów i po prostu bycia ze sobą. 
W związku z tym zorganizowano mnó-
stwo tego typu zajęć. Uczniowie wyjeżdżali 
do Multikina w Elblągu, na plac zabaw, do 
Pasłęka, do Parku Rozrywki „Piekarczyk” 
w Elblągu, mieli zorganizowane ogniska 
i zajęcia integrujące w szkole. Uczniowie 
klas III co tydzień jeździli na basen, biorąc 
udział w programie „Umiem pływać” re-
alizowanym przez Elbląski Klub Sportowy.

Integracja nie ograniczyła się tylko do 
społeczności uczniowskiej. Rozszerzyli-
śmy ją na całe miasto. 24 września w naszej 
szkole odbył się piknik rodzinny zorgani-
zowany przez nauczycieli SP w Młynarach 
i Ośrodek Kultury w Młynarach. Patronat 
honorowy nad piknikiem objęła Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary Renata Wioletta 
Bednarczyk. Zadanie to współfinansowa-
ne było ze środków Urzędu Miasta i Gminy 
Młynary. Partnerzy w organizacji pikniku 
to: MGOPS Młynary, Nadleśnictwo Młyna-
ry, Posterunek Policji w Młynarach, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Młynarach, Klub 
Senior+ oraz Koło Gospodyń Młynary, Pra-
cownia ceramiczna Bawil – Barbara Wiliń-
ska, Pracoffnia – Katarzyna Rucińska, Koło 
Łowieckie oraz Jan Lewicki.

W programie pikniku były pokazy do-
świadczeń naukowych w ramach realizo-
wanych w szkole projektów z ostatnich lat 
– SPS II, Młynarski Bieg Rodzinny, wspól-
ne grillowanie, zawody sportowe, stoiska 
z atrakcjami i warsztatami dla dzieci w ra-
mach doradztwa zawodowego, wystawa 
plastyczna prac uczniów naszej szkoły pt: 
„Nasza szkoła” oraz występy artystyczne. 

gracja uczniów w różnych grupach wieko-
wych. I miejsce: klasa IIIb; II miejsce: klasa 
IIIa; III miejsce: klasa IIa.

Projekty sukienek dla jesieni przy-
gotowali uczniowie klas I–III w ramach 
konkursu „Pani Jesień w żółtej sukience. 
I ty możesz zostać projektantem mody”. 
Oto najlepsi projektanci: I miejsce: Mi-
łosz Wieliczko IIIa, Wojciech Mały IIb;  
II miejsce: Krzysztof Konczewski Ib, Szy-
mon Palczewski IIb; III miejsce: Luiza Żu-
romska IIa, Maja Rynkowska Ib, Nikodem 
Gnyp IIIa.

Talent wokalny zaprezentowały 
uczennice należące do zespołu Lawa. 
Klaudia Jankowska zajęła II miejsce  
w XVII Powiatowym Konkursie Piosenki 
Obcej w Pasłęku, a zwyciężyła w IV Elblą-
skim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w ka-
tegorii klas IV–VIII, a Adrianna Nisiewicz 
zajęła III miejsce w Powiatowym Konkur-
sie Piosenki Obcej w Pasłęku i otrzyma-
ła wyróżnienie w IV Elbląskim Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej.

DZIAŁAMY WSPÓLNIE!
Jak co roku we wrześniu odbyły się wy-
bory do Samorządu Uczniowskiego. To ci 
uczniowie współorganizują działalność 
społeczną w szkole. Oto przedstawiciele 
uczniów: Cyprian Mikołajczyk – przewod-
niczący SU, Błażej Rynkowsk i – zastępca 
przewodniczącego SU, Nicola Kopycińska 
– sekretarz.

Zostały wznowione działania związa-
ne z realizacją wspólnego projektu naszej 
szkoły i Przedszkola w Młynarach – „Razem 
pokonamy progi”, mające na celu ułatwie-
nie przedszkolakom późniejszego bycia 
uczniem szkoły. 

Dzień Chłopaka również spędziliśmy 
na wspólnych spotkaniach, wyjściach do 
pizzerni oraz wyjazdach do kina. Dziew-
częta przygotowały niespodzianki swo-
im kolegom. 

Szkoła wzięła udział w akcjach ogól-
nopolskich: #Szkoła Pamięta i #Szkoła 
do Hymnu, które są organizowane przez 
MEiN. Odwiedzaliśmy groby osób związa-
nych z naszą placówką oraz z okazji 103. 
rocznicy odzyskania niepodległości za-
śpiewaliśmy wspólnie hymn Polski 10 li-
stopada o 11:11.

Uczniowie klas I–III to Kubusiowi Przyja-
ciele Natury. Biorą oni udział w programie, 
którego celem jest edukacja ekologiczna.

Starsze klasy uczestniczą po raz kolejny 
w programie edukacyjnym Wód Polskich 
„Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wo-
dzie”, który dzięki współpracy ze szkoła-
mi umożliwia naukę o zrównoważonym 
gospodarowaniu wodami i bezpiecznym 
wypoczynku nad wodą. 

Uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Były kwiaty, konkurs wiedzy o nauczycie-
lach, słodkości i moc życzeń. 

Wielu uczniów wzięło udział w kurato-
ryjnych konkursach przedmiotowych. Cze-
kamy na wyniki i liczymy, że jak co roku 
weźmiemy udział w eliminacjach woje-
wódzkich.

Bardzo prężnie działa biblioteka szkolna, 
aby zachęcić dzieci i młodzież do czytania. 
Zorganizowane zostały lekcje biblioteczne 
dla pierwszoklasistów na temat: „Po co jest 
biblioteka w szkole?”, których celem było 
zapoznanie dzieci z regulaminem zacho-
wania się w bibliotece i czytelni oraz z za-
sadami korzystania z księgozbioru. Odbyły 
się też zajęcia z elementami biblioterapii 
dla uczniów klas I–III na temat: „Spotka-
nie z bajką terapeutyczną – Bajka o jeży-
ku Tuptusiu”. Dzieci mogły obejrzeć krótki 
film o życiu jeży i posłuchać bajki o jeżyku, 
który szukał przyjaciela. Celem zajęć było 
rozwijanie kompetencji emocjonalnych, 
takich jak: empatia, altruizm, lojalność, ra-
dzenie sobie w trudnych sytuacjach. Be-
ata Kucharzewska przygotowuje gazetki 
tematyczne w bibliotece szkolnej oraz za-
jęcia z nimi związane w poszczególnych 
klasach, np. o Stanisławie Lemie (w przy-
gotowaniu gazetka o twórczości i życiu 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz kon-
kurs recytatorski związany z poezją K.K. 
Baczyńskiego”). Służy to propagowaniu 
literatury, która kształtuje w uczniach po-
zytywne wartości i zachęca do sięgania po 
wartościowe książki.

Biblioteka szkolna współpracuje ze 
Szkolnym Klubem Wolontariatu, dzięki 
czemu uczniowie angażują się w pomoc 
nauczycielom pracującym w bibliotece 
szkolnej, a także organizują akcje edukacyj-
ne, np. przygotowanie akcji o interpunkcji 
„Witajcie, jestem Przecinek!”, propagującej 
utrwalanie znajomości zasad interpunkcyj-
nych. Zorganizowano tzw. „Nockę w biblio-
tece”, we współpracy z pedagog dla grupy 
projektowej „Lubię siebie” łączącej ele-
menty biblioterapii z teatroterapią i mu-
zykoterapią, w nowatorski sposób (drama, 
czarny teatr, literackie podchody) zachęca-
jącej dzieci do sięgania po utwory dziecię-
cej literatury klasycznej. Przygotowywane 
są wystawki książek tematycznych dla klas 
młodszych, np. o zwierzętach, lub literatu-
ry młodzieżowej czy popularnonaukowej 
dla uczniów starszych.

W ZDROWYM CIELE  
– ZDROWY DUCH
Klasy I–III przygotowały zdrowe śniada-
nia w ramach akcji „Jesienią pożywne śnia-
danie zjemy, całą zimę zdrowi będziemy”. 
Uczniowie wraz z wychowawcami przy-

gotowywali zdrowe, kolorowe i pożywne 
śniadania z ekologicznych produktów, na-
stępnie w klasach odbyła się degustacja. 
Było smacznie, zdrowo, kolorowo i eko-
logicznie.

