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SZANOWNI PAŃSTWO,

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

NA ZDJĘCIU RENATA WIOLETTA BEDNARCZYK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY

Po raz kolejny pragnę podzielić się 
z Państwem najbardziej istotny-
mi informacjami dla naszej spo-

łeczności lokalnej. Za nami pierwsze 
półrocze, czas spędzony bardzo praco-
wicie. Zakończyliśmy kolejne remonty 
dróg, rozpoczęliśmy nowe, te najdłużej 
oczekiwane, jak Młynarska Wola – Ja-
niki Pasłęckie. Pozyskaliśmy kolejne 
dofinansowania w Polskim Ładzie na 
kwotę ok. 11 mln zł, dzięki którym 
przeprowadzimy nowe inwestycje. 
Kończymy przebudowę oczyszczalni 
ścieków i realizujemy przebudowę 
Stacji Uzdatniania Wody. Mamy nowo-
czesną i doposażoną szkołę w Młyna-
rach oraz nowoczesne Przedszkole, 
które zapewniają odpowiedni rozwój 

Zachęcamy Państwa do współre-
dagowania niniejszego czasopi-
sma. Jeśli mają Państwo pomysł 

na ciekawy artykuł związany z naszą 
gminą, jej historią, walorami przy-
rodniczymi lub kulturowymi, poparty 
faktami bądź ciekawymi zdjęciami, 

naszym dzieciom. Zdolne dzieci i mło-
dzież naszej gminy osiągają sukcesy 
w nauce i sporcie. Prężnie działa Klub 
Senior +, aktywizując osoby starsze. 
Możemy poszczycić się osiągnięciami 
w sołectwach i pogratulować nagród, 
jakie otrzymały niektóre z nich, za ini-
cjatywy podejmowane dla wspólnego 
dobra. Życie kulturalne wraca do nor-
my. Po dwóch latach obostrzeń udało 
się zorganizować XXX Ogólnopolski 
Przegląd Kultur Mniejszości Narodo-
wych „Integracje”, koncerty oraz poka-
zy tańca z udziałem naszej utalentowa-
nej młodzieży.

Przed nami drugie półrocze, a wraz 
z nim nowe wyzwania i z pewnością 
nowe problemy. Wspólna determinacja: 

zachęcamy do przesłania i podzielenia 
się tymi informacjami z mieszkańcami 
naszej gminy. 

Materiały dotyczące czasopisma 
prosimy przesyłać na adres:
biuletyn@mlynary.pl

moja oraz pracowników Urzędu, a Pań-
stwa życzliwość i wyrozumiałość, może 
sprawić, że osiągnięcie wspólnego celu, 
będzie łatwiejsze, niż nam się wydaje. 
Mam nadzieję, że ten wakacyjny czas 
pomoże nam odetchnąć od codzien-
nych obowiązków i pozwoli nabrać siły 
i energii na drugą połowę roku. 

Z wyrazami szacunku
Renata Wioletta Bednarczyk

Zespół redakcyjny
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Garnizonowe Obchody 
Święta Wojska Polskiego

Wszystkich mieszkańców Gminy 
Młynary zapraszamy na Garnizonowe 

Obchody Święta Wojska Polskiego, które 
odbędą się 12 sierpnia br. Uroczystość 
rozpocznie się o godzinie 13:30 mszą 
św. w kościele pw. św. Piotra Apostoła w 

Młynarach. W programie m.in. uroczysty 
apel, prezentacja sprzętu wojskowego 
oraz wojskowa grochówka.

Serdecznie zapraszamy!
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XXX Ogólnopolski Przegląd 
Kultury Mniejszości Narodowych 
INTEGRACJE 2022
Muzyka, która integruje, zbliża 
i niesie radość rozbrzmiewała 
w sobotę 11 lipca w Młynarach, 
a to za sprawą 30 Ogólno-
polskiego Przeglądu Kultury 
Mniejszości Narodowych – 
INTEGRACJE 2022. Organizato-
rami tego wydarzenia, nie-
zmiennie był Ośrodek Kultury 
w Młynarach i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Młynar.

Integracje to inicjatywa, która ma 
celu upowszechnienie kultury mniej-
szości narodowych, integrację spo-
łeczeństwa, wymianę artystycznych 
doświadczeń. 

Po dwuletniej przerwie, spowo-
dowanej pandemią, z ogromną przy-
jemnością powróciliśmy do tradycji 
organizacji „Mniejszości”. W tym roku 
zaprosiliśmy zespoły, które wielokrot-
nie gościły na naszej scenie. The Ukra-
inian Folk to zespół, który rozpoczy-
nał swoją muzyczną przygodę właśnie 
w Młynarach, podczas pierwszych In-
tegracji. Od pierwszego muzycznego 
spotkania minęło tyle czasu, a zespół 
ten wciąż porywa tłumy. 

Wielu fanów zgromadziło się rów-
nież na koncercie Horpyny. Artyści za-
serwowali nam dawkę fantastycznej 
muzyki i dobrej zabawy. Również ko-
lejny zespół – Taraka zawładnął naszą 
sceną. Oprócz muzycznej uczty, sprawi-
li nam wyśmienitą ucztę kulinarną. Nie 
tylko słowiańska muzyka rozbrzmie-
wała wokół, ale też i słowiańskie smaki 
pieściły nasze podniebienia. Uczestni-
cy imprezy mogli degustować potrawy 
przygotowane przez lidera zespołu 
TARAKA, Karola Kusa „Masz to w lesie” 
oraz zespół Słowiany.

Zespół Słowiany zaprezentował się 
u nas po raz pierwszy i niewątpliwie 

podbił serca słuchaczy. Barwne osobo-
wości, energiczna muzyka, słowiański 
duch. To najkrótsze określenie zespołu 
Słowiany. Ich muzyka dała nam ogrom-
ną dawkę pozytywnej energii.

Podczas tegorocznych Integra-
cji nie zabrakło lokalnego akcentu 
– zespołu INTEGRATON. W końcu 
mieliśmy okazję wysłuchać całego 
koncertu, bo jak wszyscy pamiętamy 
kapryśna pogoda minionych edycji 
przerywała występ naszych artystów 

w najlepszym momencie. W tym roku 
przełamaliśmy złą passę, a muzy-
ka Integratonu poruszyła słuchaczy. 
Energia, pasja, świetne wokale, super 
aranżacje muzyczne i świetne teksty 
piosenek – oto Integraton.

Dopełnieniem imprezy było rów-
nież stoisko ze specjałami naszego 
Koła Gospodyń. Pierogi podbiły nie-
jedno serce.

Organizatorzy pomyśleli również o 
najmłodszych. Dla nich przygotowano 

THE UKRAINIAN FOLK

PRZYGOTOWANIA DO POKAZU KULINARNEGO – INTEGRACJE 2022
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park rozrywki. Miłośnicy piwa i do-
brego towarzystwa mogli rozkoszować 
się w specjalnie wydzielonym ogródku 
piwnym. A ci, którym bliskie są wytwo-
ry rękodzielnicze, mogli takowe  podzi-
wiać i zakupić przy stoisku promocyj-
nym gminy Godkowo.

Nowością Integracji niewątpliwie 
była fantastyczna pogoda – bezchmur-
ne niebo, promienie słońca i ani kropli 
deszczu! To wspaniały prezent na 30. 
urodziny naszego Przeglądu.

30 lat za nami i mamy zakusy na ko-
lejne 30 Integracje już na stałe wpisa-
ły się w kalendarz kulturalny nie tylko 
naszej gminy, ale całego województwa. HORPYNA

XXX Ogólnopolski Przegląd Kul-
tury Mniejszości Narodowych INTE-
GRACJE 2022 był współfinansowany 
ze środków Starostwa Powiatowego w 
Elblągu. Pamiątkowe statuetki ufundo-
wał Związek Gmin Warmińsko- Mazur-
skich w Olsztynie. Impreza odbyła się 
dzięki hojności naszych sponsorów:

SPONSORZY XXX OGÓLNOPOLSKIE-
GO PRZEGLĄDU KULTURY MNIEJSZO-
ŚCI NARODOWYCH INTEGRACJE 2022:
• Władysław Brachun PKS ELBLĄG
• Michał Meyer PRZESIĘBIORSTWO–

HANDLOWO–USŁUGOWE MEYER

• Bartłomiej Zabiełło METTAP STARE 
POLE

• Dawid Prajwowski SKLEP LEWIATAN 
W MŁYNARACH

• Jarosław Grzanka ŻWIROWNIA ROBITY
• Mirosław Byk, Ewa Byk, Daniel Byk
• Iwona Łukaszuk PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO–USŁUGOWE DRAGON
• Arkadiusz Cebula ZAKŁAD PRO-

DUKCJI TEKTURY I OPAKOWAŃ
• Marek Janusz Bednarczyk ZAKŁAD 

USŁUG KOMUNALNYCH
• BANK SPÓŁDZIELCZY MALBORK 

ODDZIAŁ W MŁYNARACH
• SERWIS OGUMIENIA ROMA RO-

BERT I MARIUSZ RUSIECCY

• SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPO-
MLEK RADZYŃ PODLASKI

• Stanisław Jasina UBEZPIECZENIA 
PERFEKT

• Zbigniew Lisowski MECHANIKA 
POJAZDOWA

• Henryk Orłowski PRZEDSIĘBIOR-
STWO HANDLOWO–USŁUGOWE HE-
OPS PASŁĘK

• Alicja Zienkiewicz APTEKA AZALIA
• Marek Bednarczyk ZAKŁAD USŁUG 

BUDOWLANYCH
• PIEKARNIA WARMIŃSKA
• Paweł Starczewski CEGLAND
Wszystkim ogromnie dziękujemy!

Dominika Zabiełło
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75-lecie Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Młynarach i Zastawnie

Każdy z nas wie, jak ciężka i nie-
bezpieczna jest praca strażaka. 
Ratując innych, narażają często 

własne życie. Ich ofiarność i gotowość 
o każdej porze dnia i nocy zasługuje 
na uznanie i społeczny szacunek. To 
dzięki ich poświęceniu my, miesz-
kańcy Gminy Młynary, możemy 
spać spokojnie, mając pewność, że 
jest ktoś, kto niesie pomoc w sytu-
acji zagrożenia.

W tym roku dwie jednostki OSP w 
naszej gminie świętowały swój jubileusz: 

75-lecie Służby Ochotniczej 
Straży Pożarnej Młynary (2021)

Przypomnijmy: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Młynarach powstała w 
1946 roku, a w roku 13 grudnia 1994 
została włączona do Krajowego Sys-
temu Ratownictwa Gaśniczego. Jest 
jednostką typu S-4 posiada 2 samo-
chody średnie typu GBA i 1 samochód 
lekki operacyjno-rozpoznawczy Vol-
kswagen Amarok oraz Mikrobus Vol-
ksvagen T-4. OSP Młynary zrzesza 41 
członków zwyczajnych, wśród których 
jest 11 kobiet; 17 członków wspiera-
jących oraz 8 honorowych w tym 1 
kobieta; dwie Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, które tworzy 11 dziew-
cząt i 8 chłopców. Wszystkich razem 
(z MDP) jest 80 dh.

W 1972 roku społeczeństwo Mły-
nar ufundowało jednostce OSP Młyna-
ry sztandar, który został odznaczony 
„Złotym Medalem Związku”. Prezesem 
jednostki jest dh. Wojciech Karczew-
ski, a naczelnikiem dh. Radosław Li-
sowski. W latach 2011-2021 jednost-
ka brała udział w 761 interwencjach, 
przeciętna liczba wyjazdów to około 
100 wyjazdów rocznie.

70–lecie Służby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zastaw-
nie (2022)

OSP Zastawno powstało 1952 roku 
jest jednostką typu S-2, która zrze-
sza 29 członków zwyczajnych, wśród 
których jest 6 kobiet oraz dwóch 
członków honorowych, 14 członków 
mogących brać czynny udział w dzia-
łaniach ratowniczych. Jednostka OSP 
Zastawno posiada również Młodzie-
żową Drużynę Pożarniczą, w skład 
której wchodzi 8 członków. Prezesem 
jednostki jest dh. Andrzej Szczerbiak, 
a naczelnikiem dh. Adam Bątkowski.

Uroczystości z okazji obydwu ju-
bileuszy odbyły się 7 maja br. na bo-

isku w Zastawnie i połączone zostały z 
Gminnym Dniem Strażaka. Z tej okazji 
odbyły się zawody strażackie, w któ-
rych jednostki mogły zaprezentować 
swoją sprawność, umiejętności oraz 
gotowość niesienia pomocy w sytuacji 
zagrożenia. Odbyły się również eli-
minacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom”. W konkur-
sie zaprezentowali się przedstawiciele 
MDP Młynary w trzech kategoriach 
wiekowych. Oto zwycięscy:

• I miejsce Oliwia Małyszko 
• II miejsce Emil Goryszewski 
• III miejsce Patrycja Łukasik

W tym dniu na wniosek Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary Pani Renaty 
Wioletty Bednarczyk w porozumieniu 
z Zarządem Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Młynarach zostały 
przyznane statuetki w uznaniu za 
ofiarną i społeczną służbę na rzecz 
Społeczeństwa i Rzeczpospolitej Pol-
skiej dla Jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młynarach i Zastawnie.

Przy tej okazji zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Młynarach podzię-
kował za wspieranie jednostki oraz 
długoletnią pracę na rzecz OSP Młyna-
ry druhom:

• Michałowi Gzowskiemu Wicepre-
zesowi Oddziału Powiatowego w 
Elblągu oraz Rzecznikowi Prasowe-
mu Generalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Warszawie,

• Andrzejowi Sarackiemu wielolet-
niemu członkowi wspierającemu, 
obecnie Członek Honorowy,

• Grzegorzowi Smolarkowi członko-
wi wspierającemu jednostkę OSP 
Młynary,

• Markowi Oleczkowi wieloletniemu 
opiekunowi MDP.

Nadano również medale i odzna-
czenia najbardziej zasłużonym dru-
hom i druhnom

„Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczeni zostali dru-
howie:
• Jarosław Kopyciński – OSP Kurowo 

Braniewskie
• Marek Wąsicki – OSP Kurowo Bra-

niewskie
• Grzegorz Iwanicki – OSP Karszewo

„Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa”:
• Marcin Czapliński – OSP Młynary
• Grzegorz Smolarek – OSP Młynary
• Ryszard Maksymiuk – OSP Kurowo 

Braniewskie
„Brązowym Medalem za zasługi 

dla Pożarnictwa druhowie”

JUBILEUSZ OSP
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• Arkadiusz Czarnik – OSP Młynary
• Rafał Michewicz – OSP Młynary
• Agata Frąckiewicz – OSP Młynary
• Andrzej Szczerbiak – OSP Zastawno
• Edward Borejko – OSP Zastawno
• Piotr Szwajcer – OSP Karszewo

Oraz członkowie wspierający dzia-
łania jednostek:
• Jarosław Garbaczewski
• Dariusz Burzyński
• Grzegorz Brzozowski
• Edmund Antonowicz

Odznaką „Strażak Wzorowy” od-
znaczeni zostali druhowie:
• Mateusz Jurgielewicz - OSP Młynary
• Damian Czarnik - OSP Młynary
• Mariusz Elbruda – OSP Młynary
• Michał Lichołat - OSP Młynary
• Marcin Łesyk – OSP Kwietnik
• Paweł Łesyk – OSP Kwietnik
• Adrian Szwajcer – OSP Karszewo
• Arkadiusz Kamecki – OSP Karszewo
• Paweł Komoń – OSP Karszewo
• Mariusz Grabkowski – OSP Karszewo
• Marzena Sulich – OSP Zastawno
• Barłomiej Drozd – OSP Zastawno
• Łukasz Krawczyk – OSP Zastawno
• Michał Sowiński – OSP Zastawno
• Piotr Abucewicz – OSP Zastawno

Uhonorowani zostali również:
 ► dh. Brunon Tryanowski z OSP Kar-
szewo za 65 letnią służbę,

 ► dh. Jan Bołba – OSP Młynary za 55 
letnią służbę, 

 ► dh. Andrzej Daranowski – OSP Za-
stawno oraz dh. Tadeusz Kołodziej 
– OSP Młynary za 50 lat w służbie 
OSP. 