O nasze zdrowe ciało dbają nasi na-
uczyciele wychowania fizycznego, którzy 
motywują uczniów do udziału w zawo-
dach sportowych. Uczniowie zajmują na 
nich czołowe miejsca: II miejsce w piłce 
koszykowej dziewcząt, II miejsce w pół-
finale powiatu w koszykówce chłopców, 
II miejsce w powiecie w piłce nożnej 
chłopców, I miejsce chłopców w mistrzo-
stwach powiatu w sztafetowych biegach 
przełajowych w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, III miejsce w finale powiatu 
w minikoszykówce dziewcząt, II miejsce 
w powiecie w minipiłce nożnej chłopców, 
IV miejsce dziewcząt w mistrzostwach po-
wiatu w sztafetowych biegach przełajo-
wych w ramach Igrzysk Dzieci. 

KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ?
Doradztwo zawodowe w naszej szkole 
jest realizowane już od najmłodszych klas. 
Oprócz zajęć w klasie uczniowie odwie-
dzają piekarnię, pocztę, zakład wodocią-
gów po to, aby dowiedzieć się, jak wygląda 
praca w tych miejscach. W tym roku klasa 
IIIa podczas wizyty w Piekarni w Młyna-
rach otrzymała bardzo ciekawe informacje 
na temat pracy piekarza oraz sprzedawcy. 
Uczniowie zobaczyli proces wypieku chle-
ba oraz bułek, mogli dokonać zakupów 
oraz zostali poczęstowani pysznymi roga-
likami i młynarskim chlebem.

Ktoś zainteresowany przyrodą i myślą-
cy poważnie o tej dziedzinie mógł uczest-
niczyć wraz z Ireną Afranowicz w „Ptasim 
pikniku” w Krynicy Morskiej. Jest on or-
ganizowany w ramach Europejskich Dni 
Ptaków. To dwudniowe wydarzenie obcho-
dzone w 40 krajach Europy i Azji Środko-
wej. Głównym celem jest liczenie ptaków 
i zwrócenie uwagi na jedno z najbardziej 
niezwykłych zjawisk w świecie przyrody, 
czyli jesienną migrację ptaków.

Klasa VIa podczas lekcji języka polskie-
go uczestniczyła w zdalnych warsztatach 
dotyczących pracy aktora w teatrze lalko-
wym. Zajęcia poprowadził aktor Olsztyń-
skiego Teatru Lalek Tomasz Czaplarski. 
Pokazał teatralne lalki, sposoby ich animo-
wania oraz opowiedział, jak się je wykonuje 
w pracowni plastycznej. Uczniowie dowie-
dzieli się również, w jaki sposób można zo-
stać aktorem. Spotkanie to zorganizowała 
Dominika Zabiełło – dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Młynarach.

Uczniowie należący do grupy dzienni-
karskiej projektu SPS III mogli dowiedzieć 
się z kolei, jak zostać dziennikarzem. Od-

Szkolne wieści z Młynar

Bardzo ważnym wydarzeniem było ślu-
bowanie klas pierwszych, dzięki któremu 
nasi najmłodsi uczniowie weszli w poczet 
uczniów naszej szkoły. Na zachętę pierw-
szoklasiści pojechali ze swoimi wychowaw-
czyniami do Parku Rozrywki „Piekarczyk” 
w Elblągu.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
pomoc w organizacji i uczestnictwo oraz 
zaproszonym gościom i sponsorom: Lewia-
tan Młynary – Dawid Prajwowski; Barbara 
i Zbigniew Baliccy; GS Samopomoc Chłop-
ska – Piekarnia Młynary; Dejavu – Ewa 
i Grzegorz Smolarek.

PREZENTACJA TALENTÓW
Uczniowie pięknie zaprezentowali swoją 
szkołę, przygotowując prace plastyczne na 
konkurs „Nasza szkoła”. Komisja przyzna-
ła sześć wyróżnień: Wojciech Mały klasa 
IIb, Kaja Hulanicka kl. IIIa, Michał Banach  
kl. IVa, Jakub Gałecki kl. IVa, Alicja Jarosz  
kl. VIa, Weronika Tymicka kl. VIa.

Pomysłowością wykazali się uczestnicy 
gminnego konkursu: „Zaprojektuj ulotkę 
promującą szczepienia przeciw COVID-19”: 
I miejsce – Wiktoria Paradowska; II miejsce 
– Patrycja Szczepaniak; III miejsce – Ewa 
Ruśniak; wyróżnienia – Jakub Gałecki, Ja-
kub Aleksandrowicz.

Zdolnością poprawnego pisania wy-
kazali się uczniowie, którzy wzięli udział 
w konkursie ortograficznym – Dyktando 
Niepodległościowe „Po polsku o historii”. 
W kategorii klas VII–VII: I miejsce – Karol 
Kędzierski; II miejsce – Natalia Lichołat; 

III miejsce – Zuzanna Bogdanowicz; w ka-
tegorii klas IV–VI: I miejsce – Alicja Jarosz;  
II miejsce – Szymon Gałecki; III miejsce- 
Szymon Jędryczko. 

Konkurs czytelniczy udowodnił, że 
uczniowie czytają i mają talent zapamię-
tywania. O „Harrym Potterze i więźniu 
Azkabanu” najwięcej wiedzieli: Adrian Fi-
dura – I miejsce; Natalia Rożak – II miejsce; 
Szymon Gałecki – III miejsce; Julia Garba-
czewska – IV miejsce; Nicola Kopycińska 
– V miejsce. 

W naszej szkole odbyło się konkurso-
we dyktando w języku angielskim. Jak 
co roku konkurs przypomina o Europej-
skim Dniu Języków, który obchodzimy  
26 września. Uczniowie klas III-IV, V–VI oraz  
VII–VIII zmagali się z meandrami ortografii 
angielskiej.  Wśród najmłodszych zwycię-
żył Bartosz Kaczyński. Drugie miejsce zajęli 
ex aequo Jakub Gałecki, Julia Walczak, Daria 
Kozicińska, Nicola Pietkiewicz, natomiast 
trzecie miejsce zdobył Adam Grochola. 
W średniej kategorii (klasy V–VI) niepoko-
nane były Maja Waśniewska oraz Alicja Ja-
rosz. Drugie miejsce zajął Marcin Rabiczko. 
Zdobywca trzeciego miejsca w tej katego-
rii to Michał Rabiczko. Wśród najstarszych 
uczestników konkursu I, II i III miejsce za-
jęli odpowiednio: Agata Gut, Szymon Łab-
no oraz Natalia Lichołat.

Na placu szkolnym odbył się konkurs 
drużynowy   dla klas I–III „Skok po zdro-
wie”. Zadaniem konkursu była promocja 
aktywnego spędzania czasu, zdrowego 
i ekologicznego stylu życia, a także inte-
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wiedzili redakcję „Dziennika Elbląskiego” 
i rozmawiali z jej pracownikami. 

 O pracy pisarza opowiedziała uczniom 
klas V i VI Monika Sawick – polska pisar-
ka książek dla dzieci i dorosłych w trakcie 
warsztatów zorganizowanych przez Biblio-
tekę Miejską w Młynarach.

Uczniowie klas pierwszych wybrali się 
z wizytą czytelniczą do biblioteki w Bra-
niewie. Wzięli udział we wspaniałych za-
jęciach, których tematem był las i jego 
mieszkańcy. Na uczniów czekało wiele nie-
spodzianek: pląsy przy leśnych odgłosach, 
pacynkowa bajka, zagadki i niesamowita 
historia o dwóch ptaszkach opowiedzia-
na techniką kamishibai. 

SZKOLNA PRACOWNIA 
SUKCESU III
W naszej szkole dzieje się bardzo wiele, 
a to również dzięki realizacji kolejnego już 
projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizujemy nastę-
pujące działania i zajęcia pozalekcyjne: 
zajęcia w ramach doradztwa zawodowe-
go „Świadomie w przyszłość”; wyjazdy na 
targi szkół średnich oraz wizyty zawodo-
znawcze do zakładów pracy; warsztaty 
z przedsiębiorczości – zajęcia dla wszyst-
kich klas; warsztaty z technik efektywnego 

uczenia się „Uczę się uczyć” – zajęcia gru-
powe dla wszystkich klas.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach po-
zalekcyjnych:
• zajęcia „Lubię siebie” – podnoszące 

kompetencje emocjonalno-społeczne 
z elementami integracji sensorycznej 
i terapii behawioralnej, biblioterapii i te-
atroterapii;

• zajęcia rozwijające z języka angielskie-
go dla uczniów wszystkich klas szkoły; 

• zajęcia rozwijające przyrodnicze dla 
uczniów klas I–VIII;

• robotyka i programowanie – zaję-
cia nastawione na rozwój umiejętno-
ści logicznego i kreatywnego myślenia, 
umiejętności rozumienia, kreatywności, 
innowacyjności, rozwiązywania proble-
mów dla uczniów klas IV–VIII;

• projekt matematyczny z elementami gier 
planszowych „Planszowisko”; 

• projekt matematyczno-fizyczny „Pra-
wa natury”;

• projekt „Artystyczny zawrót głowy”;
• projekt „Dziennikarscy pasjonaci”;
• projekt „Jestem praktykiem-techni-

kiem”.
Początek roku szkolnego obfitował 

w liczne wyjazdy projektowe w związ-
ku z realizacją kończącego się projek-
tu SPS II i rozpoczynającego się SPS III. 
Uczestnicy projektu odwiedzili m.in.: Pla-

netarium w Olsztynie, Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, Teatr Muzyczny 
w Gdyni, Obserwatorium Astronomicz-
ne we Fromborku, redakcję „Dzienni-
ka Elbląskiego” w Elblągu, Hevelianum 
w Gdańsku, Centrum Nauki Eksperyment 
w Gdyni, Oceanarium w Gdyni, Ziołowy 
Dzbanek w Sąpach, Gdańsk z przewod-
nikiem w języku angielskim. Uczestni-
czyli również w biwakach i wyjazdach 
do okolicznych lasów i nocowali w szko-
le w ramach zajęć przyrodniczych oraz 
zajęć „Lubię siebie”. Część uczniów brała 
udział w warsztatach z technik efektyw-
nego uczenia się. Uczniowie prowadzą ga-
zetkę szkolną „Młynek”.

Jedną z form wsparcia uczniów w ra-
mach realizacji projektu Szkolna Pracow-
nia Sukcesu III są stypendia naukowe 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
W październiku 2021 roku zostały przy-
znane stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów naszej szkoły na rok szkolny 
2021/2021. 5 uczniów klas IV–VI przez 
kolejnych 10 miesięcy będzie otrzymy-
wać po 300 zł, natomiast  5 uczniów klas 
VII–VIII po 500 zł. Otrzymane stypendia 
uczniowie mogą przeznaczyć na dowol-
ne cele wspomagające ich rozwój osobi-
sty, rozwijanie zainteresowań.

Urszula Białobrzeska

W rok szkolny 2021/2022 
wkroczyliśmy z impetem, 
organizując uroczystość 
nadania imienia naszej 
placówce, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze 
gminnego biuletynu, ale 
to był dopiero początek 
zaplanowanych na ten rok 
przedsięwzięć.

Od września 2021 roku aktywnie włą-
czamy się w różnego rodzaju akcje spo-
łeczne i charytatywne (jednorazowe lub 
długotrwałe), których celem jest rozwi-
janie u dzieci otwartości i wrażliwości 
na potrzeby innych, a także szerzenie 
świadomości na temat pewnych zjawisk. 
W związku z powyższym:
• w październiku dzieci z grup „Wie-

wiórki” i „Liski urwiski” wzięły udział 

w nagraniu spotu pt.: „Odpowiedzial-
ność prawna dotycząca właścicieli 
i posiadaczy zwierząt”, który ukazał 
się m.in. na stronie Komendy Miejskiej 
Policji w Elblągu, 

• w listopadzie zbieraliśmy maskotki dla 
Domu Pomocy Społecznej w Elblągu,

• w grudniu przeprowadziliśmy zbiór-
kę karmy i akcesoriów dla zwierząt ze 
Schroniska Zbożne koło Morąga,

• przez cały rok zbieramy zużyte ba-
terie i tym samym wspieramy dzia-
łalność „Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi Stowarzyszenie” w La-
skach,

• przed naszym przedszkolem stoi ser-
ce na nakrętki, które systematycznie 
przekazujemy Fundacji „Złotowian-
ka”, otaczającej opieką nie tylko osoby 
chore, niepełnosprawne czy znajdują-

ce się w trudnej sytuacji życiowej, ale 
również młode talenty.
U naszych przedszkolaków staramy 

się także rozwijać naturalną ciekawość 
oraz potrzebę poznawania i doświad-
czania otaczającej rzeczywistości, 
a świetną okazją ku temu są na pew-
no wycieczki. 

1 października grupy „Wiewiórki” 
i „Liski urwiski” pojechały do Nadle-
śnictwa Zaporowo. Na miejscu czekał na 
przedszkolaków leśnik – Antoni Czyż, 
z którym dzieci chodziły po lesie, słu-
chały ciekawostek o otaczającej przy-
rodzie i zbierały leśne skarby do kącika 
przyrody. Do przedszkola każde dziecko 
wróciło z prezentem od pana leśnika – 
sadzonkami drzew rozdawanymi w ra-
mach ogólnopolskiej akcji #sadziMY. 

29 października grupa „Wiewiórki” 
pojechała do zagrody edukacyjnej Pań-
stwa Nisiewiczów „Ziołowy Dzbanek” 
w Sąpach. Na miejscu przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach, podczas 
których własnoręcznie wykonały zio-
łowe mydełka. Po warsztatach była 
chwila wytchnienia i słodki poczęstu-
nek, a potem dzieci zwiedzały ziołową 
chatę i minizoo. 

Natomiast 29 października gru-
pa „Liski Urwiski” udała się na wy-
cieczkę do Elbląskiej Sali Edukacyjnej 
„OGNIK”. Dzięki uprzejmości Krzyszto-
fa Kaczmarskiego – taty Wiktora, przed-
szkolaki mogły wziąć aktywny udział 
w zajęciach edukacyjnych oraz poznać 
zasady bezpieczeństwa i postępowania 
na wypadek pożaru. Dzieci obejrzały 
dokładnie Jednostkę Ratowniczo-Gaśni-
czą nr 2 przy ul. Browarnej 33 w Elblą-
gu: wozy strażackie, łodzie oraz sprzęt 
niezbędny w pracy strażaków. Mogły 
również zobaczyć, jak strażacy wyjeż-
dżają do akcji po zgłoszonym zdarze-
niu oraz wejść do salki zaaranżowanej 
na spalone mieszkanie.

Wiedząc, jak ważną rolę w rozwoju 
społecznym i psychicznym małego dziec-
ka odgrywa sztuka, w październiku za-
prosiliśmy do naszej placówki Studio 
Artystyczne „Arena” z przedstawieniem 
„Kozucha kłamczucha” inspirowanym 
opowieścią Janiny Porazińskiej o tym 
samym tytule. Dzieciom bardzo podoba-
ły się przygody Zazulki i tytułowej kozy. 
Były śmiechy i oklaski oraz wyniesiona 
nauka, że nie warto kłamać, bo każde 
kłamstwo prędzej czy później się wyda!

Nieodzownym elementem wycho-
wania przedszkolnego jest celebrowa-
nie różnego rodzaju świąt – zarówno 
tych typowych, jak i nietypowych. Or-
ganizowane w związku z tym imprezy 

i uroczystości są okazją do zaprezen-
towania zdobytej przez dzieci wie-
dzy i umiejętności oraz pozwalają na 
integrację naszej przedszkolnej spo-
łeczności. Od początku roku szkolnego 
świętowaliśmy:
• Dzień Głośnego Czytania,
• Dzień Chłopaka,
• Dzień Dziewczynek,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Dzień Postaci z Bajek,
• Dzień Praw Dziecka, 
• Dzień Pluszowego Misia,
• Andrzejki.

Dużym przeżyciem był dla dzieci 
udział w akcji Ministerstwa Edukacji 
i Nauki „Szkoła do hymnu”, która była 
zwieńczeniem obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości. 10 listopada 
o godzinie 11:11 cztery grupy: „Motyl-

ki”, „Misie”, „Wiewiórki” i „Liski urwiski” 
wraz z nauczycielkami i pracownikami 
obsługi odśpiewały wszystkie zwrotki 
hymnu narodowego. Było bardzo uro-
czyście i wzruszająco! 