• 45 lat:
 ► Zygmund Daranowski – OSP Za-
stawno

 ► Lilek Gwóżdż – OSP Karszewo
• 35 lat:

 ► Mieczysław Grynhagel – OSP Młynary
 ► Mieczysław Szatkowski – OSP Młynary
 ► Marek Oleczek – OSP Młynary
 ► Dariusz Tymicki – OSP Młynary
 ► Krzysztof Komoń – OSP Młynary

• 30 lat:
 ► Piotr Szwajcer – OSP Karszewo

• 25 lat:
 ► Stefania Bołba – OSP Młynary
 ► Ludwik Grynhagiel – OSP Młynary
 ► Marcin Szatkowski – OSP Młynary
 ► Krzysztof Semmerling – OSP Młynary
 ► Marcin Lewicki – OSP Młynary
 ► Mirosław Sabatowski – OSP Młynary
 ► Andrzej Smolski – OSP Młynary
 ► Kamil Kamecki – OSP Karszewo

• 20 lat:
 ► Grzegorz Iwanicki – OSP Karszewo
 ► Adam Bątkowski – OSP Zastawno
 ► Andrzej Szczerbiak – OSP Zastawno

• 15 lat:
 ► Piotr Abucewicz - OSP Zastawno
 ► Dorota Sieńska – OSP Karszewo
 ► Paweł Komoń – OSP Karszewo
 ► Mariusz Grabkowski – OSP Karszewo
 ► Tomasz Grabkowski – OSP Karszewo
 ► Marcin Iwanicki – OSP Karszewo

• 10 lat:
 ► Marcin Smolski – OSP Młynary
 ► Paweł Oleksów – OSP Młynary
 ► Marcin Kowalczyk – OSP Kwietnik

• 5 lat:
 ► Edward Borejko – OSP Zastawno
 ► Radosław Szczerbiak – OSP Zastawno
 ► Paweł Wiśniewski – OSP Zastawno
 ► Arkadiusz Kamecki – OSP Zastawno

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
również otrzymały odznaczenia:

Złotą Odznakę Otrzymali:
• Karolina Ruśniak – OSP Młynary
• Patrycja Łukasik – OSP Młynary
• Jakub Smolski – OSP Młynary
• Grzegorz Harasimowicz – OSP Karszewo
• Szymon Szwajcer – OSP Karszewo

Srebrną odznaką wyróżnieni zostali:
• Emil Goryszewski – OSP Młynary
• Cyprian Mikołajczyk – OSP Młynary

Brązową odznaką wyróżnieni zostali:
• Łucja Mikołajczyk – OSP Młynary
• Filip Ludwinowicz – OSP Młynary
• Szymon Smolarek – OSP Młynary

• Szymon Czapliński – OSP Młynary
• Przemysław Maciuszonek – OSP 

Młynary
Szczególne podziękowania dla 

sponsorów obchodów Gminnego 
Dnia Strażaka:
• Pani Renacie Wioletcie Bednarczyk 

– Burmistrz Miasta i Gminy Młyna-
ry – głównemu sponsorowi imprezy,

• Panu Jackowi Knedler Toyota Knedler 
• Panu Adamowi Kędziorze Nadle-

śniczemu Nadleśnictwa Młynary,
• Strażakom z jednostki OSP Młynary,
• Strażakom z jednostki OSP Zastawno,
• Panu Dawidowi Prajwowskiemu 

Sklep Lewiatan,
• Prezesowi oddziału Miejsko–Gminne-

go dh. Mieczysławowi Grynhagielowi,
• Komendantowi Miejsko–Gminnego 

dh. Wojciechowi Karczewskiemu,
• Członkowi zarządu Miejsko–Gminne-

go zarazem opiekunowi OSP Zastaw-
no dh. Radosławowi Lisowskiemu,

• Pani Krystynie Leonowicz Piekar-
nia Młynary,

• Pani Katarzynie Kozicińskiej sklep 
w Zastawnym.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Ze strażackim pozdrowieniem 

Wojciech Karczewski

MSZA ŚW. W KOŚCIELE W ZASTAWNIE
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Gminne zawody strażackie

DO ZAWODÓW GOTOWI

WRĘCZENIE NAGRÓD

18 czerwca odbyły się zawody 
sportowo–pożarnicze pod 
patronatem Starosty Elblą-

skiego Pana Macieja Romanowskiego 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
Pani Renaty Wioletty Bednarczyk. Or-
ganizatorem zawodów był Komendant 
Miejsko-Gminy ZOSP RP w Młynarach 
Pan Wojciech Karczewski przy pomocy 
druhów z jednostki OSP w Młynarach. 
W zawodach udział wzięło 5 z 8 jedno-
stek OSP: cztery młodzieżowe drużyny 
pożarnicze, jedna drużyna młodzików 
z OSP Młynary i trzy drużyny koeduka-
cyjne, łącznie 108 druhen i druhów, 10 
druhów obsługi oraz goście honorowi: 
wicestarosta Elbląski Pan Ryszard Za-
jąc, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
Pani Renata Bednarczyk, Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w 
Elblągu dh. mł. brg. Łukasz Kochan, Pre-
zes Oddziału Powiatowego w Elblągu 
dh. Ryszard Janusz oraz prezes Oddzia-
łu Gminnego dh. Mieczysław Grynhagel.

Uczestnicy zawodów mieli do 
pokonania sztafetę strażacką z prze-
szkodami 7x50 m, ćwiczenia bojowe 
polegające na złożeniu linii ssawnej, 
rozwinięciu linii wężowych oraz strą-
ceniu tarczy i pachołków. 

Rywalizacja była niezwykle zacięta. 
Wszystkie drużyny wykazały się dużą 
sprawnością. A oto wyniki tej rywalizacji:

W kategorii Drużyn Męskich w gru-
pie A:
• I miejsce – OSP Młynary
• II miejsce – OSP Kurowo Braniewskie
• III miejsce – OSP Kwietnik,
• IV miejsce – OSP Sąpy,
• V miejsce – OSP Zastawno
W kategorii Drużyny Kobiece w gru-
pie C:
• I miejsce – OSP Młynary,
• II miejsce – OSP Sąpy,

W kategorii Drużyny koedukacyjne:
• I miejsce – OSP Zastawno,
• II miejsce – OSP Młynary,
• III miejsce – OSP Sąpy.

Po zakończonych zawodach nie za-
brakło ciepłego poczęstunku, ufundo-
wanego przez Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Młynary, przygotowanego przez 
restaurację Deja Vu w Młynarach.

Wojciech Karczewski

SZTAFETA
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Wszystkie dzieci Nasze są

mat związany z profilaktyką czerniaka. 
Ogromnym powodzeniem cieszyła się lo-
teria fantowa oraz kącik malowania twa-
rzy. Dla starszych dziewcząt stworzono 
możliwość wykonania profesjonalnego 
makijażu. Sala gimnastyczna wypełniona 
była po brzegi dziećmi, które korzystały z 
dmuchanego parku rozrywki. Najmłodsi 
mogli skorzystać z animacji, przywitać się 
z bohaterami Psiego Patrolu. Wielkie ma-
skotki z koszami wypełnionymi cukier-
kami odwiedziły również Przedszkola-
ków. Podczas imprezy nie zabrakło także 
grillowych przysmaków. Przewodnicząca 
Rady Rodziców SP Młynary Magdalena 
Lichołat obdarowała uczniów cukierka-
mi zakupionymi ze środków pozyska-
nych przez radę.  Dopełnieniem tego dnia 
były występy dzieci. Zaprezentowały się 
grupy szkolne i działające przy Ośrodku 
Kultury. Wspaniały pokaz taneczny przy-
gotowały również panie z Klubu Seniora. 

Wielu dorosłych włączyło się w przy-
gotowanie tego dnia. Chcieliśmy sprawić 
radość dzieciom w dniu ich święta ale 
także podkreślić jak ważna jest rodzina i 
wielopokoleniowa współpraca. Uśmiech 
na twarzach dzieci, obecność rodziców 
i dziadków to najlepsze podsumowanie 
tego dnia.

Dziękujemy za zaangażowanie na-
szym partnerom i sponsorom.
Partnerzy:
• Urząd Miasta i Gminy Młynary
• Nadleśnictwo Młynary
• Posterunek Policji w Młynarach
• Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Młynarach
• Klub Seniora w Młynarach
• Koło Gospodyń w Młynarach
• Klub Sportowy Syrena
• Farmasi – Maria Daniela Tużyńska
Sponsorzy:
Piknik Rodzinny – Młynary 2022 to za-
danie współfinansowane ze środków 
Urzędu Miasta i Gminy Młynary w ra-
mach realizacji zadania publicznego.
• Lewiatan Młynary – Dawid Prajwowski
• Bank Spółdzielczy w Młynarach
• Deja vu – Ewa i Grzegorz Smolarek
• Barbara i Zbigniew Baliccy
• Piekarnia Młynary
• Agromix – Anna Grochola
• Sklep Wielobranżowy Janina Górowiec
• Salon Fryzjerski – Wanda Biedziuch
• Minimarket – Marcin Pawlukiewicz
• Kwiaciarnia Natalia – Justyna Korwel
• Kwiaciarnia Kornelia – Teresa Ryś
• Sklep Wielobranżowy – Justyna Fal-

kowska
• Butik u Wioli – Wioletta Smolska
• Zielone Ogrody – Marcin Pyl
• Apteka Azalia – Alicja Zienkiewicz
• Elżbieta i Daniel Kopytko
• ROMA – Robert Rusiecki, Mariusz 

Rusiecki
• Anna Glinko
• FAL TRANS- Arkadiusz Falkowski
• Rada Rodziców przy Szkole Podsta-

wowej w Młynarach
Dziękujemy za wspólną zabawę! 

Wszystkim dzieciom małym i dużym 
życzymy radości każdego dnia!

Dominika Zabiełło

„Wszystkie dzieci nasze są”- 
pod takim hasłem odbył się 
tegoroczny Dzień Dziecka i 
Piknik Rodzinny. Impreza od-
była się przy szkole podsta-
wowej, a jej organizatorami 
byli: Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Gminy 
Młynary, Szkoła Podstawowa 
w Młynarach oraz Ośrodek 
Kultury w Młynarach.

W dniu swojego święta wszystkie 
dzieci naszej gminy mogły skorzystać 
z licznych atrakcji. Wspaniałe wypieki, 
park rozrywki, konkursy, loteria, malo-
wanie twarzy to tylko niektóre z nich. 
Wiele instytucji i osób prywatnych przy-
gotowało stoiska. I tak na stoiskach Koła 
Gospodyń oraz stoisku Klubu Seniora nie 
zabrakło pysznych wypieków oraz drob-
nych upominków dla dzieci. Nadleśnic-
two Młynary przygotowało stanowisko 
edukacyjne, gdzie można było w formie 
zabawy poszerzyć wiedzę na temat lasu 
i jego bogactwa oraz wziąć udział w kon-
kursach. Policja w Młynarach zaprezento-
wała dzieciakom różne ciekawostki z za-
kresu swojej pracy. Urząd Miasta i Gminy 
Młynary oraz Miejsko–Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Młynarach przy-
gotowali stoisko profilaktyczne. Ważny 
problem podnieśli też sami uczniowie. 
Dzieci w ramach Dnia bez Przemocy 
przygotowały krótki program artystycz-
ny. Młodzież podkreśliła również te-
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Podczas XLV sesji RM w Młynarach, 
która odbyła się 15 czerwca 2022 
roku. Radni RM w Młynarach 

udzielili Pani Burmistrz Miasta i Gminy 
Młynary Renacie Wioletcie Bednarczyk 
wotum zaufania i absolutorium z wyko-
nania budżetu za 2021 rok.

Przed udzieleniem wotum zaufania 
Pani Burmistrz przedstawiła raport o 
stanie Gminy Młynary za 2021r., który 
jest kompleksowym dokumentem pod-
sumowującym działalność Burmistrza 
Miasta i Gminy Młynary w 2021 roku. 
W powyższym dokumencie przedsta-
wione zostały informacje dotyczące 
Gminy Młynary m.in. w zakresie: demo-
grafii, finansów, zrealizowanych inwe-
stycji, realizowanych projektów „mięk-
kich”, funduszu sołeckiego, remontów 
i modernizacji dróg wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, oświaty, kultury 
i sportu, rolnictwa i leśnictwa, pomocy 
społecznej, gospodarki przestrzennej, 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, zaopatrzenia ludności w wodę 
i oczyszczania ścieków, gospodarki od-
padami komunalnymi.

Po przedstawieniu raportu odby-
ła się debata, a następnie Radni RM w 
Młynarach podjęli jednogłośnie (13 
głosów „za”, 2 Radnych nieobecnych) 
uchwałę w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Młynary wotum 
zaufania za 2021 rok. 

Należy zauważyć, że w debacie nad 

raportem o stanie Gminy oprócz Rad-
nych RM mogą zabrać głos mieszkańcy 
Gminy Młynary, do czego zachęcam w 
przyszłym roku podczas czerwcowej 
sesji absolutoryjnej.

Po analizie sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy Młynary 
za 2021 rok oraz zapoznania się z opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania Budżetu 
Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok 
Radni RM w Młynarach podjęli jed-
nogłośnie (13 głosów „za”, 2 Radnych 
nieobecnych) uchwałę w sprawie za-
twierdzenie sprawozdania finanso-
wego Miasta i Gminy Młynary wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania Budżetu 
Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok.

Główne informacje dotyczące wy-
konania Budżetu Miasta i Gminy Mły-
nary przedstawiono w Raporcie o sta-
nie Gminy Młynary za 2021 rok, który 
dostępny jest na stronie mlynary.pl w 
zakładce GMINA. 

Przed udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary 
za 2021 rok Pani Agnieszka Kościelska 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
przedstawiła uchwałę KR w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Młyna-
ry za 2021 rok, w której to uchwale 
KR pozytywnie opiniuje wykonanie 
Budżetu Miasta i Gminy Młynary za 

2021 rok i wnosi do Rady Miejskiej w 
Młynarach o udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Młynary absolutorium 
za 2021 rok. 

Wniosek KR został pozytywnie za-
opiniowany prze Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Olsztynie.

Po spełnieniu wszystkich wy-
mogów ustawowych, które w skró-
cie omówiłem Państwu, Radni RM w 
Młynarach podjęli jednogłośnie (13 
głosów „za”, 2 Radnych nieobecnych) 
uchwałę w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Młynary abso-
lutorium za 2021 rok. 

Ponadto podczas XLV sesji RM w 
Młynarach Radni podjęli następujące 
uchwały:
• Uchwała w sprawie zmiany WPF 

Miasta i Gminy Młynary na lata 
2022–2040,

• Uchwała w sprawie zamiany Bu-
dżetu na 2022 rok

• Uchwała w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody,

• Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza 
Miasta i Gminy Młynary, 
W dniu 12.05.2022 r. do Biura 

Rady wpłynęła skarga na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
– Panią Renatę Wiolettę Bednarczyk, 
złożona przez Panią Irenę Majzner Soł-
tysa Sołectwa Zaścianki.

Skarga dotyczyła nieodpowiedniej 
według Pani Ireny Majzner, jakości 
i ilości kruszywa zakupionego w ra-
mach funduszu sołeckiego na 2021 
rok oraz zbyt długiego terminu reali-
zacji zadania.