Mimo że do września jeszcze daleko, 
to już myślimy o przygotowaniu naszych 
najstarszych przedszkolaków do rozpo-
częcia nauki w szkole, które jest trudne 
zarówno dla przyszłych pierwszoklasi-
stów, jak i dla ich rodziców. Nadchodzą-
ce zmiany wzbudzają obawy i nasuwają 
mnóstwo pytań, dlatego też grupy „Wie-
wiórki” i „Liski urwiski” zostały włączo-
ne w program bezstresowego wejścia 
przedszkolaka w życie szkoły „Razem 
pokonamy progi”, który realizujemy we 
współpracy z klasami I–III Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego w Mły-
narach. Program ten ma na celu m.in. 
poznanie zasad funkcjonowania szkoły 
i integrację uczniów z przedszkolakami, 
w związku z powyższym „Liski urwi-

ski” zostały zaproszone do szkoły na 
ślubowanie klas pierwszych oraz wraz  
z kl. Ib wzięły udział w spotkaniu autor-
skim z Magdaleną Jasny w gminnej bi-
bliotece, a „Wiewiórki” świętowały wraz  
z kl. IIIb Andrzejki w szkole. 

Odkąd naszym patronem został Jan 
Brzechwa, staramy się przybliżać dzie-
ciom twórczość tego wspaniałego au-
tora bajek i wierszy dla najmłodszych, 
stąd pomysł na zorganizowanie przed-
szkolnego konkursu plastycznego  
pt.: „Kartka z kalendarza – wiersze Jana 
Brzechwy oczami dziecka”. Do konkur-
su przystąpiło 25 dzieci, które wykonały 
piękne prace, więc Komisja Konkurso-
wa miała twardy orzech do zgryzienia 
przy wyłonieniu zwycięzców. Komisja 
brała pod uwagę w szczególności samo-
dzielność wykonania pracy, a ostatecz-

ne wyniki prezentują się następująco:
I miejsce: 
• Lea Szpyrka, grupa „Misie”, praca 

„Pomidor”
• Agata Gurtatowska, grupa „Motylki”, 

praca „Kaczka Dziwaczka”
II miejsce: 
• Hanna Grudzińska, grupa „Motylki”, 

praca „Żuk”
• Helena Bednarczyk, grupa „Wiewiór-

ki”, praca „Pomidor”
III miejsce: 
• Lilianna Iwaszkiewicz, grupa „Motyl-

ki”, praca „Pomidor”
• Nastia Stołycia, grupa „Misie”, praca 

„Fruwająca krowa”
Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale 

wszystkim przedszkolakom biorącym 
udział w tym konkursie, gdyż wszystkie 
prace konkursowe zostaną wykorzysta-
ne do stworzenia kalendarza przedszkol-
nego na rok 2022.

Alina Mikołajczyk

Przedszkolne nowinki
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Nowy rok szkolny, nowe 
wyzwania, nowe projekty. 
Jak przebiegać będą lekcje 
w tym roku szkolnym? – czas 
pokaże. Choć za nami dopiero 
trzy miesiące nauki, wiele 
wydarzyło się w naszej szkole.

PAMIĘTAMY…
Podobnie jak w ubiegłych latach, tak 
i w tym roku przystąpiliśmy do akcji pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji i Na-
uki „Szkoła pamięta”, dzięki której reali-
zujemy zadania upamiętniające ważne 
rocznice, wydarzenia. Odwiedziliśmy 
lokalne miejsca pamięci i poznaliśmy 
związaną z nimi historię. Uporząd-
kowaliśmy bezimienne i opuszczone 
groby na lokalnym cmentarzu. Przygo-
towaliśmy gazetkę ścienną poświęconą 
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskie-
mu. Odszukaliśmy pamiątki rodzinne 
(zdjęcia, przedmioty) przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Odbyło się 
spotkanie z emerytowaną nauczyciel-
ką naszej szkoły Marią Młodziejewską, 
która odpowiadała na pytania uczniów 
dotyczące jej pracy w szkole. Jacy byli 
uczniowie? Dlaczego wybrała zawód 
nauczyciela? Jak wyglądała szkoła? Jakie 
ma marzenia? I wiele innych pytań. Spo-

Rok 2021 okiem Syreny 
Spomlek Młynary

Zmierzający powoli ku końcowi rok 
2021 przyniósł sporo zawirowań 
w lokalnym klubie piłkarskim. Za-

wirowania, czy też zmiany, to stały ele-
ment ludzkiego życia. Coś, czego nie da 
się pominąć czy wykluczyć z toku co-
dziennego funkcjonowania. Kluczowa 
zawsze pozostaje tylko kwestia, czy dane 
roszady były pozytywne, czy też miały 
raczej negatywny wydźwięk.

W Syrenie zmieniło się w tym roku 
bardzo wiele. Wybrany został nowy 
zarząd, który kończy właśnie pierw-
szy rok kadencji. W przerwie letniej 
dokonano zmian na ławce trenerskiej 
Seniorów oraz Trampkarzy. Najwięk-
sza stabilność w tym względzie pa-
nowała u Orlików, których w dalszym 
ciągu trenuje Piotr Walczak. Jednym 
z największych plusów tego roku jest 
bez wątpienia stale powiększająca się 
liczba trenujących dzieci i młodzieży. 
W dwóch grupach wiekowych piłkar-
skiego rzemiosła uczy się aktualnie 
blisko 50 osób. Jak na warunki naszej 
gminy to liczba wręcz niewyobrażal-
na. Jest to jednak fakt, który pokazuje, 
że droga obrana przez osoby decyzyj-
ne w klubie jest słuszna. Pozostaje tylko 
mieć szczerą nadzieję, że adeptów piłki 
nożnej będzie coraz więcej, co sprawi, 

że kolejni młodzi ludzie będą mogli ba-
wić się sportem w czarno- czerwonych 
barwach, a w przyszłości decydować 
o obliczu drużyny seniorskiej.

Kończący się rok, podobnie zresztą jak 
poprzednie, do łatwych nie należał. Wy-
konana praca cieszy jednak wtedy, kiedy 
widać jej efekty. Takowe z całą pewno-
ścią są widoczne przy Dworcowej 10. 
Zarząd klubu nie ma zamiaru spocząć 
na laurach i zamierza dalej realizować 
cele, które zostały nakreślone wiosną 
bieżącego roku. Realizacja tych założeń 
z całą pewnością nie byłaby możliwa bez 
wsparcia wszystkich instytucji, firm oraz 
osób prywatnych, które wykazują zrozu-
mienie i wsparcie dla czarno- czerwone-
go projektu. 

Na koniec, z racji zbliżających się wiel-
kimi krokami świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku, zarząd Klubu Spor-
towego Syrena Spomlek Młynary życzy 
wszystkim dużo spokoju, rodzinnego 
ciepła oraz pogody ducha. Niech rok 
2022 przyniesie ukojenie i powrót do 
normalności na każdej życiowej płasz-
czyźnie. Szanowni Państwo, wszelkiej 
pomyślności, realizacji życiowych zało-
żeń, a przede wszystkim dużo zdrowia 
i wytrwałości w codziennej prozie życia.

Kornel Wieczorek

Nowy rok w Szkole 
Podstawowej w Błudowie

CO U PSZCZÓŁ BRZĘCZY?
W ostatnich latach zrobiło się napraw-
dę głośno o pszczołach. To za sprawą 
licznych organizacji, których celem było 
pokazanie jak pożytecznym, a wręcz 
niezastąpionym dla środowiska jest ten 
mały owad. Powiedzenie „pracowity jak 
pszczoła” albo „uwijać się jak pszczół-
ka” nie bez powodu weszły do naszego 
słownika, gdyż pszczoła w ciągu swo-
jego niespełna 40-dniowego życia robi 
naprawdę wiele. Swoją drogą wiedzie-
liście, że robotnica pszczoły miodnej 
żyje właśnie niewiele ponad miesiąc? 
Dlatego też uczniowie klas młodszych 
uczestniczyli w warsztatach pszczelar-
skich zorganizowanych przez Pasiekę 
Sobolewskich. Uczniowie zapoznali się 
z życiem pszczół. Dowiedzieli się rów-
nież, jakie znaczenie mają pszczoły dla 
przyrody i człowieka. Na koniec wyko-
nali własne świece z wosku pszczelego. 