W ramach wyjaśnień Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary przedstawi-
ła dokumenty potwierdzające ilość i 
jakość zakupionego kruszywa: faktu-
rę VAT, certyfikat jakości kruszywa, 
deklarację właściwości użytkowych 
kruszywa, uzupełniające informacje o 
materiale, opinię mgr inż. Pani Izabel-
li Kondraciuk Inspektora nadzoru w 
zakresie konstrukcyjno–budowlanym 

Kilka słów od Radnych Rady 
Miejskiej w Młynarach

RADA MIEJSKA
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oraz opinię mgr inż. Pana Jacka Hejma-
na posiadającego uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń o specjalności 
drogowej, w których to stwierdzono, 
że „materiał jest odpowiedniej jakości 
i nadaje się do wykonania podbudowy 
oraz nawierzchni drogowych”. Mate-
riał służący do wypełnienia ubytków 
w drogach gminnych wewnętrznych 
nie wymaga certyfikowanego kru-
szywa. Zatem do napraw dróg, jakimi 
są drogi wewnętrzne w m. Zaścianki 
można używać zwykłego kruszywa 
nieposiadającego atestów.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
na VII posiedzeniu, które odbyło się 26 
maja 2022r. po wysłuchaniu Skarżącej, 
wnikliwym przeanalizowaniu przed-
stawionych dokumentów oraz wizyta-
cji w terenie w celu sprawdzenia stanu 
jakości dróg, na których zastosowano 
ww. kruszywo stwierdziła, że wyre-
montowane drogi wewnętrzne gmin-
ne są w dobrym stanie technicznym i 
nadają się do użytkowania, a zakupio-
ne kruszywo należycie spełnia swoją 
funkcję. W związku z powyższym Ko-
misja Skarg, Wniosków i Petycji uznała  
za bezzasadną skargę na działalność 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pa-
nią Renatę Wiolettę Bednarczyk.

Radni RM w Młynarach uznali (12 
głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się” 2 
Radnych nieobecnych) skargę za bez-
zasadną.

W pierwszym półroczu 2022 roku 
oprócz wcześniej omówionej sesji ab-
solutoryjnej Radni Rady Miejskiej w 
Młynarach obradowali na 4 posiedze-
niach, na których podjęli 27 uchwał. 
Radni RM w Młynarach pochylili się 
m.in. nad następującymi projektami 
uchwał dotyczącymi:
• udzielenia pomocy finansowej Sa-

morządowi Województwa War-
mińsko – Mazurskiego na dofinan-

sowanie zadania pn. „Rozbudowa 
chodnika w ciągu dróg wojewódz-
kich nr 509 i 505 w m. Młynary” w 
kwocie 318 566,00zł (chodnik do 
ogródków działkowych).

• wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego na udział w działaniu ratow-
niczym, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
Wysokość ekwiwalentu pieniężne-
go strażaka, ratownika Ochotniczej 
Straży Pożarnej za udział wynosi:

 ► w działaniu ratowniczym ustala się 
kwotę w wysokości 17,00 zł (słow-
nie: siedemnaście złotych) za każdą 
rozpoczętą godzinę udziału, 

 ► w szkoleniu lub ćwiczeniu usta-
la się kwotę w wysokości 8,00 zł 
(słownie: osiem złotych) za każdą 
rozpoczętą godzinę udziału.

Radni RM w Młynarach rozpatrzyli 
również następujące sprawozdania:
• z wysokości średnich wynagro-

dzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego za-
trudnionych w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Gminę 
Młynary w roku 2021.

• Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Młynarach z wykonania rocznego 
planu pracy i kontroli za 2021 rok.

• z działalności Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Młynarach za 2021 rok

• z działalności Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mły-
narach za 2021 rok.

• z działalności Ośrodka Kultury w 
Młynarach,

Podczas obrad XLII sesji RM w 
Młynarach Radni dokonali analizy   
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie Gminy Młynary na 
podstawie analizy „Sprawozdania z 
działalności Komendanta Komisariatu 
Policji w Pasłęku w 2021 roku” oraz 
„Sprawozdania z działalności Komen-

danta Miejskiego Policji w Elblągu i 
informacji o stanie porządku i bez-
pieczeństwa publicznego na terenie 
działania Komendy Miejskiej Policji w 
Elblągu za 2021 rok

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospo-
darczego, Oświaty i Kultury w pierw-
szym półroczu 2022 roku obradowała 
na 5 posiedzeniach, na których zaopi-
niowała 35 uchwał.

W ramach planu kontroli na 2022 
rok Komisja Rewizyjna RM w Młyna-
rach obradowała na 2 posiedzeniach w 
pierwszym półroczu i zajęła się nastę-
pującymi zagadnieniami:
• rozpatrzeniem sprawozdania finan-

sowego za 2021 rok oraz sprawoz-
dania z wykonania budżetu wraz 
z opinią RIO o tym sprawozdaniu, 
a następnie podjęli jednogłośnie 
(3 głosy „za”) uchwałę w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta i Gminy Mły-
nary za 2021 rok.

• kontrolą dokumentacji dotyczącej 
napraw i remontów dróg gminnych 
w latach 2020-2021 oraz zapozna-
nie się z planem robót drogowych 
na terenie gminy w 2022r.

• kontrolą w zakresie wpływów środ-
ków finansowych do budżetu z po-
datku od nieruchomości, podatku 
leśnego i rolnego za 2021r.

• kontrolą w zakresie realizacji pro-
gramu rządowego „Posiłek w szkole 
i w domu” w 2021r.

• kontrolą realizacji wydatków na 
Fundusz Sołecki w 2021 roku,

• kontrolą w zakresie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi oraz 
analizą podejmowanych działań w 
zakresie ściągalności zadłużenia za 
wywóz odpadów komunalnych.

Karol Jóźwiak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Młynarach

Zachęcam mieszkańców gminy Młynary do oglądania transmisji obrad RM w Młynarach w Internecie (serwis www.youtu-
be.com konto Gmina Młynary) oraz z zapoznawania się z materiałami dotyczącymi RM zamieszczonymi na stronach inter-
netowych Gminy Młynary www.mlynary.pl, bip.mlynary.pl, www.facebook.com/GminaMłynary. a także zapoznanie się z 
Raportem o stanie Gminy Młynary za 2021 rok, który można znaleźć na stronie www.mlynary.pl w zakładce Gmina Młynary.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
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Sołectwo Nowe Monasterzysko
z nagrodą Marszałka Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego za 
najciekawszą inicjatywę!
W dniu 20 maja 2022 r. w 

Ostródzie odbyło się Samo-
rządowe Forum Sołtysów na 

Warmii i Mazurach, zorganizowane przez 
Marszałka Województwa Warmińsko–
Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina.

Podczas forum ogłoszono wyniki 
konkursów organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski w 2021 r., w tym konkurs 
na najciekawszą inicjatywę sołecką, w 
którym sołectwo Nowe Monasterzysko 
zajęło pierwsze miejsce. Przedmiotem 
zrealizowanej inicjatywy był murowany 
witacz, wykonany przez mieszkańców na 
wjeździe do miejscowości w 2018 r. Bu-
dowa witacza zaplanowana była w Planie 
Odnowy 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 
elementami, nawiązującymi do mecha-
nizmu zegara i zaprojektowany został 
zgodnie z tematem przewodnim: Nowe 
Monasterzysko – „Wioska dobrego cza-
su”. Budowa witacza sfinansowana zo-
stała ze środków pochodzących z fundu-
szu sołeckiego oraz z dofinansowania w 
ramach konkursu „Aktywna Wieś War-
mii-Mazur i Powiśla”.

W nagrodę za zajęcie I miejsca 
w konkursie, Sołectwo Nowe Mona-
sterzysko, otrzyma od Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego nagrody rze-
czowe o łącznej wartości 5000,00 zł.

5 tyś zł dla Sołectwa Karszewo
W konkursie „Wieś z inicjatywą” 

sołectwo Karszewo zajęło II miejsce i 

otrzymało nagrodę pieniężną w wy-
sokości 5 000,00 zł.  Jest to kolejne już 
wyróżnienie sołectwa Karszewo w po-
wiatowym konkursie. W 2015 roku Kar-
szewo zajęło III miejsce, a w latach 2017, 
2019 i 2021 otrzymywało wyróżnienie. 

„Wieś z inicjatywą” to powiatowy 
konkurs, w którym sołectwa w terenu 
Powiatu Elbląskiego wyróżniane są za 
swoje inicjatywy w roku poprzedza-
jącym zgłoszenie. Tegoroczna edycja 

jest już dwunastą, zrealizowaną przez 
Powiat Elbląski. Warto podkreślić, że 
dzięki swojej aktywności sołectwa z te-
renu Gminy Młynary regularnie sięgają 
po nagrody i wyróżnienia w konkursie 
„Wieś z inicjatywą”. 

Nagrodzonym i wyróżnionym so-
łectwom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów w działaniu 
na rzecz lokalnych społeczności.

Kamil Szarag

KGW – NOWE MONASTERZYSKO

NAGRODA DLA SOŁECTWA KARSZEWO
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11 milionów złotych – tyle dofinansowania 
otrzyma Gmina Młynary do dwóch inwestycji

pleksowej termomodernizacji, w tym 
ocieplenie ścian zewnętrznych i stro-
pów oraz wzmocnienie konstrukcji 
dachu i wymiana stolarki okiennej.  
Stary kocioł olejowy, który od wielu lat 
ogrzewał budynki szkoły, zostanie wy-
mieniony na bezemisyjne źródło ciepła 
jakim jest pompa ciepła. W kogeneracji 
z pompą zamontowana zostanie rów-
nież instalacja fotowoltaiczna, który 
pokryje zapotrzebowanie budynków 
na energię elektryczną.

Druga inwestycja dotyczyła bę-
dzie przebudowy obiektów Ośrodka 
Kultury w Młynarach, w tym sali kina. 
Budynek nie przeszedł gruntownego 
remontu od 1963 r., kiedy to zaadapto-
wano go na dawne Kino Zenit. W Sali 
kina wymienione zostaną wszystkie 
instalacje oraz wybudowana zosta-
nie wentylacja. Wymienione zostanie 
także stare źródło ciepła. Budynek 
zostanie dostosowany do obowiązu-
jących przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i dostępności. W ra-
mach inwestycji przebudowane zosta-
ną także obiekty stadionu miejskiego 
w Młynarach, w tym:
• pawilon sportowy, stanowiący za-

K ancelaria Prezesa Rady Mini-
strów opublikowała listę in-
westycji które otrzymają do-

finansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład. W II naborze wcześniej 
wspomnianego Programu Gmina Mły-
nary złożyła 3 wnioski o dofinansowa-
nie swoich projektów.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów 
Gminie Młynary przyznano dofinan-
sowanie na 2 projekty w łącznej wy-
sokości 11 milionów złotych, w tym 6 
milionów na Przebudowę budynków 
Ośrodka Kultury i obiektów stadionu 
oraz 5 milionów na Termomoderniza-
cję budynków Szkoły Podstawowej w 
Młynarach. W obydwu przypadkach 
dofinansowanie planowo stanowić ma 
95% kosztów robót budowlanych in-
westycji. Uzależnione jest to jednak od 
rozstrzygnięć planowanych do ogło-
szenia przetargów. Poziom dofinanso-
wania może się zmienić w zależności 
od kwot wykonania inwestycji wyni-
kających z przetargów.

W ramach inwestycji dotyczącej 
budynku Szkoły Podstawowej w Mły-
narach planuje się wykonanie kom-

plecze szatniarsko–techniczne, który 
zostanie termomodernizowany oraz 
na potrzeby którego wybudowana 
zostanie instalacja fotowoltaiczna,

• płyta główna boiska do gry w piłkę 
nożną, która zostanie odwodniona i 
zmodernizowana,

• trybuny przy płycie głównej, które 
zostaną zadaszone.
Na powyższe inwestycje zostanie 

udzielona promesa wstępna, co ozna-
cza, że dofinansowanie zostanie uru-
chomione wyłącznie, jeżeli Gminie uda 
się wyłonić wykonawców inwestycji 
w ogłoszonych przetargach. Aktualnie 
trudna sytuacja gospodarcza, w szcze-
gólności na rynku wykonawców powo-
duje, że wiele samorządów boryka się 
z nierozstrzygniętymi przetargami, ze 
względu na brak ofert lub oferty zde-
cydowanie przekraczające możliwości 
finansowe samorządów.

W przypadku przystąpienia do 
realizacji inwestycji w planowanej 
formie, będzie to jak dotąd najwięk-
sze dofinansowanie uzyskane przez 
Gminę Młynary w jednym naborze ze 
środków zewnętrznych.

Kamil Szarag

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁYNARACH
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Wieści z dróg
Uroczyste otwarcie drogi 
powiatowej Zastawno-
-Kwietnik.

10 czerwca oddano oficjalne do 
użytku drogę powiatową Zastawno – 
Kwietnik etap II. 

Przecięcia wstęgi dokonali Bur-
mistrz Miasta i Gminy Pani Renata 
Wioletta Bednarczyk, Wicestarosta 
Elbląski Pan Ryszard Zając, Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku 
Pan Józef Zamojcin oraz Prezes Firmy 
Tuga Sp. z o.o. Pani Wisława Kasperek. 

Przebudowa drogi powiatowej 
1144N Zastawno – Kwietnik (II etap) 
o długości 1,63 km zakończyła się 13 
kwietnia 2022 roku. Zadanie wykonało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usłu-
gowe „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu 
Gdańskiego. Zakres prac obejmował:
• Wykonanie nowej nawierzchni bi-

tumicznej jezdni (szerokość od 5 m),
• Wykonanie poszerzenia drogi do 

5,0 m w pełnej konstrukcji,
• Uregulowanie krawędzi jezdni – ob-

ramowanie opornikiem betonowym,
• Wykonanie poboczy szerokości 

0,75 m z KŁSM wzdłuż jezdni,OTWARCIE DROGI KWIETNIK–ZASTAWNO

To już rokK lub Seniora w Młynarach, który 
działa już ponad rok, prężnie 
się rozwija, organizując Senio-

rom różnorodne zajęcia. W ramach 
stałych zajęć odbywają się ćwiczenia 
z fizjoterapeutą, ćwiczenia na krze-
sełkach, zabawy ruchowe. Inne formy 
działań klubowych to ciekawe zajęcia 
manualne, kulinarne, wyjścia na spa-
cery oraz udział w akcjach organizo-
wanych w gminie Młynary.

Jeszcze w marcu w ramach zajęć 
krawieckich w klubie powstały króliki, 
które ozdobiły klub oraz domy samych 
klubowiczów. Przed świętami wielka-
nocnymi odbyły się warsztaty decupa-
gu. Powstały piękne jajeczka do zawie-
szenia np. w oknie oraz podarowania 
naszym sponsorom. Klubowicze wzięli 
udział w wieczorze poetyckim orga-
nizowanym przez szkołę podstawową 
w Młynarach oraz w akcji sprzątania 
lasu z okazji Dnia Ziemi, organizowa-
nej przez Nadleśnictwo Młynary. Maj 
to okazja do wspólnego spędzania cza-
su na łonie natury i z taką też naturą, 
klubowicze mieli okazje pobyć oraz 
zorganizować wspólne biesiadowanie 
przy ognisku w Zielonej Dolinie.

1 czerwca na Pikniku Rodzinnym, 
nie mogło zabraknąć słodkich wypie-
ków klubowiczów. Po raz pierwszy se-

niorki wystąpiły publicznie z pokazem 
układu aerobikowego – „w zdrowym 
ciele, zdrowy duch”.

Czerwiec to miesiąc podsumowania 
pierwszego roku działalności klubu. Z 

tej okazji odbyło się spotkanie zaproszo-
nych gości przy słodkim poczęstunku.

Katarzyna Rucińska
Kierownik Klubu Senior+

ZAJĘCIA W KLUBIE
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• Wykonanie oznakowania pionowe-
go i poziomowego

• Wykonanie humusowania z obsianiem.
Modernizacja zrealizowana została 

z 65% dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład wła-
sny zapewniła w całości gmina Młyna-
ry przekazując dotację powiatowi el-
bląskiemu w wysokości 936 149,00 zł. 

Pierwszy etap przebudowy dro-
gi powiatowej Zastawno – Kwietnik 
(przy znacznym wkładzie finansowym 
Gminy Młynary 697 517,57 zł – dota-
cja przekazana Powiatowi Elbląskie-
mu) zakończył się 14.12.2020 r. 

Wykonanie dwuśladu na od-
cinku Kraskowo - Gardyny

Dobiegł końca remont drogi gmin-
nej Kraskowo–Gardyny Leśniczówka. 
Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni 
utwardzonej na odcinku drogi gminnej 
nr 107022N w m. Kraskowo – Etap V” 
obejmuje m.in.:
• roboty pomiarowe,
• ręczne wykoszenie podrostów,
• roboty ziemne,
• wykonanie podbudowy z warstwy 

odsączającej z piasku gruboziarni-
stego zagęszczonej mechanicznie,

• wykonanie nawierzchni utwar-
dzonej z płyt żelbetowych pełnych 
MON, o wymiarach 1,00 m x 3,00 m 
x 0,15 m, układanych w dwuślad z 
przerwą między płytami 0,80 m,

• roboty wykończeniowe, w tym wyko-
nanie poboczy wraz z uzupełnieniem 

przestrzeni pomiędzy płytami z grun-
tu rodzimego na długości 350 mb.

Całkowita wartość realizacji wspól-
nego przedsięwzięcia publicznego sza-
cowana jest na kwotę 199.875,00 zł, 
a udział środków finansowych Nad-
leśnictwa przyjęty jest w wysokości 
199.875,00 zł, co stanowi 100 % sza-
cowanej wartości przedsięwzięcia.

Remont drogi powiatowej 
Janiki Pasłęckie – Młynar-
ska Wola

Trwa długo oczekiwany remont 
drogi powiatowej Nr 1158N na odcin-
ku Młynarska Wola–Janiki Pasłęckie – 
granica powiatu elbląskiego.

Zakres prac obejmował będzie:
• wykonanie nowej nawierzchni bi-

tumicznej na jezdni, 
• wzmocnienie istniejącej konstruk-

cji drogi, 
• lokalne wyrównanie istniejącej 

konstrukcji drogi, 
• odmulenie istniejących rowów, 
• oczyszczenie istniejących przepu-

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

• wykonanie poboczy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie, 

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

• wymiana istniejącego oznakowania 
pionowego, 

• wykonanie oznakowania poziomego
Zadanie realizowana jest z 65% 

dofinansowaniem z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg przy współudzia-
le we wkładzie własnym Powiatu El-
bląskiego i Gminy Młynary.

Bieżące remonty i naprawy 
dróg gminnych

Oprócz realizowanych inwestycji na 
bieżąco prowadzone są prace napraw-
cze i remontowe dróg gminnych, w tym 
m.in. w ostatnim okresie wykonano re-
monty następujących odcinków:
• droga gminna Nowe Monasterzysko 

–Stare Monasterzysko–Błudowo,
• droga gminna Nowe Monasterzy-

sko–Sokolnik,
• droga gminna Zastawno–Warszewo,
• droga gminna Młynary–Broniko-

wo–Krasinek,
• cześć drogi gminnej w Mikołajkach,
• droga gminna Błudowo–Kurowo 

Braniewskie,
• droga gminna w m. Karszewo,
• droga gminna Sąpy–Warszewo,
• droga gminna Sąpy–Borzynowo,
• droga gminna Ojcowa Wola, Kobyliny,
• droga gminna Młynarska Wola,
• droga gminna Płonne–Gardyny–

Kraskowo. 
W miesiącu czerwcu 2022 r. zosta-

ło przeprowadzane wykaszanie pasa 
drogowego na terenie dróg gminnych.

Mateusz Jurgielewicz

DWUŚLAD KRASKOWO

DROGA GMINNA ZAŚCIANKI

REMONT DROGI
MŁYNARSKA WOLA–
JANKI PASŁĘCKIE
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Szkoła Podstawowa 
w Młynarach
Czas podsumowań

• Julia Tomaszewicz klasa VIIIa
• Błażej Rynkowski klasa VIIIa
• Filip Ludwinowicz klasa VIIIa
• Dawid Szajewski klasa VIIIa

Stypendia Dyrektora szkoły otrzy-
mało 36 uczniów, którzy uzyskali 
średnią ocen 5,0 i wyżej. 
1. W Międzynarodowym Konkursie 

„Kangur Matematyczny”:
• Gabriel Wieliczko z kl. VIIa osiągnął 

wynik bardzo dobry;
• Szymon Smolarek z kl. IIIa – wyróż-

nienie.
• Natalia Lichołat z kl. VIIb – wyróż-

nienie.
2. Konkurs Wiedzy Biblijnej organi-

zowany przez Cerkiew greckokato-
licką w Polsce:

• Weronika Demczak zajęła 7 miejsce.
3. Konkurs piosenki ”Wiersze ukryte w 

piosence” w Przedszkolu w Młynarach
• Natalia Romanek – I miejsce
• Hanna Bednarczyk – III miejsce
• Iga Młynarczyk – III miejsce
• Aurelia Płaza – wyróżnienie
4. W celu rozwijania uzdolnień 

uczniów zorganizowano również 
konkursy wewnątrzszkolne, któ-
rych wyniki są następujące:

 ► Konkurs poezji ekologicznej „ Jak se-
gregować wiesz, napisz o tym wiersz”
Kategoria: klasy V-VIII

• Ewa Ruśniak (Va) – I miejsce
• Julia Tymczyna (Va) – II miejsce
• Zuzanna Bogdanowicz (VIIa) – II 

miejsce
• Alicja Jarosz (VIa) – III miejsce
• Maja Wiśniewska (VIa) – III miejsce
• Julia Romanek ( VIIa) – wyróżnienie
• Patryk Starczewski (VIIIb) – wyróżnienie
• Klaudia Jankowska (VIIIb) – wyróżnienie

 ► Konkurs ekologiczny dla kl. II-VIII „ 
Miłośnicy przyrody”

Klasy: II- III
• Julia Grudzińska (IIIa) – I miejsce
• Miłosz Wieliczko (IIIa) – II miejsce
• Franciszek Czyżewski (IIa) – III 

miejsce
• Anna Kaczorek (IIIa) – III miejsce

Klasy: IV- VI:
• Wojciech Rataj (VIa) – I miejsce
• Michał Rabiczko (VIa) – II miejsce
• Szymon Hulanicki (Va) – III miejsce
• Patrycja Marszałkiewicz (IVa) – III 

miejsce
• Dominika Radtke (IVa) – III miejsce

Klasy: VII – VIII:
• Błażej Rynkowski (VIIIa) – I miejsce
• Cyprian Mikołajczyk (VIIIb) – II 

miejsce
• Karol Lewicki (VIIIb) – III miejsce
• Patryk Starczewski (VIIIb) – III 

miejsce
• Karol Kędzierski (VIIb) – III miejsce

 ► Konkurs z okazji Dnia matematyki – 
matematyczne „Skojarzenia”:

• klasa IV – Adam Grochola; 
• klasa V – Julia Tymczyna; 
• klasa VI – Alicja Jarosz; 
• klasy VII – Gabriel Wieliczko;
• klasy VIII – Patryk Starczewski

 ► Konkurs recytatorski poezji dzie-
cięcej o tematyce wiosennej dla kl. 
I-III i Przedszkola w Młynarach
Klasa I i przedszkole:

• Dominik Sacharczuk – I miejsce
• Alicja Falkowska – I miejsce
• Mateusz Romanek – II miejsce
• Zuzanna Cała – II miejsce
• Oskar Citowicz – III miejsce
• Natalia Romanek – III miejsce
• Aleksander Korybski – wyróżnienie
• Nikodem Kujawa – wyróżnienie
• Maja Rynkowska – wyróżnienie

Klasa II-III:
• Marcel Kierzkowski – I miejsce

Koniec roku szkolnego jest 
najlepszym momentem na 
podsumowanie. W Szkole 
Podstawowej w Młynarach 
zorganizowano mnóstwo 
ciekawych działań.

Szkoła to ludzie. Najważniejsi są 
uczniowie, bo dla nich szkoła ist-
nieje. Jednak ważni są również jej 

pracownicy. Ludzie, którzy zapewniają 
uczniom edukację, opiekę, a także wa-
runki do nauki. W szkole Podstawo-
wej w Młynarach kadra pedagogiczna 
wciąż wzbogaca swoje umiejętności, 
dokształcając się w wielu kierunkach, 
odpowiadając na różnorodne potrze-
by uczniów. Mamy wielu specjalistów. 
Nauczyciele mają po kilka specjalizacji 
i są przygotowani na to, aby pracować 
z uczniami o najróżniejszych potrze-
bach. Większość z nich uzyskało naj-
wyższy poziom awansu zawodowego, 
co udowadnia ich profesjonalizm i za-
angażowanie. 

Przygotowanie kadry przekłada 
się na sukcesy edukacyjne uczniów. 

W tym roku finalistą Wojewódzkie-
go Konkursu z matematyki został Woj-
ciech Hulanicki.

Absolwenci szkoły za wybitne 
osiągnięcia naukowe, sportowe, arty-
styczne i działalność społeczną zostali 
nagrodzeni stypendiami Burmistrza 
MiG Młynary. Są to: 
• Wojciech Hulanicki klasa VIIIb
• Patryk Starczewski klasa VIIIb
• Adrianna Nisiewicz klasa VIIIb
• Klaudia Jankowska klasa VIIIb
• Emil Goryszewski klasa VIIIb
• Karol Lewicki klasa VIIIb 
• Natalia Tucholska klasa VIIIa
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I miejsce w klasyfikacji generalnej 
Powiatowych Igrzyskach Dzieci.

Oznacza to, że w wielu zawodach 
zdobywali najwięcej punktów: Powiato-
we Igrzyska Młodzieży Piłka koszykowa 
chłopców I m-ce, Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Piłka ręczna chłopców I m-ce, 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Uniho-
kej chłopców II m-ce, Powiatowe Igrzy-
ska Młodzieży Piłka siatkowa chłopców 
II m-ce, Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
4-bój lekkoatletyczny IV m-ce, Powiato-
we Igrzyska Młodzieży – piłka siatkowa 
dziewcząt- I m-ce, Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży  – unihokej dziewcząt II m-ce, 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży – piłka 
ręczna, Turniej o puchar starosty w uni-
hokeju- II m-ce młodsi i starsi.

Szkolna Liga Lekkoatletyczna 
dziewcząt i chłopców

I m-ce w rzucie oszczepem – Julia To-
maszewicz i Karol Lewicki, I m-ce 300 m 
– Patryk Starczewski, II m-ce w pchnięciu 
kulą  – Filip Ludwinowicz i Milena Kmito, 
III m-ce w pchnięciu kulą – Markiian Tsi-
pywko, II m-ce w skoku w dal – Nadia Du-
dzińska, II m-ce 300 m – Natalia Kędzier-
ska, III m-ce 300 m – Nicola Kopycińska, 
III m-ce 100 m – Julia Ochnik,. II m-ce w 
sztafecie 4x100 m – Patryk Starczewski, 
Karol Lewicki, Gracjan Szeksztełło, Filip 
Binkiewicz, III m-ce w sztafecie 4x100m 
– Julia Ochnik, Natalia Kędzierska, Natalia 
Tucholska, Nicola Kopycińska.

Wolontariat
Szkoła brała udział w akcjach 

charytatywnych: zbiórka karmy dla 
zwierząt ze schroniska połączona z 
ekologiczną zbiórką plastikowych po-
jemników po tuszach – „Tusz do paki”, 
„Góra Grosza”, zbiórka dla WOŚP, „Żon-
kilowe  Pola Nadziei” – zbiórka dla Ho-
spicjum w Elblągu.

Solidarni z Ukrainą
W SP w Młynarach znajdował się 

punkt zbiórki dla Ukrainy. Mieszkań-
cy gminy, w tym również nasi ucznio-
wie bardzo mocno zaangażowali się 

w pomoc dla Uchodźców. Część da-
rów przekazaliśmy do magazynu wo-
jewódzkiego, część wysyłaliśmy dla 
żołnierzy ukraińskich, a część rozdys-
ponowaliśmy uchodźcom, którzy przy-
byli do naszej gminy.

Akcja „Serce dla Ukrainy” – wy-
konanie serc symbolizujących zjed-
noczenie z Ukrainą pokazała zaanga-
żowanie emocjonalne uczniów i chęć 
pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy.

Do szkoły przybyli uczniowie 
ukraińscy, których otoczyliśmy opieką. 
Zorganizowano dla nich dodatkowe 
lekcje języka polskiego, zaopatrzono w 
przybory szkolne, książki, zapewniono 
pomoc psychologiczno–pedagogiczną. 
Czuli się oni u nas dobrze, szybko za-
adaptowali się do nowej sytuacji. 

Chronimy planetę
Sprawy ekologii są bardzo bliskie 

naszej szkole. Uczniowie angażują się w 
organizowane akcje, działania związane 
z dbaniem o Ziemię. Biorą udział w licz-
nych konkursach, bo wiedza daje świado-
mość, a ta popycha do działania na rzecz 
nas wszystkich. Tematyka ekologiczna 
była eksponowana na zajęciach przed-
miotowych od kl. I SP do VIII, zajęciach 
świetlicowych, godzinach wychowaw-
czych. Problemy ekologii eksponowane 
były też na gazetkach klasowych i ogólno-
szkolnych. I Dzień  Wiosny uczczono pod-
czas Wagarów z Dzielnicowym. Starsze 
klasy zostały zaproszone przez policjan-
tów z Posterunku w  Młynarach do lasu w 
Gardynach, gdzie odbył się bieg do Grubej 
Kaśki, ognisko, poczęstunek i inne atrak-
cje, a  klasy młodsze w szkole ozdabiały 
swoje sale wiosennymi akcentami i wzię-
ły udział w konkursie na strój dla Pani 
Wiosny. Uczniowie klasy VI wzięli udział 
w sprzątaniu lasu – Akcji zorganizowanej 
przez Nadleśnictwo Młynary. Uczniowie  
z kl. 4–8, uczestniczyli w zajęciach przy-
rodniczych, w ramach realizowanego 
projektu SPSIII, brali czynny udział przez 
dwa dni w nadmorskich warsztatach 

• Lena Rusiecka – II miejsce
• Julia Grudzińska – II miejsce
• Ewa Jankowska – III miejsce
• Kaja Zienkiewicz – wyróżnienie
• Amelia Piasecka – wyróżnienie
• Szymon Palczewski – wyróżnienie

 ► Konkurs fotograficzny „ Wiosna w 
obiektywie”:

• Nagroda publiczności: Patryk Star-
czewski

• Nagroda komisyjna: Miłosz Wielicz-
ko – kategoria wiekowa klasy I – III

• Nagroda komisyjna: Gabriel Wie-
liczko – kategoria wiekowa klasy 
IV – VIII;

 ► Konkurs wiedzy o zdrowiu „Wiem, 
co jem”:

• Gabriel Wieliczko – I miejsce
• Nikola Dębińska – II miejsce
• Klaudia Klimontowicz – II miejsce
• Milena Kmito – II miejsce

 ► Konkurs o zdrowiu „Kolorowe zdro-
we śniadanie”:

• Natalia Romanek – I miejsce
• Hanna Bednarczyk – I miejsce
• Dorian Kiciński – I miejsce
• Aurelia Płaza – II miejsce

 ► Konkurs recytatorski „Dziecięcy 
obraz świata w poezji Marii Konop-
nickiej”:

• Julia Walczak (IVa) – I miejsce
• Dominika Radtke (IVa) – I miejsce
• Ewa Ruśniak (Va) – II miejsce
• Julia Tymczyna (Va) – III miejsce
• Julia Najduch (Va) – wyróżnienie

 ► Konkurs na strój wiosenny:
• Ia – I miejsce

 ► Szkolny Konkurs na plakat „Woda 
źródłem życia”:

• IIa – I miejsce
 ► Konkurs na najładniejszy zeszyt w 
klasie;

 ► Konkurs plastyczny „Twórczość 
Stefana Żeromskiego”:
Klasy I-IV:

• Jakub Gałecki – I miejsce
• Wiktoria Paradowska – II miejsce
• Miłosz Wieliczko – III miejsce
• Alan Szeksztełło – Wyróżnienie

 Klasy V-VIII:
• Szymon Gałecki – I miejsce
• Iga Orłowska – II miejsce
• Daryna Siianovych – III miejsce
•  Wyróżnienie – Alicja Jarosz

Osiągnięcia sportowe
Uczniowie klas II brali udział w 

programie  Powszechnej Nauki Pływa-
nia „Umiem pływać 2022” realizowa-
nym przez ESZS.