„RATUJEMY  
I UCZYMY RATOWAĆ”
„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi po-
trafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliło-
by to milion ludzi rocznie”

Uczniowie klasy czwartej pod opie-
ką nauczyciela techniki uczyli się udzie-
lać pierwszej pomocy. Poznali zasady 
pierwszej pomocy oraz działania ratu-
jące życie. Kształtowali właściwe nawy-
ki pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc 
stanie się dla nich czymś naturalnym. 

ZE SPORTEM ZA PAN BRAT
W piątek 17 września 2021 roku w Pa-
słęckim Parku Ekologicznym odbyły się 
Jesienne Biegi Przełajowe w ramach Po-
wiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Błudowie wybrali się na zawody silną 
grupą 11 osób. Wszyscy wyruszyli z moc-
nym postanowieniem walki na całego 
o jak najlepsze wyniki, nie zapominając 
przy tym o zasadzie fair play. Piątkowe 
zawody ukazały się dla nas udane. Brą-
zowy medal zdobył uczeń klasy VII Woj-
ciech Kujawski. W pierwszej dziesiątce 
w swoich biegach uplasowali się: Amelia 
Walendykiewicz (kl. III) 5 msc. oraz Ka-
mila Kędzierska (kl. VII) 7 msc. Miejsca 
tuż za pierwszą dziesiątką w swoich bie-
gach zajęli: Michał Harasimowicz (kl. IV) 
11 msc. i Roksana Oliwińska (kl. VII) 11 
msc. Bardzo ambitnie walczyli i zajęli 
miejsca w drugiej dziesiątce swoich bie-
gów: Filip Śluborski (kl. II), Paulina Ślu-
borska (kl. IV), Wiktoria Krawiec (kl. IV), 
Grzegorz Olejko (kl. VI), Michał Dudziński 
(kl. VII) i Julia Wielgosik (kl. VIII). 

Szkoła Podstawowa w Błudowie

UCZESTNICZYLIŚMY W WARSZTATACH PSZCZELARSKICH

PRZYSTĄPILIŚMY DO AKCJI „SZKOŁA PAMIĘTA”

tkanie odbyło się w bardzo miłej atmos-
ferze. Nasi uczniowie wykazali się dużą 
dociekliwością i zainteresowaniem. 
Pani Maria odpowiadała na pytania bar-
dzo ciekawie i zabawnie. Dziękujemy za 
miłe wspomnienia i żywą lekcję histo-
rii. Pani Marii życzymy zdrowia i speł-
nienia marzeń.

NIETYPOWY KONKURS 
WOKALNY
22 października odbyła się osiemnasta 
edycja Powiatowego Konkursu Piosen-
ki Obcej pod patronatem Starosty Elblą-
skiego i z dofinansowaniem ze środków 
publicznych. W tym roku konkurs miał 

nietypowy charakter, gdyż ze względu 
na sytuację pandemiczną, uczestnicy 
nie występowali na żywo, lecz przysyłali 
swoje nagrania do oceny jurorów. Łącz-
nie zgłosiło się dziesięciu wykonawców 
z Pasłęka, Elbląga, Młynar, Gronowa El-
bląskiego, Zwierzna i Błudowa. 
Miło nam poinformować, że jury w skła-
dzie: Danuta Dymlang, Tomasz Dymlang 
i Wojciech Haza przyznało I miejsce Ka-
mili Kędzierskiej, uczennicy klasy VII. 
Również w głosowaniu internetowym 
Kamila zdobyła tytuł laureata Nagrody 
Publiczności. Do konkursu Kamilę przy-
gotowywała Marta Matak, nauczycielka 
języka angielskiego.  
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Przebudowa i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w Młynarach

SZANOWNI PAŃSTWO!

W ostatnim kwartalniku „Prosto 
z Młynar” informowaliśmy o po-
zyskaniu przez Gminę Młynary 

dofinansowania z Programu Współpra-
cy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–
2020 w ramach Projektu Modernizacja 
Gospodarki Wodnej w Gurjewsku (Ro-
sja) i w Młynarach (Polska) na wykonanie 
dokumentacji projektowej modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach 
w kwocie 69 000 zł netto (84 870 brutto).

W trakcie przygotowania dokumenta-
cji projektowej, w lipcu br. pojawiła się 
szansa na pozyskanie dofinansowania 
w ramach rządowego programu „Polski 
Ład” na realizację samorządowych re-
alizacji. Gmina wystąpiła z wnioskiem 
o dofinansowanie modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Młynarach.

25 października 2021 roku Bank Go-
spodarstwa Krajowego opublikował listę 
wybranych projektów, na której zna-

lazł się projekt Gminy Młynary z dofi-
nansowaniem w wysokości 5 milionów 
złotych na modernizację i przebudowę 
Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach, 
z wkładem własnym Gminy w wysoko-
ści 5% wartości całej inwestycji, czyli ok. 
260 tys. złotych. 

Wybudowana w 1986 roku Stacja 
Uzdatniania Wody wraz z zapleczem so-
cjalno-biurowym oraz rozdzielnią elek-
tryczną, kotłownią i pomieszczeniem 
warsztatowym wymaga przebudowy pod 
względem budowlanym i modernizacji 
procesu uzdatniania wody dla potrzeb 
społeczności lokalnej gminy Młynary.

W ramach przygotowanego projektu 
przewiduje się wykonanie następują-
cych prac modernizacyjnych:

1. Wymianę istniejących zbiorników 
filtracyjnych – przyjęto filtrację 
dwustopniową, odżelazianie i od-
manganianie w zbiornikach wy-
pełnionych złożem kwarcowym 
i katalitycznym.

2. Zastosowanie aeratorów ciśnie-
niowych do napowietrzania wody, 
przed każdym stopniem uzdat-
niania.

3. Montaż sprężarek oraz dmuchaw 
powietrza do płukania złóż.

4. Montaż orurowania ze stali nie-
rdzewnej, przepustnic odcina-
jących oraz przepływomierzy 
elektromagnetycznych.

5. Instalację chloratora wraz z dosto-
sowaniem pomieszczenia.

6. Montaż agregatu prądotwórczego, 
stacjonarnego wraz z dostosowa-
niem pomieszczenia.

7. Wykonanie nowej rozdzielni zasi-
lająco-sterowniczej, z której będą 
zasilane i sterowane pompy głębi-
nowe, przepływomierze, przepust-
nice, sprężarki i inne podłączone 
urządzenia.

8. Montaż dwóch zbiorników reten-
cyjnych wody uzdatnionej o po-
jemności 200 m3 każdy.
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9. Docieplenie dachu na całym bu-
dynku.

10. Odtworzenie instalacji odgromo-
wej.

11. Modernizację ciągów komunika-
cyjnych.

Modernizacja infrastruktury wodocią-
gowej pozwoli zapobiegać stratom z sie-
ci wodociągowej i dostawaniu się czystej 
wody do sieci kanalizacyjnej, co wpływa 
na zmniejszenie efektywności proce-
su oczyszczania ścieków i może dopro-

wadzić do przepełnienia sieci. Ponadto 
gruntowna przebudowa stacji uzdat-
niania wody poprawi w znacznym stop-
niu jakość wody. Dzięki zamontowaniu 
nowoczesnych urządzeń pracujących 
w oparciu o nową lepszą technologię 
oczyszczania i uzdatniania Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Młynarach 
wzmocni bezpieczeństwo zapewnienia 
dostaw bezpiecznej wody pitnej miesz-
kańcom gminy Młynary, minimalizując 
tym samym zagrożenia dla zdrowia ludz-

kiego związane z chorobami przenoszo-
nymi przez wodę. 

Trwająca modernizacja oczyszczalni 
ścieków, podniesienie poziomu obsłu-
gi klienta z zastosowaniem elektronicz-
nych technik, takich jak: radiowe odczyty 
wodomierzy i e-bok oraz planowana mo-
dernizacja i przebudowa stacji uzdatnia-
nia wody sprawiają, że gospodarowanie 
wodą i ściekami w naszej gminie zaczy-
na dorównywać nowoczesnym standar-
dom.  Referat ZWiK

Dotyczy: wymiany wodomierzy głów-
nych na wodomierze wyposażone w na-
dajniki radiowe. 

W związku z realizacją projektu pn. 
„Wdrożenie inteligentnych e-usług w go-
spodarce wodno-kanalizacyjnej dla 
odbiorców Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Młynarach”, informujemy, że 
od dnia 15 listopada 2021 r. rozpoczęto 
wymianę wodomierzy głównych na wo-
domierze wyposażone w nadajniki ra-
diowe. Czas realizacji wymiany 932 szt. 
wodomierzy na terenie miasta i gminy 
Młynary przewiduje się do maja 2022 r. 