Nasi sportowcy odnieśli wielki suk-
ces na arenie powiatowej, zdobywając 
I miejsce w klasyfikacji generalnej 
Powiatowych Igrzysk Młodzieży oraz DZIEŃ WIOSNY 2022
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przyrodniczych w Kątach Rybackich. Cała 
szkoła wzięła udział w akcji #Sprzątamy-
DlaPolski – pod honorowym patronatem 
prezesa rady ministrów Mateusza Mora-
wieckiego. Grupa uczniów uczestniczyła 
w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie 
„Aktywni Błękitni” – zorganizowanym 
przez Wody Polskie, który dzięki współ-
pracy ze szkołami umożliwia naukę o 
zrównoważonym gospodarowaniu wo-
dami i bezpiecznym wypoczynku nad 
wodą.  Uczniowie naszej szkoły przygo-
towali Światowy Dzień Wody. Starsze 
grupy projektowe napisały test wiedzy 
o wodzie, przygotowały gazetkę na holu 
szkoły , a także wykonały plakaty ,których 
tematyka obejmowała życie w zbiorniku 
wodnym. Uczniowie klas I-III brali udział 
w programie „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury” , uczestniczyli w szeregu zadań 
promujących działania ekologiczne oraz 
podnoszących świadomość ekologiczną 
naszych uczniów. Zostały zorganizowa-
ne konkursy ekologiczne: przyrodniczy 
„Miłośnicy przyrody”, przyrodniczy dla 
klas VIII, poezji ekologicznej „ Jak segre-
gować wiesz, napisz o tym wiersz”. Szkoła 
bierze udział w akcji – Tusz do paki – na-
karm zwierzaki- zbiórka zużytych tuszy 
do drukarek – na rzecz bezdomnych 
zwierząt. Stale prowadzona jest zbiórka 
plastikowych nakrętek. Przeprowadzono 
zbiórkę makulatury oraz baterii. 

Uroczystości szkolne:
Oprócz zajęć dydaktycznych 

uczniowie SP W Młynarach brali udział 
w licznych uroczystościach:
• Międzynarodowy Dzień Języka Oj-

czystego
• Międzynarodowy Dzień Matematyki – 

konkurs i łamigłówki matematyczne;
• Wieczór poetycki „Miłość niejedno 

ma imię”
• Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja
• Dzień scrabble
• Dzień bez plecaka
• Dzień sekretarza
• Dzień Zespołu Downa
• Piknik Rodzinny z Dniem Dziecka- 

we współpracy z Ośrodkiem Kul-
tury rozgrywki sportowe, występy 
artystyczne

• Święto Patrona
• Dzień bez przemocy- na Pikniku ro-

dzinnym
• Bal ósmoklasisty
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Rekreacja i turystyka
Ostatnie miesiące nauki tego roku 

szkolnego to dużo pracy, nauki, ale także 
wycieczki i wyjazdy, których brakowało 
nam w poprzednich latach. Klasy II zwie-

dziły ZOO w Gdańsku. Klasy I pojechały 
do Oddziału Straży Granicznej w Branie-
wie i Straży Pożarnej „Ognik” w Elblągu, 
do lasu w Zaporowie, a także do Teatru 
Lalek w Olsztynie oraz Muzeum Przyrod-
niczego. IIIa i IIIb  bawiły się na biwaku 
w Osadzie Borsuka w Liksajanch. Odbyła 
się 4-dniowa wycieczka do Karpacza dla 
uczniów starszych klas. Klasa V pojecha-
ła do Sierpina, gdzie miała zajęcia rucho-
we z elementami survivalu. Uczniowie 
klasy IV również zwiedzili ZOO w Gdań-
sku i bawili się w JumpCity.

W ostatnim tygodniu roku szkol-
nego wychowawcy zorganizowali wyj-
ścia na lody i pizzę na plac zabaw, w 
ramach podsumowania pracy klasy.

W ramach realizacji projektu SPS 
III odbyły się wyjazdy na warsztaty w 
Ziołowym Dzbanku, targi edukacyjne w 
ZSTiE w Pasłęku- klasy VIII, wyjście do 
Nadleśnictwa w Młynarach – klasy VIII.

Grupy zajęć przyrodniczych klas 
I-III pojechały do Kadyn na warsztaty 
przyrodnicze w Parku krajobrazowym 
Wysoczyzna Elbląska. Grupy zajęć ję-
zyka angielskiego klasy I-II zwiedzały 
Gdańsk w języku angielskim. Grupy 
zajęć przyrodniczych klasy IV-VIII po-
jechały do Kątów Rybackich na dwu-
dniowe warsztaty przyrodnicze na 
Mierzei Wiślanej. Grupy zajęć z robo-
tyki zwiedziły  Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Grupa dziennikarska 
zwiedziła redakcję TVP3 w Olsztynie.

Pomoc i wsparcie
Szkołę wspierają liczne instytucje, 

organizacje i sponsorzy. Dzięki nim 
możemy urozmaicać nasze działania. 

Urząd Miasta i Gminy Młynary, Nad-
leśnictwo Młynary, Posterunek Policji 
w Młynarach, Ochotnicza Straż Pożar-
na, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Młynarach, Klub Seniora 
w Młynarach, Koło Gospodyń w Młyna-
rach, Klub Sportowy Syrena, Lewiatan 
Młynary – Dawid Prajwowski, Bank 
Spółdzielczy w Młynarach, Deja vu – 
Ewa i Grzegorz Smolarek, Piekarnia 
Młynary, Agromix, Sklep Wielobranżo-
wy Janina Górowiec, Salon Fryzjerski  – 
Wanda Biedziuch, Minimarket – Marcin 
Pawlukiewicz, Kwiaciarnia Natalia – Ju-
styna Korwel, Kwiaciarnia Kornelia – Te-
resa Ryś, Sklep Wielobranżowy – Justy-
na Falkowska, Butik u Wioli – Wioletta 
Smolska, Zielone Ogrody – Marcin Pyl, 
Apteka Azalia – Alicja Zienkiewicz, Elż-
bieta i Daniel Kopytko, ROMA – Robert 
Rusiecki, Mariusz Rusiecki, Anna Glinko, 
FAL TRANS – Arkadiusz Falkowski.

Dziękujemy bardzo za ten rok 
szkolny. Był to czas wytężonej pracy, 
licznych sukcesów i wielu wrażeń. Ży-
czymy uczniom wspaniałych wakacji, 
pracownikom szkoły udanych urlopów. 

Urszula Białobrzeska
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego 
w Młynarach

BIWAK KLAS III

WYCIECZKA DO ZOO
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Wraz z nadejściem wiosny 
obudziły się w nas nowe siły 
do działania i nowe pomy-

sły do zrealizowania, czego efektem 
były różnego rodzaju opisane poniżej 
przedsięwzięcia.

2 kwietnia, w dniu urodzin Han-
sa Christiana Andersena, obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci. Przedszkolaki miały okazję 
świętować ten dzień przez cały tydzień, 
uczestnicząc w zajęciach zorganizowa-
nych przez panią Katarzynę Mościc-
ką-Pisarską w Bibliotece Publicznej 
w Młynarach. W poniedziałek 28 marca 
jako pierwsze zawitały w bibliotece „Mi-
sie”, które nie tylko miały okazję poprze-
glądać zgromadzone na miejscu książki 
i zobaczyć, jak wypożycza się wybrane 
pozycje, ale także rozwiązywały zagad-
ki o zwierzętach. We wtorek 29 marca 
„Pszczółki” wzięły udział w zajęciach o 
tematyce wiosennej. Wysłuchały wier-
sza, poznały budowę kwiatu oraz najpo-
pularniejsze wiosenne kwiaty, a także po-
sadziły cebulki w doniczkach. Na koniec 
swojej wizyty dzieci wypożyczyły książki, 
które były czytane podczas poobiedniego 
odpoczynku. W środę 30 marca na zaję-
cia do biblioteki udały się „Wiewiórki”. 
Tematem przewodnim tego spotkania 
były zwierzęta, a zadaniem do wykona-
nia m.in. poszukiwanie zwierzęcych śla-
dów między regałami z książkami. Nie 
zabrakło nawet ptasich piór i gniazda. W 
czwartek 31 marca bibliotekę odwiedziły 
„Liski urwiski”, których zadaniem było 
znalezienie oznak wiosny. Swoją wizytę w 
bibliotece dzieci podsumowały tworząc 
wiosenne plakaty. Na koniec tygodnia, 
czyli w piątek 1 kwietnia, do biblioteki 
wybrały się „Motylki”, które na miejscu 
zapoznały się z księgozbiorem, poznały 
zasady zachowania się w bibliotece, a tak-
że dowiedziały się, w jaki sposób można 
wypożyczać książki. Pani bibliotekarka 
poprzez różne zabawy starała się rozbu-
dzić zainteresowania czytelnicze dzieci.

Pod koniec marca przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach plastycz-
nych i krawieckich oraz zajęciach ru-
chowych zorganizowanych w Klubie 
Seniora w Młynarach. „Liski urwiski” i 
„Wiewiórki” wykonały pod czujnym okiem 
przemiłych pań seniorek przepiękne wiel-

kanocne jajka z papieru, a po zajęciach mia-
ły okazję poruszać się trochę przy muzyce 
i wykonać razem z panią Kasią Rucińską 
krótki układ taneczny. „Motylki” stworzyły 
papierowe pisanki, a potem zrelaksowa-
ły się podczas ćwiczeń ruchowych przed 
wielkimi lustrami. Natomiast przedszko-
laki z oddziału „Misiów” wzięły udział w 
warsztatach krawieckich, podczas których 
wykonały cudne serduszka.

5 kwietnia przypada Dzień leśnika 
i drzewiarza. Z tej okazji „Misie” miały 
okazję poznać specjalistę ds. edukacji le-
śnej i łowiectwa - panią Ewę Parzyszek, 
reprezentującą Nadleśnictwo w Młyna-
rach. Dzieci podczas zajęć mogły zoba-
czyć klupę, czyli narzędzie służące do 

pomiaru średnic drzew stojących i drew-
na okrągłego. Natomiast dzięki drewnia-
nym eksponatom mogły zobaczyć, jak 
w rzeczywistości wyglądają takie ptaki, 
jak dzięcioł, sikorka, wróbel i gil. „Misie” 
dowiedziały się, w jakim okresie i czym 
należy dokarmiać wspomniane ptaki. 
Pani Ewa udzieliła przedszkolakom tak-
że kilka ciekawych informacji na temat 
upodobań kulinarnych innych zwierząt 
np. dzików, bobrów oraz sarenek. Na ko-
niec zajęć duże zainteresowanie wśród 
dzieci wzbudził „zrzut” jelenia, który 
każdy dokładnie obejrzał.

6 kwietnia obchodzony jest z kolei 
Międzynarodowy Dzień Sportu dla Po-
koju i Rozwoju. W związku z tym świętem 

Z życia przedszkola

MOTYLKI – KONKURS WOKALNY

MISIE – ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA
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w naszym przedszkolu odbył się Dzień 
Sportu. Zajęcia sportowe zostały zorga-
nizowane na sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Młynarach, a poprowa-
dził je trener - pan Piotr Dabkiewicz. W 
różnorodnych konkurencjach sportowych 
uczestniczyły dzieci z czterech oddziałów: 
„Liski Urwiski”, „Motylki”, „Wiewiórki” i 
„Misie”. Przedszkolaki wzajemnie się do-
pingowały i wspierały. Głównym celem 
zabaw sportowych było zachęcenie dzieci 
do codziennej aktywności fizycznej, naby-
wanie wiary we własne siły i możliwości 
oraz nauka zdrowej rywalizacji. Na zakoń-
czenie zajęć każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal. 

Na początku kwietnia odbył się w na-
szym przedszkolu koncert pani Olgi Arna-
go, która ze względu na sytuację na Ukra-
inie zmuszona była wraz z rodziną opuścić 
swój kraj. Jej wielką pasją jest muzyka, dla-
tego pani Olga zawitała do naszej placówki 
z koncertem muzyki różnorodnej. Dzieci 
miały okazję wysłuchać m.in. takich utwo-
rów, jak „Kukułeczka kuka”, „Kaczuchy”, 
„Lambada” czy „Dla Elizy”. Przedszkolaki 
początkowo siedziały i uważnie słuchały, 
ale pod koniec występu nogi już same cho-
dziły, więc część dzieci nie wytrzymała i 
zakończyła koncert tańcami.

W połowie kwietnia został nato-
miast rozstrzygnięty przedszkolny 
konkurs logopedyczny pt. „Zabawka, 
gra, pomoc logopedyczna - zrób to 
sam”. Komisja konkursowa wyłoniła 
następujących laureatów:
• Wiktor Pochodaj, grupa „Motyl-

ki” – I miejsce
• Maja Grabkowska, grupa „Liski 

Urwiski” – II miejsce
• Aleksandra Kopycińska, grupa 

„Motylki” – II miejsce
• Wiktoria Cyrankiewicz, grupa 

„Misie” – III miejsce
• Weronika Mikołajczyk, grupa 

„Misie” – III miejsce
Jury postanowiło przyznać nagro-

dę specjalną grupie „Motylków”, gdyż 
właśnie z tej grupy pochodziło najwię-
cej prac konkursowych.

20 kwietnia dzieci z grupy „Wiewiór-
ki” i uczniowie klasy Ib pojechali do Nad-
leśnictwa Zaporowo na wycieczkę pod 
hasłem „W poszukiwaniu oznak wiosny”. 
Wycieczka została zorganizowana w ra-
mach programu bezstresowego wejścia 
przedszkolaka w życie szkoły „Razem 
pokonamy progi”, który realizujemy we 
współpracy ze Szkołą Podstawową w 
Młynarach. Dzieci spotkały się z leśni-
kiem - panem Antonim Czyżem, który 
opowiadał różne ciekawostki o otaczającej 
przyrodzie, spacerowały po ścieżce eduka-

cyjnej „Leśne prawdy” i sprawdzały swoją 
sprawność na ścieżce zdrowia. Była też 
chwila relaksu pod wiatą i ognisko, przy 
którym dzieci piekły kiełbaski.

Nie lada wydarzeniem był wyjazd 
dzieci z grup „Liski Urwiski” i „Wie-
wiórki” do Akwarium Gdyńskiego, któ-
ry odbył się przed majówką. Przedszkolaki 
uczestniczyły tam m.in. w zajęciach edu-
kacyjnych pt: „Spotkanie z Morzem Bał-
tyckim”, podczas których dowiedziały się, 
jakie zwierzęta i rośliny zamieszkują nasze 
morze. Po zajęciach przedszkolaki udały 
się na zwiedzanie ekspozycji Akwarium. 
Ogrom okazów, jakie dzieci zobaczyły, 
bardzo je zaskoczył i zachwycił. W drodze 
powrotnej pełne entuzjazmu wymieniały 
się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. 

4 maja, w dniu wspomnienia św. 
Floriana, swoje święto obchodzili stra-
żacy. Z tej okazji wszystkie grupy przed-
szkolne odwiedziły remizę strażacką w 
Młynarach. Dzięki uprzejmości naszych 
strażaków z Ochotniczej Straży Pożar-
nej dzieci miały okazję zobaczyć z bliska 
wozy bojowe i sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy używany w różnego rodzaju akcjach 
oraz posłuchać, na czym polega praca 
strażaków. W tak ważnym dniu nie mogło 
również zabraknąć podziękowań dla na-
szych dzielnych ochotników za ich trud, 
poświęcenie i narażanie życia dla innych.

W sobotę 14 maja zorganizowaliśmy 
w przedszkolu Piknik rodzinny, który 
był świetną okazją do świętowania 
Międzynarodowego Dnia Rodziny. Nie 
zabrakło sposobności do wspólnej za-
bawy, ciekawych rozmów i grillowania. 
Wprawdzie pogoda momentami nie była 
dla nas łaskawa, ale o nasze dobre humory 
i „rozruszanie” zarówno dzieci, jak i do-
rosłych, zadbali animatorzy z JustFun, 
którzy po licznych zabawach integracyj-
no-ruchowych, pokazie puszczania bajek 
i wizycie Chase’a z „Psiego Patrolu”, zaofe-
rowali wszystkim chętnym popcorn i watę 
cukrową. W międzyczasie można było 
sobie zrobić szalone zdjęcie w fotobudce 
(www.simplestory.com.pl) oraz skosz-
tować kiełbasek i karkówki z grilla oraz 
przepysznych ogórków małosolnych przy-
gotowanych przez nasze Panie kucharki i 
Panią intendentkę. Wiele emocji budziła 
loteria fantowa - losy rozeszły się jak świe-
że bułeczki, podobnie zresztą jak ciasta i 
babeczki przygotowane przez rodziców.

17 maja cztery starsze grupy przed-
szkolne uczestniczyły w spotkaniu au-
torskim z panem Wiesławem Drabi-
kiem. Pan Wiesław Drabik jest autorem 
ponad 200 książek dla dzieci. Podczas spo-
tkania z przedszkolakami pan Wiesław 
zaprezentował „Wiewiórkom”, „Liskom 

urwiskom”, „Misiom” i „Motylkom” swoje 
wybrane utwory, opowiedział o tym, jak 
został pisarzem oraz przeprowadził quiz, 
podczas którego dzieci zostały nagrodzo-
ne nie tylko naklejkami i książkami, ale 
także naprędce wymyślonymi na ich cześć 
rymowankami, np.: „Brawa dla Zosi, która 
nagrody przynosi i spotkała stado łosi”.

Dzień później nasza najmłodsza gru-
pa, czyli „Pszczółki”, udała się do Sąp do 
Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzba-
nek”. Swoją wizytę w tym magicznym 
miejscu przedszkolaki zaczęły od warsz-
tatów mydlarskich - uważnie słuchały 
pań prowadzących i wykonywały ich 
polecenia, czego efektem było stworze-
nie przecudnych ziołowych mydełek. Po 
warsztatach dzieci obejrzały zwierzęta 
w mini zoo (kózki, króliki i bażanta) oraz 
zwiedziły chatę zielarską, wypełnioną 
zapachami suszonych ziół i przeróżny-
mi starodawnymi przedmiotami - pani 
Grzegorzak pokazała przedszkolakom 
m.in. tarę do prania, żelazko na węgiel 
oraz nosidło do przenoszenia wiader z 
wodą i opowiedziała im, do czego służy-
ły te rzeczy.  Na koniec „Pszczółki” odpo-
częły na świeżym powietrzu, delektując 
się babeczkami i pysznym kompotem. 

Pod koniec maja odbyły się prze-
słuchania w konkursie wokalnym pt. 
„Wiersze w piosenkach ukryte”, w 
którym udział wzięły przedszkolaki oraz 
uczniowie kl. Ib ze Szkoły Podstawowej 
w Młynarach - zaproszeni do udziału 
we wspomnianym konkursie w ramach 
realizowanego przez nasze placówki 
programu bezstresowego wejścia przed-
szkolaka w życie szkoły pt. „Razem poko-
namy progi”. Komisja konkursowa, biorąc 
pod uwagę m.in. dobór piosenki stosow-
ny do wieku oraz możliwości wokalne 
uczestnika, rytmiczność i muzykalność, 
wyłoniła następujących laureatów:
W kategorii dzieci młodszych:
• Hanna Grudzińska, grupa „Motylki”, 

utwór „Kaczka dziwaczka” – I miejsce
• Bartek Kozłowski, grupa „Misie”, 

utwór „Na Wyspach Bergamutach” 
– I miejsce

• Bartek Łukaszewicz, grupa „Motyl-
ki”, utwór „Na Wyspach Bergamu-
tach” – II miejsce

• Aleksandra Kopycińska, grupa „Mo-
tylki”, utwór „Na Wyspach Berga-
mutach” – III miejsce

• Stanisław Kędzierski, grupa „Motyl-
ki”, utwór „Kaczka dziwaczka” – III 
miejsce

W kategorii dzieci starszych:
• Oskar Citowicz, grupa „Liski urwi-

ski”, utwór „Kaczka dziwaczka” – I 
miejsce
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• Natalia Romanek, uczennica kl. 
Ib, utwór „Jak rozmawiać trzeba z 
psem” – I miejsce

• Martyna Grochola, grupa „Wiewiór-
ki”, „Na wyspach Bergamutach”– II 
miejsce

• Kaja Młynarczyk, grupa „Liski urwi-
ski”, utwór „Pomidor”– III miejsce

• Iga Młynarczyk, uczennica kl. Ib, 
utwór „Na wyspach Bergamutach”

• Chloe Camilleri, grupa „Liski urwi-
ski”, utwór „Rzeczka” – III miejsce

• Hanna Bednarczyk, uczennica kl. Ib, 
utwór „Na wyspach Bergamutach” – 
III miejsce
30 maja mieliśmy okazję gościć w 

naszym przedszkolu ratownika me-
dycznego – pana Michała Biruka. Pan 
Michał powtórzył z dziećmi numery 
alarmowe, a także pokazał im, jak należy 
sprawdzić przytomność osoby poszko-
dowanej w wypadku oraz wyjaśnił, jakie 
czynności po kolei należy podjąć w sytu-
acji zagrożenia czyjegoś życia. Pan Michał 
zaprezentował, w jaki sposób wykonuje 
się resuscytację krążeniowo-oddechową, 
a następnie przedszkolaki mogły spróbo-
wać swoich sił w ćwiczeniach na fanto-
mie. Dzieci przećwiczyły również sposób 
postępowania w przypadku ataku pa-
daczki i wystąpienia krwotoku.

Dzień Dziecka to wspaniała okazja, 
by aktywnie spędzić czas z malucha-
mi, dlatego postanowiliśmy z tej okazji 
zorganizować zajęcia sportowe dla na-
szych przedszkolaków. Dzieci z oddziału 
„Pszczółki” ćwiczyły na przedszkolnym 
placu zabaw, natomiast cztery pozostałe 
grupy wybrały się 3 czerwca na Stadion 
Miejski w Młynarach. Przedszkolaki z 
ogromnym zainteresowaniem zwiedza-
ły siedzibę Klubu Sportowego Syrena 
„Spomlek” Młynary, a także trybuny 
i ławkę zawodników. Wszystkie dzieci 
wzięły udział w zajęciach sportowych 
poprowadzonych przez pana Kornela 
Wieczorka - v-ce Prezesa Klubu, jak i 
czynnego piłkarza. Był berek, były po-
przeczki, slalomy i strzelanie bramek, 
których dzielnie broniły panie Nauczy-
cielki. Dzieci, mimo że tego dnia wróciły 
do przedszkola bardzo zmęczone, już 
dopytują o kolejne zajęcia.

Na początku czerwca w grupie „Pszczó-
łek” odbyło się pasowanie na przedszko-
laka. Uroczystość rozpoczęła się od krót-
kiej części artystycznej, w której maluszki 
zaprezentowały swoje umiejętności, dając 
tym samym dowód, jak dużo już potrafią. 
„Pszczółki” obiecały: zgodnie się bawić, 
przychodzić do przedszkola każdego dnia 
z uśmiechem, słuchać pani i pomagać ko-
legom. Następnie pani Dyrektor dokonała 

uroczystego pasowania każdego dziecka. 
Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przed-
szkolak dostał medal i upominek.

6 czerwca dzieci z oddziałów „Wie-
wiórki” i „Liski urwiski” pojechały na 
wycieczkę do Gdańskiego ZOO. Podczas 
spaceru po ogrodzie zoologicznym dzieci 
miały okazję zobaczyć zwierzęta żyjące 
na innych kontynentach, a także spędzić 
miło czas w towarzystwie koleżanek i 
kolegów. Do przedszkola dzieci wróciły 
zmęczone, ale bardzo zadowolone.

9 czerwca dzieci z oddziału „Misie” 
uczestniczyły w uroczystym apelu z 
okazji święta 16. Żuławskiego Pułku 
Logistycznego. Nasze przedszkolaki 
cierpliwie wysłuchały uroczystych prze-
mówień, odśpiewały wspólnie ze zgro-
madzonymi hymn Polski, a następnie 
z zapartym tchem przyglądały się defi-
ladzie pododdziałów i pokazie wojsko-
wego sprzętu. Największą frajdę miały 
jednak po głównej uroczystości, kiedy 
mogły z bliska obejrzeć różne wojskowe 
pojazdy i specjalistyczne wyposażenie, a 
także porozmawiać z żołnierzami. 

20 czerwca grupa „Motylki” wybrała 
się do Gospodarstwa Agroturystycz-
nego i Ekofarmy „Vitalis” prowadzo-
nego przez pana Tadeusza Kawę. 
Przedszkolaki zaczęły swoją wizytę w 
gospodarstwie od przejażdżki wozem 
ciągniętym przez traktor. Następnie 
chętni, czyli prawie wszyscy, mogli prze-
jechać się konno. W planie pobytu zna-
lazło się także karmienie kóz i owiec, a 
ostatnim punktem było ognisko, pod-
czas którego dzieci zajadały się nie tylko 
kiełbaską, ale mogły także spróbować 
pieczonej na miejscu drożdżówki i swoj-
skiego kompotu. Mimo że pod koniec 
wyjazdu trochę popadało, przedszkolaki 
wróciły do Młynar bardzo zadowolone i 
pełne pozytywnych wrażeń.

Tego samego dnia odbył się w na-
szym przedszkolu konkurs pt. „Bez-
pieczne dzieciaki”. Celem konkursu 
było m.in. sprawdzenie wiedzy dzieci 
z zakresu właściwego zachowania się 
w różnych niebezpiecznych sytuacjach 
oraz rozwijanie umiejętności efek-

tywnego współdziałania w grupie. W 
konkursie wzięły udział 2 drużyny re-
prezentujące nasze przedszkole: „Wie-
wiórki” i „Liski urwiski” oraz 2 drużyny 
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Młynarach: kl. IA i IB. Dru-
żyny miały do wykonania 5 zadań, które 
sprawdzały m.in. wiedzę uczestników z 
zakresu znajomości zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym i umiejętność 
zachowania się w sytuacjach stwarzają-
cych zagrożenie dla naszego życia i zdro-
wia. Rywalizacja była zacięta, a ostatecz-
ne wyniki prezentują się następująco:
• I miejsce: drużyna oddziału „Liski 

urwiski” i klasy IB - liczba zdoby-
tych punktów 15/15

• II miejsce: drużyna klasy IA - liczba 
zdobytych punktów 14/15

• III miejsce: drużyna oddziału „Wie-
wiórki” - liczba zdobytych punktów 
12/15
23 czerwca odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego w oddzia-
łach zerówkowych. Najpierw o godzinie 
11:00 żegnaliśmy „Liski urwiski”. Dzieci 
pod kierunkiem p. Karoliny Darmofał-
-Niskiej i p. Agaty Frąckiewicz przygoto-
wały część artystyczną, podczas której 
zgromadzeni rodzice oraz pracownicy 
przedszkola mogli wysłuchać przepięk-
nej recytacji wierszy oraz nostalgicznych 
piosenek o wkraczaniu w kolejny etap ży-
cia, jakim jest z pewnością przechodzenie 
do pierwszej klasy. O 14:00 miało miejsce 
z kolei pożegnanie w grupie „Wiewiórek” 
- tutaj uroczystość także rozpoczęła się 
od części artystycznej, którą przedszko-
laki przygotowały pod czujnym okiem p. 
Katarzyny Czyż i p. Arletty Szatkowskiej. 
Mogliśmy podziwiać taniec do piosenki 
„Bella Ciao” w polskiej wersji językowej 
oraz obejrzeć przedstawienie o Ali, która 
szukała literek. Najbardziej wzruszają-
cym momentem było chyba jednak po-
żegnanie absolwentów przez koleżanki/ 
kolegów pozostających w przedszkolu... 
Pożegnania są zawsze trudne, lecz z dru-
giej strony są znakiem, że zaczyna się coś 
nowego. Dlatego ze wzruszeniem w 
sercach, ale i z uśmiechem na ustach 
życzymy naszym Absolwentom powo-
dzenia w szkole podstawowej - mamy 
nadzieję, że te kilka lat spędzonych w 
naszym przedszkolu zaprocentuje i 
kiedyś usłyszymy o wspaniałych mło-
dych ludziach, którzy przygodę z edu-
kacją rozpoczęli właśnie u nas. 

Alina Mikołajczyk
Dyrektor Przedszkola 

im. Jana Brzechwy 
w Młynarach

MOTYLKI – VITALIS
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rami. Nagrody wręczyła Burmistrz Miasta i 
Gminy Młynary pani Renata Bednarczyk.

Pierwsze miejsca w tym roku po-
wędrowały do:
• Kategoria: hip–hop soliści do 11 lat: 

Vanessa Wrzesińska (Centrum Tań-
ca Promyk w Elblągu)

• Kategoria hip–hop duety do 11lat: Va-
nessa Wrzesińska, Oliwia Linczerska 
(Centrum Tańca Promyk w Elblągu)

• Kategoria: Inne formy taneczne  
formacje do 8 lat: Mini Kids Impuls 
(Ośrodek Kultury w Młynarach)

• Kategoria hip–hop formacje do 8 
lat: Akademia Roztańczonych Dzie-
ci (Morąg)

• Kategoria hip–hop mini formacje 
do 11lat – Mini Impuls ( Ośrodek 
Kultury w Młynarach)

• Kategorie hip–hop formacje do 

w turniejowych pokazach tanecznych. 
Grupy wokalne przygotowały repertuar 
w większości pochodzący z musicali oraz 
produkcji filmowych. Młodzi artyści za-
chwycili publiczność, która pomimo nie-
sprzyjającej pogody nie zawiodła. Trud 
włożony w przygotowanie tego wyda-
rzenia został nagrodzony gromkimi bra-
wami. Piękne utwory, jeszcze piękniejsze 
wykonanie, zachwycające układy choreo-
graficzne zarówno grup tanecznych jak 
i wokalnych zawładnęły sceną i sercami 
odbiorców. Dzięki dotacji Burmistrz Mia-
sta i Gminy Młynary uzyskanej przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Gminy Młynary w ramach zadania pu-
blicznego pod nazwą „Wsparcie grup ar-

11lat – Magic Kids  (Morąg)
• Kategoria hip–hop mini formacje 

12-15 lat – Impuls (Ośrodek Kultu-
ry w Młynarach)

• Kategoria hip–hop formacje 12-15 
lat- Blefik (Centrum Tańca Promyk  
w Elblągu)
Nagrodę Grand Prix XV Przeglądu 

Zespołów Tańca Nowoczesnego otrzy-
mała formacja Magic Kids z Morąga.

Zwieńczeniem turnieju był pokaz 
mistrzowskiej formacji Hipnotic MPB, 
która w tym roku zdobyła podium na 
Mistrzostwach Polski. Pokaz fantastycz-
nych umiejętności tancerzy zapewne bę-
dzie motywacją w dalszym rozwoju wie-
lu uczestników tegorocznego przeglądu.

Mamy nadzieję, że grono miłośników 
tańca co roku będzie się powiększało.

Dominika Zabiełło

tystycznych”- nasi artyści zaprezentowali 
się w nowych kostiumach scenicznych, co 
niewątpliwie wzbogaciło cały koncert.

Przy Ośrodku Kultury w Młynarach 
działają trzy grupy taneczne: Mini Impuls 
Kids ( grupa dziecięca młodsza) , Mini Im-
puls (hip-hop- grupa dziecięca starsza), 
Impuls (hip-hop- grupa młodzieżowa). 
Grupy prowadzą instruktorzy tańca pani 
Edyta Beńko i pan Jakub Beńko. Grupy 
wokalne (dzieci 5-8 lat, dzieci 9-12 lat, 
młodzież) prowadzone są przez panią 
Maję Panicz- instruktora wokalnego. Rok-
rocznie we wrześniu prowadzimy nabór 
do grup. Pod naszymi skrzydłami dzieci i 
młodzież mogą rozwijać pasje, aktywnie 
i twórczo spędzać wolny czas. Uczestnicy 
zajęć doskonalą umiejętności wokalne i 
taneczne, a także uczą się współpracy. 

Dominika Zabiełło

W sobotę 23 kwietnia odbył XV 
Przegląd Zespołów Tańca No-
woczesnego- Młynary 2022. 

Po dwuletniej przerwie wróciliśmy na 
parkiet. W tegorocznym turnieju wzięło 
udział ponad 200 tancerzy, którzy zapre-
zentowali się jako formacje, mini forma-
cje, duety i soliści w kategoriach tanecz-
nych hip hop oraz inne formy taneczne. 
Gościliśmy tancerzy z Morąga, Braniewa, 
Pasłęka, Elbląga, Pieniężna. Nie zabrakło 
oczywiście przedstawicieli organizato-
rów. Po raz pierwszy na parkiecie wy-
stąpiła formacja Mini Kids Impuls. Nasza 
najmłodsza grupa to dzieci w wieku od 
5–8 lat. Debiut okazał się sukcesem przy-
pieczętowanym zwycięskim pucharem. 
Fantastycznie zaprezentowały się nasze 
pozostałe dwie grupy: mini formacja Mini 
Impuls (kat. Hip–hop do 11 lat) oraz mini 
formacja Impuls (kat. Hip–hop 12–15 
lat). Zwycięskie puchary obu grup to nie-
wątpliwie zapowiedź dalszych sukcesów. 
Naszych tancerzy do turnieju przygo-
towali pani Edyta Beńko i Jakub Beńko. 
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy 
Młynary na realizację zadania publiczne-
go pn. Wsparcie grup artystycznych zo-
stały zakupione stroje dla tancerzy.

Wszyscy tancerze zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi medalami i zwycięskimi pucha-

W sobotni wieczór 21 maja 2022 
w sali widowiskowo- kinowej 
Ośrodka Kultury w Młynarach 

odbył się koncert „Piosenki MusicaLove”.
Koncert był podsumowaniem pracy 

grup wokalnych i tanecznych działają-
cych przy Ośrodku Kultury w Młynarach. 
Zaprezentowały się trzy grupy taneczne 

XV Przegląd Zespołów Tańca 
Nowoczesnego za nami

Koncert „Piosenki MusicaLove”

IMPULS

GRUPA WOKALNA OK MŁYNARY
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Wiosna w Bibliotece

Szkoła Podstawowa Błudowo

Ciekawostka
Najczęściej wypożyczanymi tytułami 
były:
w marcu
• ,,Pomiędzy siostrami” Kristin Hannah,
• ,,Srebrna łyżeczka” Magdaleny Wit-

kiewicz,
• ,,Mordercza rozgrywka” Ryszarda 

Ćwirleja,
• ,,Kat z Płaszowa” Maksymiliana 

Czornyja.
w kwietniu:
• ,,Warkocz spleciony z kwiatów” A. 

Krawczyk,
• ,,Dwie lewe ręce” O. Rudnicka,
• ,,Po trupach do celu” A. Rogoziński,
• ,,Szmaragdowa tablica” C. Montero,
• ,, Odległe brzegi” K.Hannah,
• ,,Jeszcze się kiedyś spotkamy” M. 

Witkiewicz.
w maju:
• ,,Historia białej Masajki” C. Ho-

fmann.
• ,,Trybunał dusz” D. Carrisi
• ,,List z powstania” A. Klejzerowicz
w czerwcu:
• ,,Historia białej Masajki” C. Ho-

fmann.
• ,,Przygody Koszmarnego Karolka”
Książką półrocza jest oczywiście ,, Bu-
rza” Z. Gajewskiej
Czytelnicy z największą liczbą wypożyczeń:
1. Pani Bożena – 138 książek
2. Pani Alicja – 137 książek
3. Malwina – 113 książek
4. Pani Małgorzata – 65 książek
5. Pani Alina – 63 książki
6. Pan Włodzimierz – 63 książki

Wiosna to czas ożywienia - 
również tego czytelnicze-
go. Dlatego, nie licząc cy-

klicznego czytania w przedszkolu dla 
najmłodszych, w naszej bibliotece na 
przełomie marca i kwietnia gościliśmy 
wszystkie grupy przedszkolne. Aby 
rozbudzić  w najmłodszych miłość do 
literatury, przez cały tydzień organizo-
wane były różne zajęcia tematyczne, 
by dzieciom biblioteka kojarzyła się z 
fajnym miejscem, w którym można cie-
kawie spędzić czas. Ponownie ten sam 
cel przyświecał nam w kwietniu, gdy 
przyjmowaliśmy w naszych progach 
uczniów z naszych gminnych szkół. 
Poszczególne grupy uczestników tych 
spotkań poznawali etapy tworzenia 
książki, tworzyli zakładki, zaznajomili 
się z nowymi formami książek, projek-
towali swoje własne komiksy, rozwią-
zywali zagadki, tworzyli tematyczne 
plakaty. W maju zaś w naszej biblio-
tece odbyło się już kolejne nocowanie 
w bibliotece. Dla niewtajemniczonych 
- nie jest to zwykła noc. To noc niesa-
mowitych zadań do rozwiązania, przy-
gód i wrażeń, a to wszystko z książką 
w tle. Na uczestników tej imprezy ow-
szem czekały śpiworki, ale dopiero po 
rozszyfrowaniu zakodowanego hasła. 
Uczestnicy dzielnie szukali rozwiąza-
nia aż do samego świtu. Gdy emocje 

„Sprzątamy dla Polski” w Błudowie
 W piątek 22 kwietnia 2022 r., Szko-

ła Podstawowa w Błudowie wzięła 
udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”. 
Celem wydarzenia było promowanie 
międzypokoleniowej odpowiedzialno-
ści obywatelskiej, w tym zwłaszcza w 
wymiarze odpowiedzialności i świado-
mości ekologicznej. Projekt realizowa-
ny był na terenie całego kraju. Ucznio-
wie wszystkich klas sprzątali otoczenie 
szkoły, drogę do lasu i okolice wiaty 
Koła Łowieckiego „Orlik” oraz całą wieś 
Błudowo. Towarzyszyła nam piękna, 
słoneczna pogoda, dzięki czemu połą-
czyliśmy przyjemne z pożytecznym.

Kibicujemy na żywo w Polsat 
Plus Arenie

W sobotę 14 maja 2022 r. uczniowie 

po ,,nocce” opadły, czekało nas kolejne 
w tym roku, spotkanie autorskie, tym 
razem dla najmłodszych czytelników 
z fantastycznym pisarzem ponad 200 
książeczek dla dzieci - Wiesławem 
Drabikiem. A co działo się w czerwcu? 
Nareszcie pojawiły się wytęsknione 
przez systematycznie nas odwiedza-
jących czytelników nowości wydawni-
cze, a więc było opracowanie technicz-
ne nowych nabytków, katalogowanie i 
oczywiście wypożyczanie woluminów, 
które rozeszły się jak przysłowiowe 
,,ciepłe bułeczki”.

Katarzyna Mościcka-Pisarska

Szkoły Podstawowej w Błudowie wy-
brali się do Gdańska na Polsat Plus Are-
na by obejrzeć mecz PKO Ekstraklasy: 
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin. Wizy-
ta na wyjątkowym, jedynym na świecie 
bursztynowym stadionie, była wielkim 
wydarzeniem dla dzieci. Mogliśmy po-
dziwiać wielu znakomitych piłkarzy, w 
tym wielokrotnego reprezentanta Polski 
Kamila Grosickiego. Atmosfera widowi-
ska sportowego udzieliła się młodym 
kibicom, którzy aktywnie dopingowali 
zawodników. Duże wrażenie zrobiły 
efektowne oprawy stworzone przez 
kibiców oraz lew, maskotka Gdańskiej 
Lechii, która odwiedziła nas na trybunie 
sprawiając wiele radości najmłodszym. 
Wyjazd zorganizował Uczniowski Klub 
Sportowy Orlik w Błudowie.

„English Challenge” w SP w Błudowie
W maju w szkole podstawowej w 

Błudowie odbył się Konkurs Języka 
Angielskiego dla klas VI-VIII - „English 
Challenge”, którego fundatorem nagród 
było wydawnictwo Macmillan. Najlep-
si lingwiści sprawdzili swoją wiedzę 
z języka angielskiego. Konkurs wery-
fikował znajomość wiedzy o krajach 
anglojęzycznych, umiejętność czytania 
ze zrozumieniem w języku angielskim 
oraz wiedzę gramatyczną i lingwistycz-
ną. Przed uczniami postawiono wysoko 
poprzeczkę, jednak wszyscy poradzili 
sobie bardzo dobrze i godnie reprezen-
towali swoje klasy w zmaganiach. 

Najlepsi wśród najlepszych to:
1. Natalia Łowczak kl. VIII
2. Szymon Koprowski kl. VII
3. Zuzanna Kananowicz kl. VIII

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Błudowie odkrywają ciekawe 

SPOTKANIE AUTORSKIE
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miejsca w bażantarni
W poniedziałek 6.06.2022 r. ucznio-

wie klas 2,3,4 i 6 SP Błudowo wybrali się 
do Elbląskiej Bażantarni. Wycieczka pod 
hasłem „Odkrywanie przez wędrowanie” 
zorganizowana została przez Park Kra-
jobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w ra-
mach zadania „Za pan brat z Krainą Buka 
– organizacja wydarzeń edukacyjnych 
w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny 
Elbląskiej” współfinansowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Uczestnicy wykazali się wytrwałością w 
pokonywaniu przepięknych i wymagają-
cych szlaków Bażantarni. Rywalizowali 
ze sobą w grach edukacyjnych o tematy-
ce ekologicznej dzięki czemu dowiedzieli 
się ciekawych informacji o Parku Krajo-
brazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Cała 
wyprawa zakończyła się wspólnym pie-
czeniem kiełbasek na ognisku. Wyprawa 
sprawiła dzieciom dużo frajdy i z pewno-
ścią długo zostanie w ich pamięci.

Lekcja historii w terenie
20 czerwca uczniowie SP w Błudowie 

uczestniczyli w lekcji historii w terenie. 
Uczniowie klasy 6, 7 i 8, z opiekunami 
zwiedzili Muzeum Stutthof w Sztutowie. 
Wizytę rozpoczęto od obejrzenia filmu 
„Stutthof w kilka dni później”. 

Zwiedzanie byłego obozu rozpoczę-
to od poznania historii jego powstania 
oraz usytuowania istniejących budyn-
ków. Kolejną częścią wycieczki było 
zwiedzanie wnętrz zachowanych bara-
ków. Przewodnik opowiadał o bardzo 
trudnych warunkach życia w obozie, 
panującym głodzie, chorobach, ciężkiej 
pracy i karach. Uczniowie na własne 
oczy mogli zobaczyć nieogrzewane izby, 
w których spali więźniowie, stroje (pa-

siaki) przez nich noszone, oznaczenia 
kategorii więźniów i ich numery. Szcze-
gólnie przejmującym miejscem była wy-
stawa przedstawiająca treść grypsów i 
listów pisanych przez więźniów. 

Po obejrzeniu ogromnej makie-
ty przedstawiającej ówczesny obóz 
uczestnicy wyjazdu udali się w głąb 
terenu muzeum, aby zobaczyć komorę 
gazową oraz piece krematoryjne. Zwie-
dzanie zakończyliśmy przy pomniku 
upamiętniającym ofiary obozu. Prze-

wodnik zwrócił uwagę na wyryte w 
kamieniu słowa: „Jeśli ludzie zamilkną, 
głazy wołać będą” oraz „Los nasz dla 
was przestrogą ma być, nie legendą”. 
Uświadomiły one, że nigdy nie możemy 
zapomnieć o ludziach i wydarzeniach, 
które miały tutaj miejsce, a naszym za-
daniem jest przekazywanie prawdy o 
nich kolejnym pokoleniom. Uczniowie 
z przejęciem i powagą zwiedzali mu-
zeum. Z zainteresowaniem pogłębiali 
swoją wiedzę historyczną dotyczącą 
niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Uczniowie na górskich szlakach
W dniach 29.05-02 czerwca ucznio-

wie naszej szkoły poznawali karkonoskie 
tajemnice w Karpaczu. Emocji było wiele. 
Uczestnicy zapoznali się z bogatą historią 
Karkonoszy, zwiedzili najbardziej charak-
terystyczne dla tych gór miejsca. Wdra-
pali się na królową Karkonoszy Śnieżkę, 
przeszli malowniczymi szlakami Równi 
pod Śnieżką podziwiając Samotnię, kocioł 
Małego Stawu. Niezapomnianych chwil 
dostarczyła wspinaczka na Słonecznik i 
grupę skalną Pielgrzymy. Udział w wy-
cieczce okazał się być wydarzeniem peł-
nym niezapomnianych i niesamowitych 
wrażeń, zarówno dla uczniów, jak i ich 
opiekunów. Młodzież wykazała się dojrza-
łością i samodzielnością, a podczas wspól-
nie spędzonego czasu mogła się jeszcze le-
piej poznać i zintegrować. Organizatorem 
wycieczki była nauczycielka geografii p. 
Marta Matak. Podróż odbyła się z biurem 
turystycznym Eltur, któremu dziękujemy 
za profesjonalną obsługę. Była to napraw-
dę wspaniała wycieczka i na pewno pozo-
stanie na długo w naszej pamięci.

Ciekawe spotkanie 
Uczniowie klas 4,6,7,8 uczestniczy-

li w spotkaniu autorskim z panem Juan 

ENGLISH CHALLENGE

KARTA ROWEROWA
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Pablo Villarino, pisarzem i podróż-
nikiem mieszkającym w Argentynie. 
Podróżuje autostopem od 17 lat i od-
wiedził już ponad 90 krajów. Podróż-
nik opowiedział o swoich podróżach, 
wzbogacając opowieść zdjęciami kra-
jobrazów, tradycjami, przyrodą, pojaz-
dami, którymi się poruszał po świecie. 
Dzieci zadawały dużo pytań, na które 
gość w ciekawy sposób odpowiadał. 
Spotkanie przebiegało w miłej atmos-
ferze. Dzieci były ciekawe wrażeń, 
przygód i opowieści podróżnika i chęt-
nie zadawały pytania. Uczniowie mieli 
możliwość komunikowania się w języ-
ku angielskim a także poszerzyli swo-
ją wiedzę geograficzno-przyrodniczą. 
Wszystko za sprawą zwykłego przy-
padku. Spotkania naszej pani anglistki 
z gościem. Panu Juan zepsuł się rower 
którym podróżował. Pomocy udzieliła 
p. Marta Matak lepiej nie mógł trafić.  

Nasze pierwsze prawo jazdy
Uczniowie klasy IV i VI pod opieką 

nauczyciela techniki p. Anny Strzelec-
kiej zdobyli  swoje pierwsze prawo 
jazdy.  Egzamin odbył się pod czujnym 
okiem policjantów p. asp. szt. Artura 
Łachmańskiego i sierż. szt. Tomasza 
Kirol.  Karta rowerowa jest bardzo 
ważna, jej zdobycie nie jest łatwe. 
Kandydaci musieli się wykazać znajo-
mością przepisów drogowych, budo-

Pomoc Uchodźcom z Ukrainy
M-GOPS w Młynarach realizuje 

wszechstronną pomoc uchodźcom z 
Ukrainy: jednorazowe świadczenia 300 
zł, nieodpłatne dożywianie w szkole i w 
przedszkolu, żywność unijną oraz inne 
świadczenia przysługujące uchodźcom 
z Ukrainy zgodnie z prawem.

Uchodźcy z Ukrainy, głównie 
mamy z dziećmi mogą cały czas liczyć 
na wsparcie zarówno goszczących ich 
mgospodarzy jak i  Gminy w M-GOPS w 
Młynarach.

Wsparcie od Maryli Rybaczuk i Bar-
bary Fogel dawnych mieszkanek 
Młynar żyjących od wielu lat w USA

W maju i w czerwcu przypłynęły ko-
lejne przesyłki z pomocą rzeczową od 

wy i naprawy roweru oraz udzielania 
pierwszej pomocy. To pierwsze prawo 
jazdy, tyle że na jednoślad. Uczniowie 
potrafią odnaleźć się w trudnej rze-
czywistości ruchu drogowego. Brawa i 
gratulacje dla nich!

A wy – moi mili- pamiętajcie o 
najważniejszych zasadach:

 ► rower powinien być sprawny, wy-
posażony w działający hamulec, 
oświetlenie i dzwonek,

 ► znaki STOP obowiązują także rowe-
rzystę,

 ► ustępujemy pierwszeństwa pie-
szym na przejściu dla pieszych,

 ► sygnalizujemy manewry skrętu, 
omijania i wyprzedzania,

 ► korzystamy ze ścieżek rowerowych,
 ► nie jeździmy rowerem „pod prąd”,

Warto także doposażyć się w kask 
rowerowy i kamizelkę odblaskowa – dają 
na większe bezpieczeństwo na drodze!

No to w drogę!!!!

Szukasz ciekawego pomysłu na 
spędzanie wakacyjnego czasu ze 
swoim dzieckiem? 

Mamy też dla Was ciekawą propo-
zycję. Wspólnie z Centrum Rozwoju 
Lokalnego - organizatorem ogólno-
polskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą 
rodziców ” zapraszamy do udziału w 
akcji „Wakacje z akcją Dzieci uczą ro-

byłych mieszkanek naszej gminy, które 
od wielu lat wspierają potrzebujących. 
Otrzymaliśmy 11 paczek z odzieżą dzie-
cięcą, odzieżą dla dorosłych, kocykami, 
obuwiem i walizkami. Rzeczy w więk-
szości są używane jednak w bardzo 
dobrym stanie i cieszą się zaintereso-
waniem osób potrzebujących.

Czas wakacji
W tym roku czternaścioro dzie-

ci z gminy Młynary weźmie udział w 
nieodpłatnych koloniach letnich. Re-
alizatorem letniego wypoczynku jest 
Kuratorium Oświaty, które przyznało 
miejsca dla 8 dzieci oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, która przeznaczyła środ-
ki na kolonie dla 6 dzieci.

dziców”. W ramach akcji w każdy wa-
kacyjny piątek CRL będzie udostępniać 
w formie elektronicznej darmowe za-
dania i kolorowanki dla dzieci. 

By zgłosić się do udziału w akcji 
należy wypełnić krótki formularz, do 
którego link zamieszczamy poniżej. W 
formularzu należy podać tylko swoje 
imię i adres e-mail, na który będą wy-
syłane materiały.

Link do formularza zapisu: 
https://bit.ly/Wakacje_z_Dzieci_Uczą_
Rodziców

Pierwsza paczka z zadaniami bę-
dzie dostępna już 1 lipca.

Serdecznie zachęcamy do zapisy-
wania się i korzystania z materiałów.

Kto powiedział, że ciekawe spędze-
nie wakacji musi wiązać się z wyjaz-
dem do dalekich krajów? Kto zagwa-
rantuje, że poznanie kultury innych 
krajów będzie bardziej wartościowe 
niż poznanie „własnego podwórka”? 
Cudze chwalicie, swego nie znacie – 
może więc teraz nadszedł czas, by 
wreszcie poznać swoje. To, co jest naj-
bliżej, a na co nigdy nie było czasu. 

Zapraszamy do poznawania naszej 
gminy.

Anna Strzelecka
Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Błudowie

IV Warsztaty Rodzinne
Z końcem lata planowane jest re-

aktywowanie zawieszonych na czas 
pandemii Warsztatów Rodzinnych dla 
rodzin asystenckich. O szczegółach bę-
dziemy państwa informować.

Informacje dotyczące Programu POPŻ
Ze względu na trudną sytuację na 

rynku spożywczym, w miesiącach lipiec 
i sierpień wstrzymane zostały dostawy 
żywności. Żywność Unijna będzie wy-
dawana dopiero we wrześniu o czym 
zostaną  Państwo pionformowani.

Jadwiga Piekarska
Kierownik Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Młynarach

Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Młynarach
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Problemy uzależnień

W dzisiejszych czasach pędzą-
cy świat staje się dla wielu z 
nas coraz większym wyzwa-

niem. Nie wszyscy jesteśmy odporni 
na przewlekły stres czy życie w długo-
trwałym napięciu. Problemy zdrowot-
ne, kłopoty finansowe związane z pra-
cą lub jej brakiem, niska samoocena, 
chęć zaimponowania grupie, trudne 
dzieciństwo, brak wsparcia najbliż-
szych, problemy w związkach to jedne 
z głównych czynników mogące stać się 
pośrednią lub bezpośrednią przyczyną 
powstawania uzależnień.

Problemy związane z uzależnie-
niem wpływają na wiele sfer życia nie 
tylko osoby nadużywającej, ale rów-
nież zwykle oddziałują destrukcyjnie 
na życie jej najbliższego otoczenia, 
jej rodziny i bliskich. Uzależnieniami, 
które dotykają największą część spo-
łeczeństwa są alkoholizm, nikotynizm 
i narkomania.

Dużą rolę w walce z nałogiem peł-
ni rodzina. Wsparcie ze strony najbliż-
szych osób to czynnik, który znacząco 
wpływa na pokonanie uzależnienia. 
Niestety zwykle pomoc najbliższych 
jest niewystarczającą. Potrzebna jest 
wówczas pomoc specjalistów, stosu-
jących szereg terapii w zależności od 
rodzaju i stopnia uzależnienia.

Gminne komisje alkoholowe
Gmina jako jednostka samorządo-

wa odgrywa znaczącą rolę w prowa-
dzeniu działalności związanej z profi-
laktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Realizacja zadań wska-
zanych w ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi jest prowadzona poprzez 
realizację uchwalonego przez radę 
gminy gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz zwalczania narkomanii, 
który stanowi część strategii rozwią-
zywania problemów społecznych i 
który uwzględnia cele operacyjne do-
tyczące profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii, określone w 
Narodowym Programie Zdrowia. 

 Wójtowie (burmistrzowie, prezy-
denci miast) powołują gminne komisje 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, w szczególności inicjujące działa-
nia w zakresie zwiększania dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyj-
nej dla osób uzależnionych, udzielania 
rodzinom, w których występują pro-
blemy związane z uzależnieniami po-
mocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie. Działania te obejmują rów-
nież profilaktyczną działalność infor-
macyjną i edukacyjną oraz działalność 
szkoleniową w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciw-

działania narkomanii oraz uzależnie-
niom behawioralnym, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadze-
nia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
także działań na rzecz dożywiania dzie-
ci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowaw-
czych i socjoterapeutycznych. Dotyczą 
wspomagania działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych służą-
cej rozwiązywaniu problemów alko-
holowych, podejmowania interwencji 
w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 131 i 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Zawierają się 
także w występowaniu przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego, 
wspieraniu zatrudnienia socjalnego 
przez organizowanie i finansowania 
centrów integracji społecznej i klubów 
integracji społecznej oraz podejmowa-
niu czynności zmierzających do orze-
czenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecz-
nictwa odwykowego. 

Punkt Konsultacyjny
W celu zwiększenia dostępności 

terapeutycznej na terenie naszej gmi-
ny w ramach posiadanych kompeten-
cji powstał Punkt Konsultacyjny, który 
prowadzi swoją działalności w sali 
zlokalizowanej w Ośrodku Kultury, 
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przy ul. Dworcowej 10.  Funkcjonuje 
w zakresie pomocy osobom uzależnio-
nym od alkoholu, narkomanii oraz w 
celu pomocy ofiarom przemocy w ro-
dzinie. Dyżury w nim pełni  Pani mgr 
Małgorzata Chodnicka, psycholog, spe-
cjalista terapii uzależnień. Punkt Kon-
sultacyjny jest otwarty w każdą środę 
w godz.16-1900 z wyjątkiem dni przy-
padających w święta. Udzielane są w 
nim porady terapeutyczne w kontakcie 
osobistym. W przypadku pojawienia 
się problemu z dojazdem do gabinetu 
specjalistka świadczy również porady 
w kontakcie telefonicznym.

Pragnę serdecznie podziękować 
Szanownego Panu Piotrowi Fryczowi za 
ludzki odruch niesienia pomocy, który 
okazał Pan na cmentarzu. W dzisiejszych 
czasach, gdzie wszyscy jesteśmy „zalata-
ni” i nie mamy czasu dla drugiego czło-
wieka, jest to nie lada wyzwanie. Okaza-
na mi życzliwość poruszyła mnie do tego 

stopnia, że postanowiłam, odwdzięczyć 
się Panu, zamieszczając podziękowania 
w gminnym biuletynie „Prosto z Młynar”.  
Dziękuję. Jest Pan dowodem na to, że są 
jeszcze ludzie o wielkim sercu, ludzie, 
na których można liczyć, którzy chętnie 
pomogą drugiemu człowiekowi, nic w 
zamian nie chcąc. 

Pomoc psychologiczno-prawna 
Rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe udzielana jest 
również pomoc psychologiczna i praw-
na, dotycząca w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie. W ramach 
realizacji zadań Miejsko-Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Posterunek 
Policji w Młynarach podejmują działa-
nia interwencyjno-mobilizujące osoby 
uzależnione do podejmowania leczenia 
dobrowolnego, kierują na badanie psy-
chologiczne i psychiatryczne osoby, wo-

bec których wszczęto postępowanie w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Nie jesteśmy pozostawieni sami so-
bie z naszymi problemami. Jeśli nie wie-
my jak pomóc osobie uzależnionej, która 
nie chce naszej pomocy, rozważmy moż-
liwość spotkania ze specjalistą. Wykwa-
lifikowani fachowcy, być może dostrzegą 
to, czego my sami może nie zauważymy. 
Pamiętajmy, z każdej nawet najtrudniej-
szej sytuacji można wyjść zwycięsko. 
Wszystko jest zależne od naszego podej-
ścia, starań oraz dobrej woli. 

Emilia Hrypińska

29 maja koło wędkarskie w 
Młynarach zorganizowa-
ło zawody wędkarskie z 

okazji Dnia Dziecka, które odbywały 
się w Gospodarstwie Agroturystycznym 
w Bronikowie u Państwa Wyrozębskich.

Dzieci brały udział w dwóch katego-
riach wiekowych 2011–2008 oraz 2012 i 
młodsi. Cieszy nas, że każdego roku przy-
bywa dzieci chcących brać udział w zawo-
dach. W tym roku zwycięzcami zostali:

 ► w kategorii 2012 i młodsi:
• Stanisław Jurkowski 1340pkt – I miejsce
• Wojciech Iwaszkiewicz 1300pkt – II 

miejsce
• Antoni Piasecki 1220pkt – III miejsce

 ► w kategorii 2011–2008
• Weronika Tymicka 2860pkt – II miejsce
• Karol Kędzierski 1900pkt– II miejsce
• Piotr Szfonek 1900pkt– III miejsce

Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszy-
scy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczo-
we (sprzęt wędkarski) oraz słodycze.

Puchary, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe wręczyli Pani Burmistrz Renata 
Bednarczyk, Prezes PZW do spraw mło-
dzieży Teresa Konopka oraz członek za-
rządu PZW okręg Elbląg Marzena Wakieć.

Była grochóweczka (za którą bardzo 
dziękuję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Młynarach) oraz kiełbaska z ogniska.

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim sponsorom, którzy pomogli nam w 
organizacji tych zawodów a mianowicie:
• Gmina Młynary Pani Burmistrz Re-

nata Bednarczyk.
• P.Z.W. Okręg Elbląg Pani Prezes do 

Spraw Młodzieży Teresa Konopka.
• Lewiatan Pan Dawid Prajwowski 
• Firma Ro-Ma Robert i Mariusz Rusieccy
• C.P.N. Marian Jakubowski
• Zakład Kamieniarski Jacek Leonowicz
• Koło Gospodyń Wiejskich w Młynarach.
• GS Piekarnia Pani Krystyna Leonowicz
• Członkowie koła wędkarskiego:

 ► Szeksztełło Mieczysław
 ► Wierciński Piotr
 ► Horoszkiewicz Jacek
 ► Sosnowski Ryszard
 ► Fiodorowicz Mariusz
 ► Lichołat Paweł

Zawody o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Młynary.

26 czerwca na kanale roboczym w 
Pierzchałach odbyły się zawody węd-
karskie; spławikowe o puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy w Młynarach. Or-
ganizatorem zawodów był Zarząd Koła 
Wędkarskiego PZW Młynary. 

Zawody zorganizowane był w dwóch 
kategoriach wiekowych. Oto wyniki:

 ► w kategorii Juniorzy:

• Andrzej Modrzejewski 2380pkt – 
I miejsce

• Dawid Horbów 1840pkt – II miejsce
• Mariusz Fiodorowicz 1460pkt – III 

miejsce
 ► w kategorii Seniorzy:

• Jakub Modrzejewski 700pkt –  
I miejsce

• Milena Stodulska 280pkt – II miejsce
• Michał Fiodorowicz – 100 – III miejsce
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Prezes Zarządu Koła 
Ryszard Sosnowski

Wędkarskie zmagania

Podziękowania za ludzki 
odruch niesienia pomocy.
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O sporcie słów kilka

Za Syreną Spomlek Młynary ko-
lejny sezon, w ramach którego 
poszczególne grupy wiekowe wy-

stępowały w oficjalnych rozgrywkach 
Warmińsko- Mazurskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Za czarno- czerwonymi spo-
ro wzlotów i upadków. Zdecydowanie 
więcej jednak było kwestii, które należy 
ocenić w sposób dodatni. Stale rosnąca 
liczba trenujących osób, zarówno w se-
niorach jak i grupach młodzieżowych, 
rozwijająca się infrastruktura a także 
nawiązanie nowych oraz należyta pie-
lęgnacja już zawiązanych form i metod 
współpracy z poszczególnymi organi-
zacjami, firmami oraz osobami prywat-
nymi. Owe formy i metody wspólnego 
działania pozwalają Zarządowi Klubu 
na jego właściwy rozwój oraz realizację 
założonych celów. 

Biorąc pod uwagę czas od ukazania 
się poprzedniego numeru młynarskie-
go pisma przy Dworcowej 10 wyda-
rzało się dość dużo. Wszystkie grupy 
wiekowe zostały wyposażone w nowe 
torby na sprzęt sportowy. W przypad-
ku grup młodzieżowych było to moż-
liwe dzięki dotacji z Urzędu Miasta i 
Gminy Młynary, seniorom z kolei torby 
ufundowała elbląska firma budowlana 
PBG Jankowiak. Należyty wygląd dru-
żyn wpływa na ogół postrzegania Klu-
bu przez zewnętrznych obserwatorów, 
Syrenka z całą pewnością powodów 

do wstydu nie ma. W kolejnych mie-
siącach planowane są kolejne inwesty-
cje, zwłaszcza w grupy młodzieżowe, 
ponieważ dzieci i młodzież stanowią 
podstawę w wielopłaszczyznowym 
procesie rozwoju Klubu. 

Niezwykle pozytywne informacje 
dotarły do powszechnej wiadomości 
wraz z końcówką czerwca, kiedy to 
ogłoszono pozytywną weryfikację pro-
jektu dotyczącego modernizacji obiek-
tów Ośrodka Kultury oraz Stadionu 
Miejskiego. Łączna kwota jaka zosta-
nie przeznaczona na ten cel to 6 000 
000,00 złotych. Szczegółowy zakres 
prac objętych tym projektem jest ak-
tualnie wnikliwie analizowany, należy 
mieć jednak pewność, że wraz z zakoń-
czeniem prac obiekt umiejscowiony 

przy Dworcowej 10 nabierze zupełnie 
nowego wyglądu. Pozytywnie rozpa-
trzony został także wniosek w ramach 
Projektu Klub, na mocy którego Syrena 
zostanie dofinansowana kwotą w wy-
sokości 10 000 złotych. 

Już w połowie sierpnia rozpocznie 
się sezon 2022/2023, już teraz gorą-
co zapraszamy do obecności na me-
czach czarno- czerwonych. Szanowni 
Państwo, razem tworzymy piłkarską 
społeczność i razem pracujemy na jej 
jak najlepszy rozwój. Zachęcamy do 
wsparcia naszych działań oraz nawią-
zywania współpracy z największym 
stowarzyszeniem w Gminie Młynary. 

mgr Kornel Wieczorek

MŁODA KADRA

STARSZAKI