Jednocześnie zwracamy się do Od-
biorców usług o umożliwienie dostęp-
ności do punków wodomierzowych 
w lokalach, która obejmuje wodomierz 
wraz z zaworami (okienko minimum 25 
cm x 25 cm). Ponadto w związku z poja-
wiającymi się problemami z dostępem 
do wodomierzy wynikających z nie-
obecności osób zamieszkujących lub 
korzystających z danego lokalu czy wol-
no biegającymi psami po posesjach lub 
celowym niewpuszczaniu osób doko-
nujących wymian Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Młynarach zwraca uwa-
gę na wybrane przepisy ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2028, ze zm.) regulujące kwestie wstępu 
osób dokonujących wymian wodomie-
rzy do domów lub na posesje Odbior-
cy usług oraz kwestię naruszania przez 
Odbiorców usług przepisów tej ustawy:

Art. 7 ustawy „Osoby reprezentujące 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kana-
lizacyjne, po okazaniu legitymacji służ-
bowej i pisemnego upoważnienia, mają 
prawo wstępu na teren nieruchomości 
lub do obiektu budowlanego należących 

do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 
i 4–7, w celu:

1. zainstalowania lub demontażu 
wodomierza głównego,

2. przeprowadzenia kontroli urzą-
dzenia pomiarowego, wodomie-
rza głównego lub wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach 
czerpalnych i dokonania odczy-
tu ich wskazań oraz dokonania 
badań i pomiarów,

3. przeprowadzenia przeglądów 
i napraw urządzeń posiadanych 
przez to przedsiębiorstwo,

4. sprawdzenia ilości i jakości ście-
ków wprowadzanych do sieci, 

5. odcięcia przyłącza wodociągo-
wego lub przyłącza kanaliza-
cyjnego lub założenia plomb na 
zamkniętych zaworach odcina-
jących dostarczanie wody do lo-
kalu,

6. usunięcia awarii przyłącza wo-
dociągowego lub przyłącza kana-
lizacyjnego, jeżeli umowa, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi. 

Art. 28 ustawy:
„1. Kto bez uprzedniego zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 
pobiera wodę z urządzeń wodociągo-
wych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega 
także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zry-
wa lub uszkadza plomby umieszczone 
na wodomierzach, urządzeniach pomia-
rowych lub zaworze odcinającym, a tak-
że wpływa na zmianę, zatrzymanie lub 
utratę właściwości lub funkcji metro-
logicznych wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego. 

2) nie dopuszcza przedstawiciela 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanali-

zacyjnego do wykonania czynności okre-
ślonych w art. 7.

3. (uchylony)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 
1, wprowadza ścieki do urządzeń ka-
nalizacyjnych, podlega karze ogra-
niczenia wolności albo grzywny do 
10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 pod-
lega także ten, kto nie stosuje się do 
zakazów, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie 
lub przestępstwo, o których mowa w ust. 
1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanali-
zacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy 
miesiąc, w którym nastąpiło bezumow-
ne pobieranie wody z urządzeń wodo-
ciągowych lub wprowadzanie ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych tego przed-
siębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, 
o których mowa w ust. 1 i 2, następu-
je na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykro-
czenia”.

Mając na uwadze powyższe Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach 
liczy na Państwa życzliwość i dobrą wolę, 
aby sprawnie i bez większych pertur-
bacji przedstawiciele przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego mogli 
przeprowadzić wymianę wodomierzy. 

W sytuacjach losowych czy planując 
dłuższą nieobecność prosimy o kontakt 
z pracownikami Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Młynarach w celu usta-
lenia szczegółów lub zmiany terminu 
wymiany wodomierza. 

Liczymy na Państwa współpracę, wy-
rozumiałość i zrozumienie. 

KOMUNIK AT !
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Również nasza gmina boryka się z ro-
snącą masą zbieranych odpadów 
komunalnych, głównie odpadów zmie-
szanych. Pociąga to za sobą wzrost roz-
liczenia tonażowego, a w konsekwencji 
wzrost kosztów za odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych.

Istotne znaczenie dla gospodarki odpa-
dami ma poziom świadomości społeczeń-
stwa w zakresie zagrożeń wynikających 
z niewłaściwego postępowania z odpa-
dami i ich nadmiernego wytwarzania. 
Segregacja odpadów jest jedną z metod 
ograniczenia ilości odpadów podlegają-

cych utylizacji (np. składowaniu) przez 
odzysk surowców nadających się do po-
nownego użytku lub przetworzenia 
i wykorzystania przy produkcji nowych 
materiałów.

Rok 2021 nie jest przyjemny dla na-
szych portfeli. W ostatnim czasie doświad-
czyliśmy znaczącego wzrostu kosztów 
życia spowodowanego inflacją, podwyż-
ką cen towarów i usług, nakładaniem no-
wych podatków. Sytuacja pandemiczna 
w Polsce i na świecie wciąż nie pozwala 
złapać ekonomicznego oddechu, a pod-
wyżki są coraz bardziej odczuwalne dla 
polskich rodzin. 

WZROST OPŁAT
Również nieuchronna jest podwyżka 
w przypadku opłaty z tytułu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. Z po-
czątkiem nowego roku kalendarzowego 
wzrosną opłaty z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, oraz dla właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne, są 
to: sklepy, firmy, cmentarze. Nowelizacja 
ustawy z 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
znacząco podnosi stawki dla nierucho-
mości niezamieszkałych.

OBOWIĄZKOWA 
SEGREGACJA NA 
CMENTARZACH
Nieruchomości niezamieszkałe w porów-
naniu do nieruchomości zamieszkałych, 
czyli pojedynczych gospodarstw domo-
wych, wytwarzają znacznie większe ilo-
ści odpadów komunalnych. Znaczący #Szczepimy się???

Rosnąca ilość odpadów

TABELA NR 1. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE CMENTARZA.

Mijają dwa lata od „wybuchu” pan-
demii, a szczepienia przeciw 
COVID-19 budzą nadal wiele 

kontrowersji. Jedni nie mogli doczekać 
się, kiedy zostaną zaszczepieni i szcze-
pią się już trzecią dawką szczepionki, 
inni nie chcą nawet o tym słyszeć. Każdy 
ma swoje zdanie na ten temat. 

Warto przyjrzeć się,  
jaki poziom szczepień 
osiągnięto w naszej gminie.

•	 Liczba ludności w gminie  
Młynary – 4411

•	 Mieszkańcy zaszczepieni przy-
najmniej jedną dawką – 2246

•	 Mieszkańcy w pełni zaszcze-
pieni – 2148, co daje 48,70% 
mieszkańców naszej gminy

•	 W grupach wiekowych wygląda  
to następująco:

•	 12–19 lat: 169 osób,  
20–39 lat: 545, 40–59 lat: 747, 
60–69 lat: 429,  
70+ lat: 356 osób.

Dane na dzień 31.10.2021 r.

wpływ na wielkość generowanego tona-
żu odpadów zmieszanych mają odpady 
wytwarzane na terenie naszych cmenta-
rzy komunalnych w Młynarach oraz para-
fialnych w Błudowie i Zastawnie. Obecnie 
na terenie cmentarzy nie obowiązują za-
sady segregacji. Gmina Młynary dążąc 
do zmniejszenia ilości generowanych od-
padów zmieszanych, podjęła czynności 
i działania polegające na wprowadzeniu 
obowiązkowej segregacji odpadów na 
cmentarzach. Pozwoli to na znaczące ob-
niżenie kosztów utylizacji odpadów ko-
munalnych.

Od 1 stycznia 2022 roku nasza gmina 
wprowadza obowiązkową segregację na 
cmentarzach komunalnych i parafialnych. 
Segregacja odpadów na cmentarzu pole-
gać będzie na wyodrębnieniu odpadów:

a)  tworzyw sztucznych i metali – butel-
ki, pojemniki, reklamówki, torby, fo-
lie, opakowania,

b)  szkła- słoiki, wazony, butelki, szklan-
ki,

c)  zmieszanych odpadów cmentarnych 
– znicze i wkłady z parafiną, wieńce 
i kwiaty łączone z metalami i tworzy-

wami, doniczki ceramiczne, ziemia 
i piasek,

d)  papieru – kartony, pudełka, tektura, 
papier,

e)  biodegradowalnych – trawa, liście, 
gałęzie, kwiaty cięte, doniczkowe 
(bez doniczki), wieńce naturalne bez 
sztucznych kwiatów i szarf.

Jednocześnie do kontenerów nie moż-
na wrzucać gruzu i odpadów powstałych 
z budowy nagrobków stanowiących od-
pady budowlane. Odpady te powinny być 
zagospodarowane przez wykonawcę ww. 
robót we własnym zakresie.

W celu ułatwienia prawidłowej segre-
gacji przy kontenerach na odpady zosta-
ną umieszczone tablice informacyjne oraz 
w odpowiedni sposób oznaczone pojem-
niki. Prosimy o prawidłową segregację 
odpadów i wrzucanie ich do właściwych 
pojemników. Ponadto przygotowaliśmy 
kampanię odnośnie do segregacji odpadów 
cmentarnych. W tym celu na terenie naszej 
gminy zostaną rozdysponowane plakaty in-
formacyjne.

Posegregowane odpady stają się war-
tościowymi surowcami, a znaczną ich 

część można przetworzyć albo ponow-
nie wykorzystać, co wpływa na racjo-
nalną gospodarkę odpadami. Kupując 
znicze, wybierajmy świadomie takie, 
które nadają się do ponownego użycia. 
Zwykle wymagają one tylko dokupienia 
wkładu, co naturalnie ogranicza zużycie 
materiałów niezbędnych do wyproduko-
wania kolejnej szklanej latarenki. Na na-
szym Cmentarzu Komunalnym nr 1 przy 
ul. Warszawskiej udostępniona jest pół-
ka, na którą można odłożyć zbędny znicz. 
Z pozostawionych zniczy, do których trze-
ba dokupić jedynie wkład może skorzy-
stać każdy chętny. 

Zachęcamy odwiedzających groby do 
segregacji odpadów. Dzięki temu wspól-
nie dbamy o środowisko i obniżamy kosz-
ty wywozu odpadów. Segregacja odpadów 
prowadzona przez każdego z nas jest 
działaniem proekologicznym mającym 
ogromny wpływ na ochronę środowiska, 
a prawidłowo wykonana, pozwala obniżyć 
koszty funkcjonowania systemu odbioru 
odpadów, co ma bezpośrednie przełoże-
nie na wysokość opłat ponoszonych przez 
każdego z nas.  Emilia Hrypińska

Dynamiczny rozwój gospodarczy jest bezpośrednią przyczyną 
generowania coraz większej ilości odpadów, zarówno komunalnych, 
jak i pochodzących z przemysłu. Jednym z nadrzędnych celów Unii 
Europejskiej związanym z gospodarką odpadami jest przerwanie 
powiązania między wzrostem gospodarczym i wytwarzaniem 
odpadów. Stanowi to poważny problem we wszystkich krajach świata, 
zwłaszcza w obszarze zagospodarowania odpadów.

DO OSIĄGNIĘCIA ODPORNOŚCI POPULACJI 
NIEZBĘDNE JEST ZASZCZEPIENIE MINIMUM 75 % 
SPOŁECZEŃSTWA FO
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Przypomnijmy, że do osiągnięcia odpor-
ności populacji niezbędne jest zaszczepie-
nie minimum 75 % społeczeństwa.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach 
włączył się w kampanię promującą akcję 
#SZCZEPIMY SIĘ. Na początku roku zosta-
ła uruchomiona infolinia służąca zapew-
nieniu transportu seniorom w wieku 80+ 

oraz osobom niepełnosprawnym w dotar-
ciu do punktu szczepień. Przy współpra-
cy z Komendantem Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Młynarach Wojciechem 
Karczewskim osoby zainteresowane były 
dowożone do Ośrodka Zdrowia „Medyk” 
w Młynarach. 

W sierpniu podczas dożynek gmin-
nych 2021 zostało przygotowane 
stoisko, gdzie osoby chętne mogły za-
pisywać się na szczepienia. Rozdawane 
były również balony, notesy, długopisy 
oraz inne gadżety promujące szczepie-
nia przeciw COVID-19. We wrześniu nie 
zabrakło nas na pikniku rodzinnym zor-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową 
w Młynarach, gdzie kontynuowaliśmy 
podjęte wcześniej działania promocyj-
ne wśród najmłodszych mieszkańców. 
Byliśmy również na pikniku „LAS 2021”, 
zorganizowanym przy okazji manew-
rów pożarniczych odbywających się na 
terenie naszej gminy.

Obecnie trwa kolejna „fala” pandemii, 
a co za tym idzie, obowiązek stosowania 
się do obostrzeń. Bądźmy czujni i pamię-
tajmy o noszeniu maseczek w przestrzeni 
zamkniętej, dezynfekcji rąk, zachowaniu 
dystansu społecznego. Szanujmy własne 
zdrowie oraz zdrowie innych.  
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Wiele społeczeństw  
aprobuje przemoc w domu. 
Świadczą o tym chociażby 
powszechnie panujące 
mity, stereotypy, przysłowia 
i porzekadła utrudniające 
prawidłowe reagowanie 
na akty brutalności czy 
okrucieństwa wobec  
bliskich.

Wszystkie mity przekonują o słuszno-
ści braku reakcji ze strony świadków 
przemocy, ofiary zmuszają do milczenia, 
a sprawców utwierdzają w przekonaniu 
o bezkarności ich czynów.

MITY O PRZEMOCY 
W RODZINIE: 

Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa 
nikt nie powinien się wtrącać

 NIEPRAWDA
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdze-
nie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo 
groźnym i podlegającym karze jak przemoc 
wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy 
mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi 
okoliczności zezwalającej na przemoc ani nie 
znosi odpowiedzialności za popełnianie czy-
nów karnych przez prawo.

Przemoc zdarza się tylko w rodzinach 
z marginesu społecznego

 NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich 
grupach społecznych, niezależnie od poziomu 
wykształcenia czy sytuacji materialnej.

Przemoc jest wtedy, gdy są  
widoczne ślady na ciele ofiar

 NIEPRAWDA

Program Czyste Powietrze

Przemoc to nie tylko działania pozostawiające 
siniaki, złamania czy oparzenia, to także poni-
żanie, obelgi, zmuszanie do określonych za-
chowań, grożenie, zastraszanie.

Jeśli ktoś jest bity, to znaczy,  
że na to zasłużył

 NIEPRAWDA
Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, mal-
tretowanie bez względu na to, co zrobił czy 
powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, po-
niżać, bić innych.

Policja nie powinna interweniować 
w sprawach rodzinnych

 NIEPRAWDA
Przemoc domowa nie jest sprawą rodzin-
ną, jest przestępstwem ściganym przez pra-
wo. Policja jest powołana dla ochrony bez-
pieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu 
przestępstw i ścigania sprawców przestępstw 
bez względu na to, czy ofiara należy do rodziny 
sprawcy, czy nie. Blisko 90% badanych uwa-
ża, że w przypadku przemocy w rodzinie ktoś 
powinien interweniować, a 80% badanych 
uważa, że powinna to robić policja. Pozosta-
li wskazują na innych członków rodzin i sąsia-
dów (OBOP, grudzień 1997).

Ofiary przemocy w rodzinie  
akceptują przemoc

 NIEPRAWDA
Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się 
bronić, ich działania są jednak mało skutecz-
ne. Wypróbowują różne, często nieracjonal-
ne strategie obronne, które w konsekwencji 
powodują nasilenie przemocy.

To był jednorazowy incydent,  
który się nie powtórzy

 NIEPRAWDA
Przemoc domowa rzadko jest jednorazo-
wym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte 
stanowcze działania wobec sprawcy – prze-

moc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywa-
na w ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc 
ma już długą historię.

Gdyby naprawdę ofiara cierpiała, 
odeszłaby od sprawcy

 NIEPRAWDA
Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bi-
tym i poniżanym. To, że ofiary nie odchodzą 
od sprawcy, wynika zwykle z ich zależności od 
sprawcy, z trudności mieszkaniowych, z prze-
konań odnośnie do małżeństwa, z nacisków, 
jakim są poddawane ofiary ze strony sprawcy, 
a także rodziny, kolegów, sąsiadów.

Przyczyną przemocy  
w rodzinie jest alkohol

 NIEPRAWDA
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia 
od odpowiedzialności za czyny dokonywane 
pod jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia 
stosowanie przemocy, sprawcy często piją po 
to, by znęcać się i bić swoich bliskich, a stanem 
nietrzeźwości próbują usprawiedliwiać swoje 
zachowania, by uniknąć odpowiedzialności.

Gwałt w małżeństwie nie istnieje
 NIEPRAWDA

Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do 
poddania się czynowi nierządnemu lub do 
wykonania takiego czynu, stosując przemoc, 
groźbę bezprawną lub postęp (patrz art. 168 
k.k.) i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy 
to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo 
do decydowania o swoim życiu intymnym, akt 
ślubu nie odbiera tego prawa.

Osoby używające przemocy  
muszą być chore psychicznie

 NIEPRAWDA
Nie ma bezpośredniego związku między prze-
mocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest de-
monstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej 
kontroli i władzy nad drugą osobą.

Dron pilnuje pieców
W związku z okresem grzewczym in-

formujemy, że teren gminy patrolo-
wać będzie dron z aparaturą pozwalają-
cą na wykrycie współspalania odpadów.

W nieruchomości, w których według 
aparatury pomiarowej następuje spala-
nie odpadów, pracownicy Urzędu Mia-
sta i Gminy w Młynarach, posiadający 
odpowiednie upoważnienie, w asyście 
policjantów pobiorą próbki popiołu. 
Próbki zostaną wysłane do laborato-
rium posiadającego odpowiedni zakres 
akredytacji.

Spalanie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powie-
trzu jest wykroczeniem określonym 

w art. 191 Ustawy o odpadach i zagrożo-
ne jest karą aresztu albo grzywny.

W przypadku ujawnienia wykroczenia, 
funkcjonariusz może sprawcę pouczyć 
lub nałożyć mandat karny w wysokości 
do 500 zł. Natomiast gdy sprawa zosta-
nie skierowana do sądu, ten, kto „ter-

micznie 
przekształca odpady 

poza spalarnią odpadów”, podlega ka-
rze aresztu (do 30 dni) bądź grzywny 
(do 5000 złotych).

Udaremnianie lub utrudnianie kon-
troli zgodnie z art. 225 Kodeksu karne-
go jest PRZESTĘPSTWEM i zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności do lat 3. 
W takim przypadku postępowanie pro-
wadzi Policja lub Prokuratura.

W Urzędzie Miasta i Gminy 
w Młynarach otworzono 
punkt konsultacyjno-infor-

macyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt został utworzony na podstawie po-
rozumienia zawartego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Młynary z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie.

Punkt otwarty jest  dla interesantów: 
w poniedziałek, wtorek i czwartek od 

13:00 – 15:00, naomiast w środę od 
13:00 – 17:00

W ramach punktu konsultacyjno-in-
formacyjnego zainteresowane osoby 
będą mogły m.in.:
• otrzymać wszelkie informacje doty-

czące Programu „Czyste Powietrze”,
• uzyskać pomoc w wypełnieniu wnio-

sku o dofinansowanie,
• przekazać wniosek do Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie.
Pomoc w wypełnieniu wniosku jest 

udzielana w godzinach otwarcia punk-
tu po wcześniejszym umówieniu wizyty 
pod nr telefonu 55 618 22 45.

Rozpatrywanie wniosków i udzie-
lanie dofinansowania wnioskodaw-
com jest wyłączną kompetencją 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie.
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Aby las był bezpieczny 
2 października 2021 roku na 
terenie gminy Młynary odbyły 
się manewry pożarnicze 
„Las 2021” zorganizowane 
przez Nadleśnictwo Młynary, 
Państwową Straż Pożarną, Gminę 
Młynary oraz Gminę Pasłęk. 

W ćwiczeniach udział wzięło ponad 150 
strażaków, leśników oraz 21 jednostek 
straży pożarnej zawodowej i ochotniczej 
z całego powiatu elbląskiego oraz 7 jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
gminy Młynary, wspomaganych wozami 
gaśniczymi i lotnictwem gaśniczym Nad-
leśnictw z terenów Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie.

Inauguracja manewrów miała miejsce 
pod siedzibą Nadleśnictwa Młynary. Ma-
newry rozpoczął wojewoda warmińsko-
-mazurski Artur Chojecki.

Ćwiczenia polegały na gaszeniu kom-
pleksu leśnego Nadleśnictwa z lądu i po-
wietrza, ewakuację obozu harcerskiego 
z płonącego lasu oraz poszukiwania zagi-
nionych przy użyciu drona. 

– Były to kluczowe ćwiczenia, które 
mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, 
jak chociażby ewakuacja obozu harcerzy 
z terenów leśnych. Na terenie naszej dy-
rekcji w tym roku było kilkanaście takich 
wydarzeń – mówi Michał Gzowski dyrek-
tor Biura Dyrektora Generalnego Dyrekcji 
Lasów Państwowych. 

Jednym z elementów scenariusza 
było połączenie manewrów z ćwicze-
niami Sztabu Zarządzania Kryzysowego 
w Gminie Młynary, któremu przewod-
niczyła burmistrz Miasta i Gminy Mły-
nary Renata Bednarczyk. Gminny Sztab 
Zarządzania Kryzysowego był w stałej 
łączności radiowej ze sztabem w terenie 
w miejscowości Gardyny. Dynamicznie 
rozwijająca się akcja w trakcie poża-
ru wymusiła decyzję o ewakuacji nie 
tylko uczestników obozu, ale ewaku-

acji ludności z dwóch miejscowości na-
szej gminy.

– Ćwiczenia te były dla samorządu nie-
zwykle cenne. Pokazały niedoskonałości 
procedur i konieczność dostosowania tych 
procedur w różnych sytuacjach zagroże-
nia życia, zdrowia i mienia mieszkańców 
– mówi burmistrz Renata Bednarczyk. Po 
zakończeniu ćwiczeń w terenie kolumna 
wozów strażackich przejechała na boisko 
przy Szkole Podstawowej w Młynarach, by 
wziąć udział w podsumowaniu i zakoń-
czeniu manewrów oraz uświetnić Piknik 
Leśno-Strażacki „Las 2021” zorganizowa-
ny z tej okazji.

Podczas pikniku odbył się pokaz dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa 
medycznego oraz użycia podręcznego 
sprzętu gaśniczego. Mieszkańcy i przybyli 
goście mogli obejrzeć pojazdy i sprzęt ra-
towniczy Straży Pożarnej oraz Lasów Pań-
stwowych. Na płycie boiska szkolnego, ku 
uciesze najmłodszych widzów, lądował 
helikopter z Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu.

Zakończenie manewrów uświetniał 
występ orkiestry strażackiej z Zielonki 
Pasłęckiej. Impreza nie obyłaby się bez 

grochówki, można było również skoszto-
wać wyrobów z dziczyzny na stoisku La-
sów Państwowych oraz specjałów Koła 
Gospodyń Wiejskich z Młynar. 

Stoiska edukacyjno-promocyjne Urzę-
du Miasta i Gminy Młynary, Nadleśnictwa 
Młynary i Olsztynka zapraszały do zaba-
wy i quizów, za które można było otrzy-
mać drobne upominki. Nie zabrakło też 
„dmuchańców” dla najmłodszych uczest-
ników pikniku. 

W trakcie pikniku burmistrz Młynar 
Renata Bednarczyk wraz z Michałem 
Gzowskim – dyrektorem Biura Dyrek-
tora Generalnego Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych oraz Łukaszem Kochanem 
– komendantem miejskim Państwowej 
Straży Pożarnej, posadzili na terenie 
Szkoły Podstawowej w Młynarach drze-
wo lipy drobnolistnej w hołdzie służbom 
niosącym pomoc ludziom i mieniu. Nad-
leśnictwo Młynary wydawało sadzonki 
w ramach akcji zainicjowanej przez parę 
prezydencką #SadziMY. 

Były to pierwsze na taką skalę manew-
ry leśno-strażackie na terenie naszego po-
wiatu, a nawet województwa.

Dorota Jurkowska

SOŁECKA 
INICJATYWA
Jak realizujemy 
fundusz sołecki 
w Gminie Młynary

WSPÓLNE 
KOLĘDOWANIE
Wigilia  
i świąteczne  
koncerty

RAPORT Z DRÓG
Kroki podjęte przez Burmistrz zmierzające 
do przeprowadzenia remontów dróg 
powiatowych i wojewódzkich leżących  
na terenie naszej gminy

W następnym numerze biuletynu m.in.:


