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DRODZY MIESZKAŃCY,

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

NA ZDJĘCIU RENATA WIOLETTA BEDNARCZYK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY

Wakacje szybko dobiegły koń-
ca i choć dla wielu z nas to 
czas odpoczynku i wakacyj-

nych wyjazdów, dla mnie i pracowni-
ków urzędu był to bardzo pracowity 
okres. W sierpniu rozpoczęliśmy przyj-
mowanie wniosków na dodatek wę-
glowy, których do urzędu wpływało po 
kilkaset dziennie. Mieszkańcom, którzy 
złożyli wnioski w sierpniu dodatki zo-
stały już wypłacone. Pozostałe wnio-
ski rozpatrywane są na bieżąco, a wy-
płata świadczenia uzależniona jest od 
wpływu środków na wypłatę dodatku 
węglowego do budżetu gminy od woje-
wództwa. Obecnie przygotowujemy się 
do dystrybucji tańszego węgla, o czym 
będziemy Państwa informować na stro-
nie urzędu i Facebooku. 

W sierpniu, po dwuletniej prze-
rwie, odbył się plener plastyczny „Bli-
żej Natury”. Wśród twórców znaleźli 
się lokalni artyści, malarze odwiedza-
jący nas po raz pierwszy oraz ci, którzy 
do Młynar przyjeżdżają od lat. Podczas 
pleneru powstały fantastyczne prace, 
które można obejrzeć w Młynarskim 
Ośrodku Kultury.

We wrześniu zakończyła się kolej-
na inwestycja w Młynarach z unijnym 
dofinansowaniem. W miejscu placu 
zabaw dawnego przedszkola powstał 
park miniatur, gdzie jedną z miniatur 
stanowi scena plenerowa ozdobiona 
fragmentem młyńskiego koła, nawią-
zującego do herbu Młynar. Zapraszam 
Państwa do odwiedzenia tego miejsca 

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, 

i obejrzenia miniatur znajdujących się 
w parku. Jedną z nich jest dawny młyn 
wodny w Młynarach. W ten sposób 
udało się stworzyć niezwykle klima-
tyczne miejsce wypoczynku i spotkań 
mieszkańców gminy. Uroczyste otwar-
cie parku miniatur odbyło się podczas 
tegorocznych Dożynek Gminnych. Była 
to pierwsza impreza na nowej scenie. 
Pomysłów na ożywienie tego miejsca, 
z wykorzystaniem sceny plenerowej, 
jest wiele. Mam nadzieję, że wkrótce 
będziemy mieli okazję do wspólnej in-
tegracji w nowym amfiteatrze.

Również we wrześniu rozpoczęła 
się budowa chodnika prowadzącego do 
ogródków działkowych przy ulicy Grun-
waldzkiej i Elbląskiej w Młynarach. Jest to 
inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Olsztynie dofinansowana przez Gmi-
nę Młynary w kwocie 318 000,00 zł. Po 
zakończeniu budowy, zarówno piesi jaki 
i kierowcy, będą mogli poczuć się bez-

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

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

pieczniej użytkując ten odcinek drogi. 
Ten trudny, ale owocny rok zbli-

ża się do końca. Dlatego jak co roku, 
zapraszam mieszkańców gminy oraz 
gości na Wigilię Gminną by wspólnie 
z Państwem poczuć ducha tegorocz-
nych Świąt Bożego Narodzenia, prze-
łamać się opłatkiem, złożyć życzenia 
i cieszyć się wspólnie spędzonym cza-
sem. Termin Wigilii zostanie podany 
na stronie urzędu i Facebooku. 

Więcej informacji na temat bieżą-
cych remontów dróg, inwestycji, wy-
darzeń kulturalnych, a także wieści 
z życia szkół i przedszkola w naszej 
gminie, znajdziecie Państwo na ła-
mach niniejszego czasopisma. Zapra-
szam do lektury, życząc zdrowia i spo-
koju w tych niepewnych czasach.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

Zespół redakcyjny

Koło Gospodyń
w Młynarach

Pomysł powołania do życia Koła 
Gospodyń w Młynarach powstał, 
gdy uczestnicy, zrzeszeni w Pol-

skim Związku Emerytów i Rencistów 
w Elblągu, postanowili samodzielnie 
zacząć działać tu, w Młynarach. Po-
czątkowo siedzibą koła była sala nad 
Biblioteką Publiczną, w której mieścił 
się Polski Związek Emerytów i Renci-
stów, potem spotkania odbywały się 
w budynku po starym przedszkolu, 
a obecnie Koło korzysta z pomiesz-
czeń zrewitalizowanego budynku 
przy ul. Słowackiego w Młynarach.

Członkowie Koła to 18+, wśród 
których są nie tylko panie, ale rów-
nież panowie. Obecnie do Koła należy 
30 osób, głównie to osoby starsze, ale 
jest też młodziutka miłośniczka słod-
kich wypieków, iskierka – Ania. Stroje 
dla pań i kamizelki dla panów zostały 
zaprojektowane i uszyte przez same 
członkinie koła. Pomysłodawczynią 
jest pani Halina Lichołat. 

Początki były trudne, bo niedługo 
po utworzeniu Koła Gospodyń wybu-
chła pandemia, która uniemożliwiła 
spotkania. Pierwszą wspólną imprezą, 
na której Koło mogło zaprezentować 
swoje specjały kulinarne, były Dożyn-
ki Gminne 2021. Z tej okazji przygoto-
wany został również kosz dożynkowy 
w podziękowaniu za płody rolne. Po-
tem zaczęły się kolejne imprezy. Pod-
czas Wigilii na Rynku w Młynarach 
w 2021 r. mieszkańcy mogli spróbo-
wać wigilijnego barszczu, pierogów 
drożdżowych z grzybami i kapustą 
oraz makowców przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję. Jak podkreślają 
panie potrawy przygotowywane są 
według starych sprawdzonych przepi-
sów, które znają od swoich mam, babć 
i które same wypróbowały i sprawdzi-
ły. Wśród pań jest mistrzyni pieczenia 
pączków – Pani Janina. To według jej 
przepisu został wykonany piękny 
„tort z pączków”, który z okazji uro-
dzin otrzymała Pani Burmistrz. Pączki 
były wyśmienite.

Jak same mówią, działają lokal-
nie, dla mieszkańców gminy, dla nas. 
Ich specjałów mogliśmy spróbować 
podczas Ogólnopolskiego przeglą-
du Kultur Mniejszości Narodowych 
„Integracje”, Dożynek, manewrów 
strażackich LAS 2021, z okazji Święta 
Wojska Polskiego, podczas koncertu 
kolęd w Ośrodku Kultury, zawodów 
Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, 
jubileuszu 50–lecia Koła Wędkarskie-
go w Młynarach oraz podczas innych 
spotkań i uroczystości organizowa-

nych na terenie naszego miasta. Dzień 
Dziecka był również świetną okazją do 
uczczenia tego dnia słodkimi wypieka-
mi oraz drobnymi upominkami, które 
panie przygotowały dzieciom. 

Działalność Koła to nie tylko goto-
wanie i pieczenie, ale też organizacja 
wycieczek, warsztatów kulinarnych, 
wieczorków i spotkań przy kawie 
i słodkościach. W ubiegłym roku Koło 
włączyło się w akcję bożonarodzenio-
wą „Paczuszka dla Maluszka”. Zebrane 
artykuły dla maluszków, zostały prze-
kazane dzieciom z niepełnosprawno-
ściami w Elblągu. Uczestniczki Koła, 
akcję uznały za udaną, bo nie przy-
puszczały, że odzew będzie tak duży.

W tym roku po raz pierwszy, Koło 
Gospodyń wzięło udział w warszta-
tach kulinarnych dla dzieci zorgani-
zowanych przy udziale Nadleśnictwa. 
W ramach warsztatów dzieci lepiły 
pierogi z jagodami, malinami, jeżynami, 
gotowały kompot z owoców zebranych 
w lesie. Był to mile spędzony czas, dają-
cy wiele radości nie tylko dzieciom.

Marzeniem uczestników Koła i pla-
nami na najbliższą przyszłość jest za-
łożenie zespołu wokalnego. Pierwsze 
autorskie teksty już powstały (w tym 
hymn koła), a prezentacja nastąpiła na 
tegorocznych dożynkach. Trochę nie-
śmiało, bo tylko dla Pani Burmistrz, ale 
potencjał i chęci są. Brakuje tyko mu-
zyka, który wspomógłby śpiew akom-
paniamentem. Może się uda. Liczymy 
na to, że Młynarskie Koło Gospodyń 
swoim występem na scenie, uświetni 
przyszłoroczne dożynki. 

Dorota Jurkowska

DOŻYNKI 2022

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

WIGILIA NA RYNKU 2021
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Dożynki Gminne

W sobotę 17 września 2022 r. 
odbyły się Dożynki Gmin-
ne, których organizatorem 

był Ośrodek Kultury w Młynarach 
przy współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy w Młynarach. Uroczystości 
Święta Plonów zainaugurowała msza 
polowa, podczas której mieszkańcy 
gminy złożyli dziękczynienie za te-
goroczne zbiory. Po nabożeństwie 
starostowie dożynek Państwo Jolanta 
i Grzegorz Romanowscy przekaza-
li na ręce Burmistrz Miasta i Gminy 
Młynary Pani Renaty Bednarczyk po-
święcony chleb dożynkowy, którym 
to Burmistrz tradycyjnie podzieliła 
się z mieszkańcami. Po przywitaniu 
mieszkańców i gości przez panią Bur-
mistrz nastąpiło uroczyste poświęce-
nie i otwarcie Parku Miniatur.

Podczas uroczystości, na nowej 
scenie amfiteatru, zaprezentowały się 
lokalne zespoły. Wystąpiły Przedszko-
laki, grupy szkolne: Lawa i Ambrozja. 
Grupy wokalne i taneczne Ośrodka 
Kultury w Młynarach. Nie zabrakło 
naszego młynarskiego Integratonu 
oraz niezastąpionych Karszewianek. 

Piękną oprawę muzyczną mszy polo-
wej przygotował zespół Lawa.

Uroczystości dożynkowe były rów-
nież okazją do świętowania złotych 
godów małżeńskich. Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary udekorowała Jubila-
tów odznaczeniem Prezydenta RP „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”.

Jubilaci:
1. Państwo Krystyna i Jerzy  

Chodarowie 
2. Państwo Danuta i Władysław Szpot
3. Państwo Eliza i Romuald Abramo-

wiczowie
4. Państwo Józefa i Kazimierz  

Duplagowie
5. Państwo Krystyna i Ludwik 

Chechłowscy

Prowadzący dożynki sołtys Mły-
nar Radosław Kiwilsza zaprezentował 
sylwetki wyróżnionych rolników i spo-
łeczników z terenu Miasta i Gminy 
Młynary, którym Pani Burmistrz wrę-
czyła pamiątkowe podziękowania.

Wyróżnieni rolnicy z Gminy Młynary:

• Pan Mirosław Dusza
• Państwo Alina i Marek Grabkowscy
• Pan Kamil Kamecki
• Pan Mateusz Młynarczyk
• Państwo Jadwiga i Zdzisław  

Paczuscy
• Pan Tadeusz Horbów
• Państwo Małgorzata i Paweł  

Prusikowie
• Pan Waldemar Jarosławski
• Pan Ryszard Władyczak
• Pan Tomasz Ryś
• Państwo Renata i Andrzej Sulich
• Pan Adam Październik
• Pan Krzysztof Knap
• Państwo Barbara i Adam Kowalscy
• Pan Mirosław Kulpiński
• Państwo Justyna i Krzysztof Rakoczy
• Państwo Danuta i Henryk Kulikowscy
• Pan Grzegorz Czubiński
• Pan Szymon Dzięcioł

Wyróżnieni społecznicy z Gminy 
Młynary to:
• Pani Katarzyna Szwajcar
• Pani Wanda Antonowicz
• Pani Elżbieta Murawska
• Pani Małgorzata Dzięcioł

• Pani Justyna Korwel
• Pani Julia Ostrowska
• Pan Henryk Pych
• Pan Marek Gościński
• Pan Marek Jankowski
• Pan Jarosław Łukaszewicz
• Pan Tadeusz Wandrowski
• Pan Radosław Lisowski
• Pan Wojciech Karczewski
• Pan Andrzej Szczerbiak
• Pan Mateusz Jurgielewicz

Burmistrz podziękowała również 
działaczom kultury, którzy w tym roku 
otrzymali z rąk Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odznaczenia 
„Zasłużony dla kultury” oraz odzna-
czonym przez Wojewodę Warmińsko- 
Mazurskiego działaczom sportu.

Wyróżnieni w dziedzinie kultury:
• Pani Edyta Wasiluk–Jarosz
• Pani Agnieszka Socha

Wyróżnieni w dziedzinie sportu:
• Pani Beata Dusza
• Pan Ryszard Sosnowski
• Pan Krzysztof Browalski

W programie Święta Plonów nie 
zabrakło również rozstrzygnięć kon-
kursów na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy, kosz dożynkowy oraz stoisko.

Piękne wieńce przygotowały sołec-
twa: Kwietnik i Płonne. W konkursie 
przyznano dwa I miejsca, a zwycięzcy 
zostali nagrodzenie bonami pieniężny-
mi w wysokości 900 zł.

Ponadto wyróżniono:
• Sołectwo Karszewo, Klub Seniora 

w Młynarach oraz Koło Gospodyń 
w Młynarach za przygotowanie 
plonów dożynkowych. Wyróżnieni 
otrzymali bony pieniężne w wyso-
kości: 200 zł

Za przygotowanie stoisk dożyn-
kowych nagrody otrzymali:
• Koło Gospodyń w Młynarach: 300 zł
• Koło Gospodyń Nowe Monasterzy-

sko: 300 zł

Mieszkańcy gminy mogli rów-
nież wziąć udział w akcji „Drzewko 
za odpad”, którą przeprowadził Urząd 
Miasta i Gminy Młynary. Przy stoisku 
Urzędu Miasta i Gminy Młynary moż-
na było skosztować pysznej grochów-
ki, kiełbasek oraz serów.

Przewidziano również atrakcje dla 
najmłodszych. Dzieci mogły skorzy-
stać z  parku rozrywki.

Swoje miejsce znalazły także 
stoiska handlowe. Dzięki obecności 
przedstawicieli Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Elblągu, każdy 
mógł wykonać pomiar ciśnienia tęt-
niczego oraz cukru we krwi, a także 
skorzystać z fachowych konsultacji 
pielęgniarskich.

Pomimo załamania pogody fre-
kwencja dopisała. Wieczorem na sce-
nie amfiteatru wystąpił GESEK. Zwień-
czeniem tegorocznych dożynek była 
zabawa taneczna, którą poprowadził 
sołtys Młynar Radosław Kiwilsza.

Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków imprezy oprócz ochrony, służb 
medycznych czuwali nasi niezastąpie-
ni Strażacy i Policjanci.

Dożynki 2022 odbyły się dzięki 
wsparciu Sponsorów

Wsparcia finansowego udzielili:
 ► „Deja Vu’’ Restauracja Młynary- 
Ewa i Grzegorz Smolarkowie

 ► Gospodarstwo Agroturystyczne 
i Ekofarma Vitalis Zastawno – Tade-
usz i Agnieszka Kawa

 ► Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Młynarach

 ► Ad–Mar Adrian Szumski, Marcin 
Pawlukiewicz Młynary

 ► Firma „Dakor” Dawid Prajwowski 
Sklep Lewiatan w Młynarach

 ► Trans–ser sp. j. Marian Szumski, Zbi-
gniew Korzeniowski w Młynarach

 ► Sklep wielobranżowo monopolowy 
Andrzej Nurek w Młynarach

 ► Rada Nadzorcza Spółdzielcza Mle-
czarnia Spomlek Jarosław Kopyciń-
ski Oddział Młynary

 ► Sklep wielobranżowy Janina Góro-
wiec w Młynarach

 ► Piekarnia Warmińska spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp. k. Małgorzata Ławrukajtis, sklep 
firmowy Młynary

 ► „Medyk” Elżbieta Kardasz – Kopytko 
i wspólnicy spółka jawna w Młynarach

 ► Apteka „Azalia” Alicja Zienkiewicz
 ► FHU „Kornelia” Tomasz Ryś  
 w Młynarach

 ► „Natalia” Kwiaciarnia Justyna Kor-
wel w Młynarach

 ► Bank Spółdzielczy w Malborku
 ► Perfect. Ubezpieczenia na życie, 
majątkowe i komunikacyjne Sta-
nisław Jasina w Pasłęku, Oddział 
w Młynarach

 ► Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej sp. z o.o. w Elblągu –
Władysław Brachun

 ► Kopalnia Piasku „Robity” Jarosław 
Grzanka

 ► Zakład Produkcji Tektury i Opako-

wań Arkadiusz Cebula w Pasłęku
 ► Zakład Usług Komunalnych Marek 
Janusz Bednarczyk w Zaściankach

 ► „Marecki” Usługi ogólnobudowlane 
Marek Bednarczyk w Młynarach

 ► Usługi ziemne Radosław Iwanicki- 
Nowe Monasterzysko

 ► Firma Handlowo Usługowo Pro-
dukcyjna „Agro-Mix” Anna Grocho-
la w Młynarach

 ► „Roma” Serwis Ogumienia Robert 
Rusiecki w Młynarach

 ► Mechanika Pojazdowa Lisowski 
Zbigniew w Młynarach

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację 
tegorocznych dożynek.

Dominika Zabiełło

WIENIEC DOŻYNKOWY 
SOŁECTWA KARSZEWO

WIENIEC DOŻYNKOWY 
SOŁECTWA PŁONNE
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Otwarcie parku
miniatur w Młynarach

MINIATURA MŁYNA WODNEGO W MŁYNARACH

PRZECIĘCIE WSTĘGI

Podczas Dożynek Gminnych na-
stąpiło uroczyste otwarcie 
parku miniatur w Młynarach, 

którego wizytówką jest nowopowsta-
ła scena plenerowa. Wstęgę przecięli 
Pani Burmistrz Renata Bednarczyk, 
Pani Elżbieta Gelert Senator RP, Pan 
Jan Bobek radny Sejmiku, Pan Ryszard 
Zając Wicestarosta Elbląski, Pan Karol 
Jóźwiak Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Młynarach.

Scenę plenerową, stanowiącą 
swego rodzaju nowy amfiteatr, zdobi 
połowa koła młyńskiego wykonana 
z drewna, nawiązująca do herbu Gmi-
ny Młynary. Druga połowa koła wkom-
ponowana została w nawierzchnię 
przed sceną, wykonaną z płyt granito-
wych, kostki kamiennej i kruszonego 
bazaltu. Na terenie parku posadowio-
ne zostały 3 miniatury historycznej 
zabudowy, w tym: dawnego Młyna 
wodnego w Młynarach, Młyna wod-
nego w Ciechanowie, Wiatraka we 
Wdzydzach Kiszewskich, a także jed-
na miniatura pomnika przyrody: dębu 
w mieście Ladushkin. 

Całości dopełniają: ławki, kosze na 
śmieci, alejki parkowe wraz z oświe-
tleniem, a także iluminacja sceny, co 

Projekt nr PR/1/118/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

w szczególności wieczorami czyni to 
miejsce niezwykle klimatycznym. Te-
ren został także obsadzony nowymi 
roślinami średnio i niskopiennymi.

Prace budowlane wykonało kon-
sorcjum firm: Jacek Fidura „BOB” 
z Lipowiny i Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe „DARPOL” Wojciech Da-
raszewicz z Elbląga. Funkcję Inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego w projekcie 
sprawował Pan Mariusz Iwanowicz 
prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą: „VARIA” z Dywit. Projekt 
zrealizowano przy współfinansowaniu 
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Interesu Sąsiedztwa. Koszt 
inwestycji poniesiony w latach 2021-
2022 wynosi 721 425,38 PLN, w tym 
dofinasowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w kwocie 412 962,75 PLN.

Obszar, na którym została zrealizo-
wana inwestycja, wpisany jest do reje-
stru zabytków jako układ urbanistycz-
ny wraz z zabudową starego miasta 
w Młynarach. Wykonane obiekty pod-
kreślają historyczny charakter miasta 
i doskonale wkomponowują się w oto-
czenie. Dodatkowo miejsce to, dzięki 
swojemu unikatowemu klimatowi, 
stanowić będzie miejsce rekreacji i od-
poczynku mieszkańców Miasta i Gminy 
Młynary oraz przyjezdnych turystów.

Ta publikacja została stworzona 
ze wsparciem finansowym Unii Euro-
pejskiej, w ramach Programu Współ-
praca Transgraniczna Polska–Rosja 
2014–2020.

Za jej treść odpowiada wyłącz-
nie Gmina Młynary i w żadnym wy-
padku nie może być traktowana jako 
odzwierciedlenie stanowiska Unii 
Europejskiej, IZ lub Wspólnego Se-
kretariatu Technicznego Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska–
Rosja 2014–2020.

Kamil Szarag

Podczas XLVI sesji RM w Młyna-
rach, która odbyła się 14 wrze-
śnia 2022 roku. Radni RM w Mły-

narach podjęli następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany WPF 
Miasta i Gminy Młynary na lata 
2022-2040,

2. Uchwała w sprawie zamiany Bu-
dżetu na 2022 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 
2022 rok po zmianie wynosi 31 922 
272,91zł

Plan wydatków budżetu gminy na 
2022 rok po zmianie wynosi 36 306 
548,07zł 

Najważniejsze zmiany w budżecie:
• Ujęcie dotacji w kwocie 67 954,17 

zł z przeznaczeniem na zwrot czę-
ści wydatków wykonanych w ra-
mach funduszu sołeckiego w 2021 
r. W 2021 roku wydatkowano łącz-
nie w ramach Funduszu Sołeckiego 
kwotę 373 046,59 zł. Zwrot stanowi 
18% poniesionych wydatków.;

• Ujęcie nowego zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 107006N w m. Karszewo 
oraz przebudowa drogi gminnej 
nr 107003N w m. Błudowo wraz 
z przebudową dróg wewnętrznych 
w m. Błudowo i Włóczyska”. Pla-
nowany koszt zadania wynosi 2 
106 232,33 zł, z tego w 2022 r. – 24 
600,00 zł – opracowanie progra-
mu funkcjonalno–użytkowego oraz 
w 2023 r. – 2 081 632,33 zł. Na to 
zadania Gmina Młynary pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 2 000 
000,00 zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych;

• Ujęcia nowego zadnia inwesty-
cyjnego pn. „Termomodernizacja 
budynków Szkoły Podstawowej 

w Młynarach wraz z montażem 
pompy ciepła instalacji fotowolta-
icznej”. Planowany całkowity koszt 
zadania wynosi 5 385 651,05, 
z tego w 2022r. – 17 230,00 zł – 
program funkcjonalno–użytkowy 
oraz w 2023 r. – 5 368 421,05 zł. Na 
to zadanie Gmina Młynary pozyska-
ła dofinansowanie w kwocie 5 000 
000,00 zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych;

• Ujęcie nowego zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa budynków 
Ośrodka Kultury oraz obiektów 
Stadionu Miejskiego w Młynarach 
wraz z montażem instalacji foto-
woltaicznej”. Planowany całkowity 
koszt zadania wynosi 6 509 755,47 
zł, z tego w 2022r. – 67 65,00 zł; 
2023 r. – 6 442105,47 zł. Na to za-
dania Gmina Młynary pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 6 000 
000,00 zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład– Program Inwestycji 
Strategicznych;

• Zwiększenia planu wydatków 
o kwotę 210 000,00 z przeznacze-
niem na zapłatę odsetek od kre-
dytów i obligacji. Kwota planu po 
zwiększeniu wynosi 522 000,00 zł, 
a wg obecnych stóp procentowych 
brakuje w budżecie na spłatę odse-
tek około 250 000,00 zł;

3. Uchwała w sprawie określenia 
średniej ceny jednostek paliwa 
w gminie Młynary na rok szkolny,

4. Uchwała w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego. 
W celu zrównoważenia budżetu, 
należy zaciągnąć kredyt długoter-
minowy w wysokości 1 700 000,00 
zł na pokrycie planowanego deficy-
tu w wysokości 636 279,00 zł oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań w kwocie 1 063 721,00 

zł. Kredyt po uprzednio przepro-
wadzonym postępowaniu przetar-
gowym, planuje się zaciągnąć na 
lata 2022–2036, przy dwuletniej 
karencji w spłacie. Spłata rat kre-
dytu następować będzie w latach 
2025–2036 i w poszczególnych la-
tach wynosić będzie: 

 ► 2025–2028r. – po 100 000,00 zł; 
 ► 2029–2030 r. – po 200 000,00 zł;
 ► 2031–2033 r. – po 100 000,00 zł;
 ► 2034–2036 r. – po 200 000,00 zł.

Podczas XLVI sesji RM w Młyna-
rach Radni rozpatrzyli również Spra-
wozdanie z realizacji współpracy Mia-
sta i Gminy Młynary z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego za rok 2021.

W trakcie XLVI sesji RM w Młyna-
rach odbyła się debata o stanie dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych położonych na terenie Gminy 
Młynary. Temat ten został opisany 
w osobnym artykule. 

Na wniosek Pani Burmistrz 26 
września 2022 roku została zwołana 
nadzwyczajna XLVII sesja RM w Mły-
narach. Podczas sesji Radni podjęli 
tylko jedną uchwałę w sprawie zamia-
ny Budżetu Miasta i Gminy Młynary 
na 2022 rok. W budżecie ujęto kwotę 
w wysokości 2 115 997,00 zł w związ-
ku z otrzymanymi środkami z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19 na wy-
płatę dodatku węglowego. 

Sesja została zwołana w poniedzia-
łek w pierwszym ustawowo możliwym 
terminie, aby UMiG mógł jak najszyb-
ciej wypłacać dodatek węglowy dla 
mieszkańców naszej Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Jóźwiak

Kilka słów od Radnych Rady 
Miejskiej w Młynarach
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W trakcie XLVI sesji Rady 
Miejskiej w Młynarach 
odbyła się debata o stanie 
dróg wojewódzkich, powia-
towych i gminnych poło-
żonych na terenie Gminy 
Młynary.

Drogi Wojewódzkie
Pan Robert Dróbka Kierownik Rejo-

nu Dróg Wojewódzkich w Elblągu prze-
słał informację o pracach budowlanych 
wykonanych na drogach wojewódzkich 
położonych w Gminie Młynary w 2021r. 
Do najważniejszych prac należy zaliczyć:
• budowę chodnika i zatok autobuso-

wych wraz ze wzmocnieniem kon-
strukcji nawierzchni drogi wojewódz-
kiej nr 505 w miejscowości Sąpy,

• odnowę nawierzchni DW 509 na 
odcinku Pomorska Wieś-Zastawno,

• dokończenie odnowy ul. Warszaw-
skiej w Młynarach.

W bieżącym roku zostały/zostaną 
wykonane następujące prace budowlane:
• chodnik przy stacji paliw w Młyna-

rach w ciągu DW 509,
• remont nawierzchni DW 505 na 

odcinku granica Gminy Młynary–
Włoczyska–S22,

• remont nawierzchni DW 509 na 
Rynku od strony kościoła,

• odkrzaczenie DW 505 na odcinku 
Młynary–Płonne,

Drogi Powiatowe
Pan Józef Zamojcin Dyrektor Za-

rządu Dróg Powiatowych w Pasłęku 
przedstawił zestawienie wykonanych 
prac budowlanych wykonanych na 
drogach powiatowych położonych na 
terenie Gminy Młynary w 2022 roku:
• dokończenie remont drogi powia-

towej Zastawno-Kwietnik II etap,
• remont drogi powiatowej Młynarska 

Wola – granica powiatu elbląskiego,
• remont drogi powiatowej Młynary- 

Kurowo Braniewskie w miejscowo-
ści Kraskowo

• przejście dla pieszych na ul. 1 Maja 
w Młynarach.

• Gmina Młynary partycypuje w kosz-
tach większości powyższych inwestycji 
realizowanych przez Powiat Elbląski.

W trakcie debaty zabrali głos także 
Radni RM w Młynarach:
• Pan Tadeusz Wandrowski zwrócił 

uwagę na konieczność naprawy 
pobocza na drodze powiatowej 
Młynary–Milejewo i drodze powia-
towej Kwietnik–Kamiennik.

• Przewodniczący RM w Młynarach 
zapytał o plany inwestycyjne doty-
czące remontu drogi powiatowej 
w Kurowie Braniewskim w 2023 
roku i ulicy polnej w Młynarach.  Je-
żeli chodzi o DP w Kurowie Braniew-
skim to Pan Józef Zamojcin Dyrektor 
ZDP w Pasłęku zauważył, że została 
wykonana dokumentacja uprosz-
czona tego zadania i jeżeli uda się 
pozyskać dofinansowanie, inwesty-
cja będzie realizowana. Do realizacji 
remontu ulicy Polnej w Młynarach 
należy wykonać pełną dokumenta-
cje techniczną, po wykonaniu której 
możliwa będzie realizacji zadania.

• Pani Radna Regina Chabros-Dusza 
zgłosiła potrzebę odkrzaczenia DW 
505 na odcinku Młynary–Włóczyska.

• Pan Andrzej Florczyk zwrócił uwa-
gę na liczne stare drzewa rosnące 
wzdłuż DW 505, które mogą być 
problemem przy realizacji remontu 
powyższej drogi.

Pani Renata Bednarczyk Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary poinformowała, 
że trwają intensywne rozmowy z Mar-
szałkiem woj. Warmińsko–Mazurskiego 
dotyczące remontu DW 505, tak aby w naj-
bliższych 2 latach na odcinku DW 505 Mły-
nary–Płonne–Błudowo–Włóczyska została 
wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna.

Drogi Gminne
Pani Burmistrz przedstawiła plany 

inwestycyjne na 2023 rok dotyczące 
dróg gminnych, które obejmują:
• przebudowę odcinka Zastawno–War-

szewo o długości 1,6 km – planuje się 
pozyskać dofinansowanie z RFRD,

• przebudowę dróg wewnętrznych 
w miejscowościach Karszewo, 
Włóczyska, Błudowo w ramach Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych edy-
cja III PGR,

• kontynuację zadania utwardzania 
drogi gminnej w miejscowości Kra-
skowo etap VI,

• przebudowę drogi Sąpy–Warszewo 
etap II o długości 1,5 km – dofinan-
sowanie z Nadleśnictwa Młynary.

Dziękujemy Panu Józefowi Zamoj-
cinowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Pasłęku za udział w deba-
cie, przekazane informacje, odpowiedzi 
na pytania radnych oraz współpracę 
z samorządem Gminy Młynary.

Karol Jóźwiak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Młynarach

Rozpoczęły się prace remonto-
we na drodze gminnej w m. Mikołajki 
z dofinansowaniem Nadleśnictwa Mły-
nary w kwocie 12 500,00 zł, pozostałą 
kwotę w wysokości 12 500,00 zł sta-
nową środki własne Gminy Młynary 
w ramach funduszu sołeckiego Sołec-
twa Mikołajki

Debata o stanie dróg

MŁYNARY – ULICA ELBLĄSKA

Dodatek węglowy – czyli 
pomoc na zakup węgla
oraz innych niektórych paliw

16 sierpnia 2022 r. Minister-
stwo Klimatu i Środowiska 
wydało rozporządzenie 

określającej wzór wniosku o wypła-
tę dodatku węglowego. Następnego 
dnia w wielu gminach na terenie całego 
kraju, w tym także w Gminie Młynary, 
rozpoczęto przyjmowanie wniosków, 
które wraz z wypłatą dodatku zostało 
zlecone samorządom przez rząd. 20 
Września 2022 r. w życie weszła nowe-
lizacja ustawy o dodatku węglowym, 
która wprowadziła kilka bardzo waż-
nych zmian w zasadach w przyjmowa-
niu wniosków i wypłacie środków.

Kto może ubiegać się o do-
datek węglowy?

Świadczenie jest jednorazowe 
i wynosi 3 tys. zł. Nabór wniosków 
prowadzony jest do 30 listopada 
2022 r. W przypadku źródeł ciepła zlo-
kalizowanych na terenie Gminy Młyna-
ry, wniosek można złożyć w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Młynarach. Dokonać 
tego można poprzez wypełnienie i zło-
żenie w Urzędzie formularza w wersji 
papierowej, lub w wersji elektronicz-
nej podpisanej za pomocą profilu za-
ufanego czy podpisu elektronicznego 
i przesłanej przez ePUAP.

O dodatek węglowy mogą starać 
się gospodarstwa domowe, w których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe. Po nowe-
lizacji ustawy obligatoryjnym warun-
kiem otrzymania dodatku jest to, aby 
posiadane źródło ciepła było wpisane 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) według stanu na 
dzień 11 sierpnia 2022 r. Dodatek na 
źródło ciepła wpisane do CEEB po 11 
sierpnia 2022 r. można otrzymać wy-
łącznie w przypadku nowych źródeł 
ciepła uruchamianych po raz pierwszy 
po tej dacie. Oprócz tego nowelizacja 
wprowadziła zasadę, według której 

jeden dodatek przysługuje na jedno 
gospodarstwo oraz na jeden adres. 
Oznacza to, że jeżeli do Urzędu wpły-
nie więcej niż jeden wniosek o wypłatę 
dodatku na ten sam adres, przekaza-
ny do wypłaty będzie mógł być tylko 
pierwszy ze złożonych wniosków. Na-
tomiast pozostałe wnioski otrzymają 
odmowę wypłaty dodatku. Na wypłatę 
dodatku samorząd ma 60 dni od dnia 
złożenia pozytywnie zweryfikowane-
go wniosku. Warto pamiętać, że usta-
wa o dodatku węglowym nie nakłada 
obowiązku rozliczenia otrzymanego 
dodatku. W związku z tym gospodar-
stwo domowe nie musi w żaden spo-
sób dokumentować zakupu paliwa, na 
które otrzymało pieniądze w ramach 
przyznanego dodatku.

Dodatek do pelletu drzewne-
go, drewna kawałkowego i in-
nych rodzajów biomasy oraz 
gazu LPG i oleju opałowego.

20 września 2022 r. Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska wydało kolej-
ne rozporządzenia określające wzory 
wniosków dla gospodarstw domowych 
i niektórych podmiotów niebędących 
gospodarstwami domowymi z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła. Analogicznie, jak dla dodatku 
węglowego, wnioski można składać do 
30 listopada 2022 r. w ten sam sposób. 

Kto może ubiegać się o do-
datek z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł 
ciepła?

O wypłatę świadczenia starać 
może się osoba w gospodarstwie do-
mowym, dla którego głównym źró-
dłem ciepła jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo piec ka-
flowy na paliwo stałe, zasilane pelle-
tem drzewnym, drewnem kawałko-
wym lub innym rodzajem biomasy,

2. kocioł gazowy zasilany skroplo-
nym gazem LPG, 

3. kocioł olejowy.
Również w tym przypadku warun-

kiem otrzymania dodatku jest wpis 
źródła ciepła do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków do dnia 
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu 
w przypadku nowych źródeł ogrze-
wania zgłoszonych lub wpisanych po 
raz pierwszy do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. W przypad-
ku dodatku na niektóre źródła ciepła, 
o wysokości przyznanego świadczenia 
decyduje rodzaj spalanego paliwa. Do-
datek wynosi:

 ► 3 000 złotych – w przypadku, gdy 
głównym źródłem ciepła jest kocioł na 
paliwo stałe zasilany pelletem drzew-
nym lub innym rodzajem biomasy, 
z wyłączeniem drewna kawałkowego,

 ► 1000 złotych – w przypadku, gdy 
głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym,

 ► 500 złotych – w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł gazo-
wy zasilany skroplonym gazem LPG,

 ► 2 000 złotych – w przypadku, gdy głów-
nym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Należy podkreślić, że gospodar-

stwo domowe może skorzystać tylko 
z jednego z powyższych dodatków, 
wybierając które źródło ciepła jest 
głównym.  Obowiązuje także zasada, 
mówiąca o tym, że jeden dodatek przy-
sługuje na jeden adres, co oznacza, że 
w przypadku złożenia więcej niż jed-
nego wniosku obejmującego ten sam 
adres, wypłaceniu podlegał będzie tyl-
ko pierwszy zaakceptowany wniosek.

 
WYPŁATA DODATKÓW NA 
TERENIE GMINY MŁYNARY 

Według stanu na 17 październi-
ka 2022 r., do Urzędu Miasta i Gminy 
w Młynarach wpłynęły łącznie 1 199 
wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
oraz 157 wniosków o wypłatę dodatku 
na niektóre źródła ciepła. Do tego dnia 
689 wniosków o dodatek węglowy na 
łączną kwotę 2 067 000,00 zł zostało 
już wypłaconych. 244 wnioski otrzy-
mały decyzje odmowną, natomiast 30 
wniosków zostało wycofanych. Wnio-
ski o dodatek na niektóre źródła ciepła 
są w trakcie rozpatrywania, a ich wy-
płaty wkrótce się rozpoczną. 

Kamil Szarag
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1. Państwo Eliza i Romuald Abramowicz
2. Państwo Krystyna i Ludwik 

Chechłowscy
3. Państwo Krystyna i Jerzy Chodara
4. Państwo Józefa i Kazimierz Duplaga
5. Państwo Danuta i Władysław Szpot

Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskiego zostali odznaczeni rów-
nież Państwo Anastazja i Seweryn 
Kąkolewscy.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu!

Magdalena Grochola

Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

zdrowotnych nie mogą wziąć udziału 
w uroczystości, wręczenia medali do-
konuje Burmistrz w ich domach.

W dniu 17 września 2022 r. pod-
czas Dożynek Gminnych w Amfiteatrze 
w Młynarach, medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie odznaczono 5 par 
obchodzących w bieżącym roku „złote 
gody”. Oprócz medali, Jubilaci otrzymali 
również legitymacje, listy gratulacyjne 
od Wojewody Warmińsko-Mazurskie-
go Artura Chojeckiego oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Młynary, jak również 
komplety pościeli oraz storczyki.

Wśród par odznaczonych na do-
żynkach znaleźli się:

Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie stanowi 
nagrodę dla osób, które 
przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony 
ustawą z dnia 17 lutego 1960 
roku o orderach i odznacze-
niach, a włączony do obec-
nego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z dnia 
16 października 1992 roku 
o orderach i odznaczeniach.

Medal ten jest nadawany przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej obywate-
lom polskim. Wnioski o nadanie Medalu 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przed-
stawiają Prezydentowi wojewodowie.

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie ma kształt stylizowanej, sześcio-
promiennej, srebrzonej, oksydowanej 
gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamen-
towanymi promieniami łączącymi jej 
ramiona. Na awersie w środku meda-
lu, na okrągłej tarczy pokrytej różową 
emalią umieszczone są dwie srebrzone, 
oksydowane róże. Na odwrotnej stronie 
w środku umieszczony jest monogram 
RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Zawieszony jest na różowej wstążce 
szerokości 35 mm z pionowym białym 
paskiem pośrodku szerokości 4 mm. 

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie w kolejności nosi się po Meda-
lu za Długoletnią Służbę. 

Pod koniec roku poprzedzającego 
rok, w którym obchodzony jest jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach 
wysyła do Jubilatów pismo z infor-
macją o możliwości złożenia wniosku 
o jego nadanie, wskazując jednocze-
śnie termin złożenia wniosku. Po upły-
wie wskazanego terminu, Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary sporządza 
wnioski o nadanie medali, które prze-
syła do Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego. Następnie Wojewoda przeka-
zuje wnioski do Kancelarii Prezydenta 
RP. O nadaniu medali Jubilaci zostają 
powiadomieni bezpośrednio przez 
Kancelarię Prezydenta RP. Wniosek 
w imieniu Jubilatów mogą również 
złożyć członkowie najbliższej rodziny.

Zgodnie z przyjętą w naszej Gminie 
tradycją, wręczenia medali dokonuje 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Młynary podczas Dożynek Gmin-
nych. Jubilatom, którzy ze względów 

Wakacyjne spotkania 
w Ośrodku Kultury w Młynarach

Pierwszy miesiąc wakacji przepeł-
niony był zajęciami, na które dzieci 
przychodziły z ochotą i uśmiechem, 
a kończyły z zachwytem i niedosytem.

W czasie wakacji mieszkańcy gmi-
ny mogli również korzystać w szer-
szym zakresie z infrastruktury sporto-
wej: Orlika i stadionu.

W bibliotece pojawiły się nowości 
wydawnicze, dzięki którym nasi czy-
telnicy mogli miło spędzić letni czas.

Koniec wakacji nadszedł bar-
dzo szybko, ale koniec lata nie musi 
oznaczać końca spotkań. W Ośrodku 
Kultury w Młynarach prze cały rok 
mieszkańcy mogą rozwijać swoje za-
interesowania, spędzać wspólnie czas 
czy też zażywać aktywności fizycznej.

Dominika Zabiełło

Zajęcia z rysunku i malarstwa
czwartki: 
16.00–18.00: dzieci i młodzież 
18.00–20.00: dorośli
Zajęcia odbywają się w pracowni pla-
stycznej. Instruktor: pani Rita Wójcik.

Zajęcia wokalne:
wtorek:
15.00–16.00: dzieci 7–9 lat
16.00–18.00: dzieci 10–11 lat
18.00–20.00: grupa młodzieżowa
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, 
w pracowni muzycznej. Grupy wokalne 
prowadzi pani Maja Panicz.

Zajęcia taneczne: 
poniedziałki:
16.00–17.00: grupa przedszkolna
17.00–18.00: dzieci do 8 lat
środy:
16.30–18.30: dzieci 8–11 lat
piątki:
16.00–18.00: grupa młodzieżowa
Zajęcia taneczne prowadzi pani Edyta 
Beńko, z grupą młodzieżową współpra-
cuje również Jakub Beńko. Zajęcia od-
bywają się w pracowni plastycznej

Wszelkie informacje dotyczące zajęć 
udzielane są w Ośrodku Kultury w Mły-
narach, ul. Dworcowa 10, tel. 55 248 60 
50. Zachęcamy do korzystania z oferty.

Manualne zmagania, 
Sposób na nudę i Wa-
kacyjne zabawy – pod 
takimi hasłami odbywały 
się tegoroczne „Wakacyj-
ne spotkania” w Ośrodku 
Kultury w Młynarach.

„Wakacyjne spotkania” to oferta 
skierowana do dzieci, które w czasie wa-
kacji zostawały w domu. Naszym celem 
było stworzenie ciekawej alternatywy 
spędzania wolnego czasu w gronie ró-
wieśników. Dzieci mogły uczestniczyć 
w licznych warsztatach, grach, zaba-
wach, a organizatorzy zadbali o ciekawy 
program i miłą atmosferę. 

Każdy dzień warsztatów wypeł-
niony był rozmaitymi aktywnościami. 

Podczas „Manualnych zmagań” 
uczestnicy, wykorzystując dary natury, 
tworzyli wianki z polnych kwiatów oraz 
poznawali tajniki układania bukietów. 
Zadbaliśmy również o to, aby dzieci 
przypomniały sobie o zapominanej już 
tradycji wysyłania wakacyjnych pocz-
tówek z pozdrowieniami. Takie wła-
śnie pocztówki wraz z pozdrowieniami 
z Młynar, projektowały dzieci.

W kolejnym tygodniu szukaliśmy 
„Sposobu na nudę”. Chcieliśmy pokazać 
dzieciom, że aby dobrze się bawić po-
trzebujemy wyobraźni, trochę papie-
ru, kleju, farb i dobrego towarzystwa. 
Uczestnicy tych warsztatów stworzyli 
„Gigant Planszówki”, opracowali zasa-
dy stworzonych gier i przeprowadzili 
turniej gier planszowych.

Uczestnicy tegorocznych warszta-
tów zadbali również o otoczenie na-
szej biblioteki. Za pomocą farb, folii 
i różnorakich narzędzi stworzyli nie-
zwykłe wakacyjne graffiti.

Po tak twórczych i pracowitych 
dniach przyszedł czas zabawy, a nic tak 
nie cieszy jak wodna bitwa, szczególnie 
gdy panują upały. Dzieci mogły również 
tworzyć pacynki oraz masy sensorycz-
ne, które później służyły im do zabawy.JUBILACI
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Plener plastyczny
„Bliżej natury” w Młynarach

UCZESTNICZKI PLENERU PLASTYCZNEGO

INSCENIZACJA BALLADY ŚWITEZIANKA

Kiedy w sierpniu czuć w powie-
trzu zapach terpentyny wiado-
mo, że w Młynarach odbywa się 

plener. Po dwóch latach przerwy, z nie-
ukrywaną radością, powróciliśmy do 
tradycji jego organizacji.

Plener Plastyczny „Bliżej Natury” 
to działanie skupiające artystów ma-
larzy. Dzięki temu przedsięwzięciu 
tworzymy przestrzeń do wymiany ar-
tystycznych doświadczeń i prezentacji 
dotychczasowego dorobku zaproszo-
nych artystów. Wreszcie plener daje 
mieszkańcom gminy możliwość bez-
pośredniego kontaktu ze sztuką po-
przez obserwację procesu twórczego.

Tegoroczny młynarski plener jak 
w poprzednich latach był realizowany 
przez Ośrodek Kultury w Młynarach i Sto-
warzyszenie Przyjaciół Młynar. Wsparcia 
finansowego udzieliło Starostwo Powia-
towe w Elblągu w ramach realizacji zada-
nia publicznego „Plener Plastyczny. Bliżej 
Natury”, Urząd Miasta i Gminy w Młyna-
rach – projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Instrumentu Sąsiedztwa oraz Związek 
Gmin Warmińsko–Mazurskich.

Plener plastyczny „Bliżej Natu-
ry” odbył się na terenie Agroturysty-
ki u Piotra i Pawła w Młynarach. To 

Narodowe Czytanie to inicjatywa za-
początkowana w 2012 roku przez 
Prezydenta RP. Na przestrzeni lat 

mierzyliśmy się z różnymi dziełami polskiej 
literatury pięknej. Rok 2022 ogłoszono Ro-
kiem Romantyzmu Polskiego, a „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza wybrano 
na lekturę Narodowego Czytania. 

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka 
Publiczna w Młynarach zgłosiła swój 
udział w Narodowym Czytaniu. W tym 
roku dołączyliśmy wraz ze Szkołą Pod-
stawową w Młynarach do akcji z nie-
ukrywaną radością. Wybór lektury po-
zwolił nam podjąć teatralne wyzwanie. 
W piątkowy wieczór na naszej scenie 
działy się cuda. Było nastrojowo, ta-
jemniczo, nawet trochę groźnie... a to 
za sprawą pięknej inscenizacji ballady 
„Świtezianka” przygotowanej przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Mły-
narach. Młodzież zaserwowała nam 
prawdziwą ucztę teatralną. Całość do-
pełniła nastrojowa muzyka, scenogra-
fia i gra świateł. Widzowie nagrodzili 
ten krótki spektakl gromkimi brawa-

właśnie tutaj miało miejsce uroczyste 
otwarcie, podczas którego goście mo-
gli podziwiać prace artystów. Wśród 
twórców znaleźli się lokalni artyści, 
malarze odwiedzający nas po raz 
pierwszy oraz ci, którzy do Młynar 
przyjeżdżają od lat. Podczas tygodnia 
pracy twórczej powstały wyjątkowe 
prace, które zgodnie z tematem odda-
wały piękno otaczającej przyrody.

W tym roku zmieniliśmy dotych-
czasową formułę pleneru i w proces 
twórczy zaangażowaliśmy również 
mieszkańców, którzy mogli wziąć udział 
w ciekawych warsztatach rozwijają-
cych zdolności manualne, wyobraźnię, 
kreatywność, wrażliwość artystyczną. 
Warsztaty dla grupy dorosłych popro-
wadziła pani Barbara Wilińska, a dla 
grupy dziecięcej pani Katarzyna Jankow-
ska. Uczestnicy tej części pleneru stwo-
rzyli piękne prace z wykorzystaniem 
techniki batiku, malowania na drewnie 
oraz malarstwa akwarelowego.

Zwieńczeniem Pleneru Plastyczne-
go był uroczysty wernisaż, który miał 
miejsce w Ośrodku Kultury w Młyna-
rach. Wystawa ma charakter stały. Za-
chęcamy do odwiedzin.

Dominika Zabiełło

mi. W kolejnych dniach „Świtezianka” 
była grana po raz drugi, a na widowni 
zasiedli uczniowie starszych klas wraz 
z nauczycielami.

Młodzi aktorzy dostarczyli nam 
wielu wrażeń.

Dominika Zabiełło

Narodowe czytanie

Klub Senior +
Odkąd powstał Klub Seniora 

w Młynarach, seniorzy z naszej 
gminy, mają swoje miejsce spo-

tkań, rozwijania swoich pasji. Oprócz 
stałych zajęć, do których należą gim-
nastyka z fizjoterapeutą oraz zajęcia 
ruchowo–taneczno–aerobikowe, od-
bywają się różnorodne warsztaty te-
matyczne, uzależnione od świąt, pór 
roku, czy też potrzeb naszych uczest-
ników. Jednym z nich jest decoupage 
polegający na zdobieniu specjalną 
techniką szkła, desek, puszek i innych 
przedmiotów. Podczas warsztatów 
z krawiectwa wykorzystywane są róż-
ne tkaniny do szycia poszewek, toreb, 
fartuszków czy ściereczek. Powstają 
z tego piękne prace, cieszące oko nie 
tylko uczestników klubu, ale również 
ich bliskich i znajomych.

Zabawa i relaks to dobry pomysł 
na spędzanie wolnego czasu, dlatego 
Seniorzy chętnie integrują się podczas 
wycieczek. Ostatnio odwiedzili Agro-
turystykę Brzostkowisko, gdzie mogli 

aktywnie wypoczywać ćwicząc w wo-
dzie i spacerując.

Dożynki Gminne to impreza, na 
której nie mogło zabraknąć uczestni-
ków naszego Klubu. Na tą okoliczność 
został wykonany herb Młynar z su-
chych kwiatów oraz kosz kwiatowy. 
Rękodzieło naszych seniorów zostało 
docenione i nagrodzone przez organi-
zatorów dożynek.

We wrześniu świętowaliśmy uro-
dziny najstarszej klubowiczki pani 
Krysi Wiśniewskiej obchodzącej 
w tym roku 90 urodziny. Z tej okazji 
odbyła się mała uroczystość z tortem 
i prezentami. Było miło i wzruszająco. 
Pani Krysia to cudowna osoba z bardzo 
optymistycznym nastawieniem do ży-
cia. Pani Krysiu, oby tak dalej!

Obecnie klub przygotowuje niespo-
dzianki na Ogólnopolski Dzień Seniora, 
ale o tym …. w następnym numerze.

Katarzyna Rucińska

URODZINY PANI KRYSI

WYCIECZKA DO BRZOSTKOWISKA

HERB Z SUCHYCH KWIATÓW

WYSTAWA PLENEROWA

WARSZTATY Z BATIKU
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20 września obchodzony jest 
w Polsce Dzień Przedszkolaka. Z racji 
tak ważnego święta na dzieci czekało 
w przedszkolu wiele niespodzianek 
i atrakcji. Były wspólne zabawy m.in. 
z chustą animacyjną i balonami, po-
konywanie torów przeszkód, śpiewy, 
tańce przy ulubionych przebojach, 
a nawet malowanie twarzy. Radość 
i śmiech świadczyły o wyśmienitej za-
bawie! Przy okazji świętowania Dnia 
Przedszkolaka przyłączyliśmy się do 
Ogólnopolskiej Akcji pt.: „Dzień Przed-
szkolaka to ważne święto – uczcijmy je 
razem tańcem i piosenką”, za co otrzy-
maliśmy podziękowanie od Organiza-
tora tego wydarzenia.

23 września to pierwszy dzień 
jesieni kalendarzowej, a w tym roku 
także i astronomicznej. W poszuki-
waniu oznak jesieni dzieci z grupy 
„Pszczółki” pojechały na wycieczkę do 
lasu do Nadleśnictwa Zaporowo. Pod-
czas spotkania z leśniczym – p. Anto-
nim Czyżem, przedszkolaki dowiedzia-
ły się, że drzewa dzielimy na liściaste 
i iglaste, jakie zwierzęta mieszkają 
w lesie oraz jak las zmienia się jesie-
nią. Wiele radości sprawiły wszystkim 
wędrówki po leśnych ścieżkach i brze-
giem Jeziora Pierzchalskiego, a do ką-
cika przyrodniczego zebrane zostały 
kolorowe liście, szyszki a nawet grzy-
by. Pozostałe grupy szukały oznak na-
dejścia jesieni w okolicy przedszkola, 
a na pamiątkę tego dnia zrobiły sobie 
zdjęcie w jesiennej fotobudce przygo-
towanej przez p. Agatę Frąckiewicz. 

Pod koniec września do wszyst-
kich grup przedszkolnych trafiły książ-
ki zakupione dzięki dofinansowaniu 
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025”. Złożony przez 
nas wniosek przeszedł pozytywnie we-
ryfikację i tym samym otrzymaliśmy 
pieniądze na zakup nowości wydaw-
niczych oraz na działania promujące 
czytelnictwo (kwota, jaką mamy do 
zagospodarowania, to 3750,00zł). Na 
początek do dzieci trafiły książki wspie-
rające naukę języka angielskiego, książ-
ki rozwijające spostrzegawczość, zdol-
ność logicznego myślenia oraz szukania 
związków przyczynowo-skutkowych, 
a także książki sensoryczne, które po-
zwalają dzieciom na wielozmysłowe 
poznawanie świata. Mamy nadzieję, że 
nowe pozycje książkowe przypadną na-
szym przedszkolakom do gustu.

Jabłko to jeden z najpopularniej-
szych owoców na świecie, który ma 
swoje święto 28 września. Z okazji 

Światowego Dnia Jabłka „Tygryski” 
wraz z p. Karoliną Darmofał-Niską 
wykonały cudną jabłonkę, miały oka-
zję sfotografować się w pięknym czer-
wonym jabłuszku, a do obiadu wypiły 
ze smakiem świeżo wyciskany sok 
z jabłek. Sok z jabłek przyrządziły rów-
nież „Misie” i można było zauważyć, że 
sprawia im radość zarówno przyrzą-
dzenie soku, jak i jego konsumpcja.

Dzień później, czyli 29 września, 
świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. „Pszczółki” gościły 
panią Annę Bernatowską, mamę Tym-
ka, która przeczytała dzieciom książ-
kę o przygodach bohaterów „Psiego 
Patrolu”, a następnie panią Katarzy-
nę Czaplińską - mamę Wiktora, któ-
ra zaciekawiła dzieci opowieściami 
o Strażaku Samie. Na koniec, w świat 
przygód małego dinozaura, przeniosła 
wszystkich pani Alina Mikołajczyk - 
dyrektor Przedszkola. „Wiewiórki” od-
wiedziły panie: Agnieszka Kościelska, 
która przeczytała dzieciom książeczkę 
„Przyjaciele żółwia” oraz Ania Stando, 
która czytała „Księgę dżungli”. Pani 
Ania Stando zawitała także do „Tygry-
sków”, a „Misie” wysłuchały bajek czy-
tanych przez panią Alinę Mikołajczyk 
oraz pana Marcina Szpyrkę. Zachęca-
my innych rodziców do odwiedzania 
poszczególnych grup celem czytania 
dzieciom bajek, wierszy itp.

30 września swoje święto obchodzi-
li nasi mali dżentelmeni – byli rozpiesz-
czani od samego rana: były występy 
w wykonaniu dziewczynek i wspólne 
tańce, upominki, a także słodki poczę-
stunek przygotowany przez mamy. 

Na przełomie września i paździer-
nika ogłoszony został nasz wewnętrzny 
konkurs pt. „Eko–zwierzaki tworzymy, 
dzięki czemu przyrodę chronimy”. Zada-
niem dzieci było wykonanie zwierzaka 
z surowców wtórnych, tzn. z wykorzy-

staniem plastikowych butelek, korków, 
makulatury, puszek, kapsli itp., a celem 
konkursu było m.in. podniesienie świa-
domości ekologicznej dzieci oraz zwró-
cenie uwagi na konieczność segregacji 
śmieci. W Światowy Dzień Zwierząt, 
jury w składzie: p. Elżbieta Wardzyń-
ska, p. Aneta Dietrych oraz p. Izabela 
Binkiewicz, wyłoniło zwycięzców kon-
kursu, choć nie było to łatwe zadanie, 
gdyż każda z 28 prac była wyjątkowa 
i piękna. Ostateczna klasyfikacja przed-
stawia się następująco:

I kategoria wiekowa:
 ► 1 miejsce: Tatiana Nikola Nowak 
(3 lata), grupa „Tygryski”, praca 
KRÓWKA

 ► 2 miejsce: Natalia Józwowska (3 
lata), grupa „Tygryski”, praca KRO-
KODYL PIMPUŚ

 ► 3 miejsce: Julian Grzegorzak (2,5 
roku), grupa „Tygryski”, praca 
ŻÓŁW

 ► Amelia Dorota Semkiw  (3 lata), 
grupa „Tygryski”, praca ŚWINKA 
NIUSIA
 
II kategoria wiekowa:

 ► 1 miejsce: Lena Magdalena Wy-
trwał (6 lat), grupa „Wiewiórki”, 
praca KRÓWKA

 ► 2 miejsce: Amelia Biłas (6 lat), gru-
pa „Wiewiórki”, praca ŚWINKA HA-
LINKA

 ► 3 miejsce: Nikodem Grzegorzak (5 
lat), grupa „Motylki”, praca DINO-
ZAUR

 ► Adrianna Patrycja Kaczyńska (5 
lat), grupa „Misie”,  praca BANDŻI
 
4 października dzieci z grupy 

„Pszczółki” wybrały się z wizytą do 
Klubu Seniora w Młynarach. Celem 
tej wizyty było uczestnictwo przed-
szkolaków w warsztatach kulinarnych 
(pieczenie ciasteczek). Korzystając 
z okazji dzieci złożyły seniorom ży-
czenia i wręczyły upominek w postaci 
kosza herbat i miodu z okazji przypa-
dającego w listopadzie Dnia Seniora. 
Następnie dzieci wraz z seniorkami 
zasiadły przy stole, by spróbować 
wspólnie wykonanych wypieków. To 
sympatyczne spotkanie zakończyło 
się wspólną fotografią. Wizyta w Klu-
bie Seniora była dla przedszkolaków 
wartościową lekcją wychowawczą, 
która uczy szacunku i życzliwości, jaką 
trzeba okazywać osobom starszym, ale 
również fajną zabawą, która sprawiła 
dzieciom wiele radości.

6 października „Pszczółki” wy-
brały się natomiast na wycieczkę do 

Zdawałoby się, że rok szkolny do-
piero co się zaczął, a za nami już 
wiele działań, którym przyświeca 

jeden podstawowy cel, a mianowicie 
wszechstronny rozwój naszych przed-
szkolaków. Dbamy o to, aby proces na-
uczania i wychowania odbywał się nie 
tylko podczas zajęć i zabaw w placówce, 
ale także poza jej murami, aby pokazać 
dzieciom, że tak naprawdę uczymy się 
przez całe życie i w różnych warunkach.

W przedszkolu mamy 5 oddzia-
łów: „Tygryski”, „Pszczółki”, „Motylki”, 
„Misie” oraz „Wiewiórki”, do których 
łącznie uczęszcza 125 dzieci. Niektóre 
przedsięwzięcia podejmujemy wspól-
nie, inne realizowane są w poszczegól-
nych oddziałach, ale jedno jest pewne 
– u nas nie ma czasu na nudę!

12 września grupa „Pszczółki” 
miała przyjemność gościć p. Kingę 
Skorupę, mamę Wojtusia, która przy-
bliżyła przedszkolakom zawód fryzje-
ra w ramach tzw. programu preorien-
tacji zawodowej. Pani Kinga nie tylko 
opowiedziała dzieciom o swojej pracy, 
ale także pokazała im wykorzystywane 
przez siebie akcesoria (nożyczki, grze-
bienie, szczotki, pelerynę, suszarkę, 
lokówkę) i urządziła mały pokaz swo-
ich umiejętności, co wywołało wśród 
dzieci mnóstwo emocji. 14 września 
„Pszczółki” odwiedziła z kolei mama 
Tymoteusza – p. Anna Bernatowska, 
która jest pracownikiem Poczty w Mły-
narach. Pani Ania przyniosła ze sobą 
rożne przedmioty potrzebne do pracy 
pocztowca, m.in. identyfikator i stem-
pel pocztowy z unikalnym kodem, opo-

wiedziała dzieciom o tym, jak trafiają 
do nas przesyłki oraz pokazała im kla-
ser znaczków o rożnych wartościach. 
Na zakończenie spotkania pani Ania 
podarowała na pamiątkę dla każdego 
dziecka znaczek pocztowy.

„Misie” udały się natomiast 14 
września na wycieczkę do Nadle-
śnictwa Zaporowo. Tam spacerując 
po ścieżce dydaktycznej miały okazję 
wysłuchać opowieści p. Antoniego 
Czyża na temat fauny i flory leśnej. 
Spacer był długi, jednak podczas wę-
drówki przedszkolaki napotkały wiele 
atrakcji: zobaczyły, w jaki sposób ła-
pane są korniki, bacznie obserwowa-
ły wszystkie pająki i żuki napotkane 
po drodze, miały również okazję zo-
baczyć miejsce, gdzie dokarmiane są 

sarny. Pan Antoni przekazał dzieciom 
wiele ciekawostek, np. gdzie skryć się 
przed dzikiem, dlaczego w Jeziorze 
Pierzchalskim jest obecnie tak mało 
wody oraz co najważniejsze, jak należy 
zachowywać się w lesie. Jak na „Misie” 
przystało, dzieci czuły się rewelacyjnie 
w lesie i już zapowiedziały, że jeszcze 
odwiedzą to piękne miejsce.

15 września obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Kropki, którego 
celem jest wzbudzenie u dzieci kre-
atywności, pomysłowości i zachęcenie 
ich do tworzenia, działania. Z tej okazji 
„Pszczółki” obejrzały bajkę o tym, jak to 
zwyczajna kropka zmieniła świat małej 
dziewczynki o imieniu Vashti. Historia 
ta uświadomiła przedszkolakom, że 
każdy z nas ma jakieś ukryte zdolno-
ści, talent. Tego dnia dzieci dostrzegły 
kropki tam, gdzie wcześniej nikt ich nie 
zauważał – są na biedronkach, mucho-
morach oraz na nas samych w postaci 
piegów i pieprzyków. Dzieci brały rów-
nież udział w zabawie muzyczno–ru-
chowej „Kropki” oraz plastycznej, które 
bardzo im się podobały.

17 września dwa oddziały z naszego 
przedszkola wystąpiły podczas Gmin-
nych Dożynek, które odbyły się w nowym 
młynarskim amfiteatrze. Grupa „Misiów” 
wystąpiła z piosenką „Witajcie w naszej 
bajce”, natomiast „Wiewiórki” przygoto-
wały utwór „Podajmy sobie ręce”. Dzieci 
spisały się na medal, a ich występy zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.

Nowości z przedszkola

TYGRYSKI – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

PSZCZÓŁKI – FRYZJER

MISIE – ZAPOROWO

KONKURS EKO–ZWIERZAKI
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Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki 
Pedagogicznej im. Karola Wojtyły 
w Elblągu. Celem wycieczki był udział 
przedszkolaków w organizowanych 
przez bibliotekę zajęciach dydaktycz-
nych dla najmłodszych. Dzieci poznały 
„Legendę o złotej kaczce” w teatrzyku 
kamishibai oraz samodzielnie konstru-
owały kaczki z origami kółkowego. Nie 
zabrakło również zabaw ruchowych. 

Co roku 10 października odbywa 
się międzynarodowa akcja sadzenia 
drzew, której celem jest wzrost świa-
domości ekologicznej społeczeństwa. 
Nasze przedszkole przyłączyło się do 
akcji #wyzwanieDzienDrzewa, któ-
rej koordynatorem była p. Magdalena 
Kwarta. We wszystkich grupach od-
były się zajęcia związane z tematyką 
drzew. Dzieci poznały budowę drzewa 
oraz etapy jego wzrastania. Dowie-
działy się, jak wielkie znaczenie mają 
drzewa dla człowieka, zwierząt i przy-
rody – w tym dla czystości powietrza. 
Przedszkolaki przypomniały sobie 
o konieczności dbania o przyrodę. Wy-
słuchały także pełnego humoru wier-
sza naszego patrona, Jana Brzechwy, 
pt.: „Drzewa”. Podsumowaniem akcji 
było posadzenie przed przedszkolem 
„Świerku Michasia”, który został na-

Ewa kl. VIA, Tymczyna Julia kl. VIA, 
Radtke Dominika kl. VA, Gałecki Jakub 
kl. V A, Socha Patrycja kl. VI A, Gałecki 
Szymon kl. VII A, Jarosz Alicja kl. VII A, 
Rabiczko Michał kl. VII A, Wieliczko Ga-
briel kl. VIIIA, Lichołat Natalia kl. VIIIB. 

Sport
W poprzednim roku nasi sportow-

cy odnieśli wielki sukces na arenie 
powiatowej, zdobywając I miejsce 
w klasyfikacji generalnej Powiato-
wych Igrzysk Młodzieży oraz I miej-
sce w klasyfikacji generalnej Powia-
towych Igrzyskach Dzieci.

Od początku tego roku uczniowie 
uczestniczą w zawodach, aby powtó-
rzyć sukces: 

 ► Jesienne Biegi Przełajowe zali-
czane do klasyfikacji generalnej 
Powiatowych Igrzysk Dzieci i Mło-
dzieży. W zawodach wzięło udział 
32 uczniów, którzy startowali 
w swoich kategoriach wiekowych 
(roczniku) i zdobyli w sumie sie-
dem medali: Nikodem Gnyp – 1 
miejsce, Gabriel Hussay – 2 miej-
sce, Lena Szumska – 3 miejsce, Do-
minika Radtke – 3 miejsce, Maciej 
Waśniewski – 3 miejsce, Weronika 
Brewczak – 3 miejsce, Łukasz Gryn-
hagel – 3 miejsce

 ► Finał powiatu w piłce nożnej chłop-
ców zaliczany do punktacji gene-
ralnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
(IMS) – II miejsce.

 ► Finał powiatu w piłce nożnej chłop-
ców zaliczany do punktacji general-
nej Igrzysk Dzieci (IG) – I miejsce

 ► Sztafetowe biegi przełajowe roz-
grywane w ramach Powiatowych 
Igrzysk Dzieci i Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży w dwóch ka-
tegoriach dziewcząt i chłopców. 
Uczniowie zdobyli srebrny medal 

szym nowym przyjacielem.
Chłopcy świętowali we wrześniu, 

a 11 października nasze małe księż-
niczki, gdyż tego dnia wypada Między-
narodowy Dzień Dziewczynek. Jest to 
dość młode święto, gdyż zostało usta-
nowione przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ dopiero w 2011 roku, a ma na 
celu przybliżenie społeczeństwu szcze-
gólnych wyzwań, przed jakimi stoją 
dziewczynki na całym świecie. W na-
szym przedszkolu był to dzień bardzo 
radosny zarówno dla dziewczynek, jak 
i chłopców, gdyż uczymy przedszkola-
ki od małego, że przy różnego rodzaju 
uroczystościach istotne są nie tylko pre-
zenty, ale przede wszystkim wspólne 
spędzanie czasu. Były zatem wspólne 
zabawy, śpiewy i tańce, zdjęcia w foto-
budce oraz tradycyjnie słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców. 

W piątek 14 października zo-
stała zorganizowana w przedszkolu 
uroczystość związana ze świętem 
wszystkich pracowników oświa-
ty – zarówno nauczycieli, jak i kadry 
niepedagogicznej. „Wiewiórki” wraz 
z „Misiami” pod okiem p. Arletty 
Szatkowskiej i p. Agaty Frąckiewicz 
przygotowały krótką część artystycz-
ną, którą miały okazję obejrzeć nie 

w kategorii dzieci – chłopcy oraz 
srebrny medal w kategorii mło-
dzież - dziewczęta oraz srebrny me-
dal w kategorii młodzież - chłopcy.

 ► Uczniowie klas IV–VI wzięli udział 
w zawodach sportowych o zasięgu 
wojewódzkim pod nazwą Lekkoatle-
tyczne Nadzieje Olimpijskie. Rywali-
zowali w konkurencjach biegowych, 
skoku wzwyż, w dal oraz rzucie pi-
łeczką palantową. Sukcesem okazał 
się występ Aleksandra i Nikodema 
Gnypów, którzy w skoku wzwyż zdo-
byli drugie i trzecie miejsce. Niewąt-
pliwym przeżyciem było również 
spotkanie z naszym mistrzem, kulo-
miotem Konradem Bukowieckim.
Uczniowie klas III pod opieką pań: 

Bogusławy Chechłowskiej i Renaty 
Citowicz uczestniczą w drugim etapie 
programu realizowanego przez ESZS 
„Umiem pływać”. Dzieci już coraz lepiej 
radzą sobie w basenie i czują się „jak 
ryby w wodzie”. 

Wycieczki
Już na początku roku odbyło się 

kilka wycieczek i wyjazdów integra-
cyjnych, aby po wakacjach uczniowie 
mogli odnowić relacje, a przy okazji 
czegoś się nauczyć.

Klasy II wraz z wychowawczynia-
mi: panią Edytą Rożak i Ireną Afrano-
wicz integrowały się podczas wspól-
nego ogniska, dzięki uprzejmości Pana 
Ryszarda Siemienasa, który zadbał, by 
dzieci mogły upiec pyszne kiełbaski 
i spędzić aktywnie czas na łonie natury. 

Klasy trzecie uczestniczyły w wy-
jeździe zorganizowanym przez peda-
gog szkolną Małgorzatę Kosińską do 
Państwowej Straży Pożarnej w Elblą-

tylko dzieci i pracownicy przedszkola, 
ale także zaproszeni goście: p. Rena-
ta Bednarczyk – Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary, p. Anna Kołodziej-
-Rabiczko – Sekretarz oraz p. Pau-
lina Bednarczyk – Przewodnicząca 
Rady Rodziców. Po występie dzieci 
pani Burmistrz podziękowała kadrze 
pedagogicznej i niepedagogicznej za 
ich codzienną pracę, życzyła dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej oraz 
przekazała na ręce pani Dyrektor kosz 
ze słodkościami. Przewodnicząca Rady 
Rodziców podarowała nam natomiast 
przepyszny tort, który specjalnie na tę 
okazję upiekła p. Katarzyna Cała. To 
spotkanie było także okazją do pod-
sumowania naszego wewnętrznego 
konkursu pod nazwą: „Eko-zwierza-
ki tworzymy, dzięki czemu przyro-
dę chronimy!”. Nagrodzone zostały 
wszystkie dzieci, które wzięły udział 
w konkursie – laureaci otrzymali na-
grody rzeczowe, a pozostali nagrody 
pocieszenia. W zakupie nagród, dzię-
ki zaangażowaniu p. Pauliny Bednar-
czyk, wsparło nas Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Copernicus Sp. z o.o. z Fromborka. 

Alina Mikołajczyk

gu, w sali edukacyjnej „Ognik”. Był 
to wyjazd pełen wiedzy, ale również 
mnóstwa wrażeń. Zwiedziły również 
Planetarium oraz Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Fromborku, uczestni-
czyły w lekcjach muzealnych, gdzie po-
znały ciekawe fakty z życia astronoma.  
Wycieczkę zorganizowały wychowaw-
czynie panie Renata Citowicz i Bogu-
sława Chechłowska.

Klasy czwarte najpierw były na 
ognisku integracyjnym, a następnie 
spędziły czas w atmosferze poszuki-
wania skarbów w Multikinie podczas 
seansu „Tedi i szmaragdowa tablica”. 
Opiekunkami wyjazdu były panie Be-
ata Dusza i Edyta Wasiluk–Jarosz.

Uczniowie klasy VIIa obejrzeli 
w Multikinie w Elblągu film pt.: „Johnny”. 
Słowa i refleksje księdza Jana Kaczkow-
skiego na długo zostaną w sercach mło-
dych ludzi. Opiekunami wyjazdu były: 
Izabela Guzicz i Urszula Białobrzeska.

Uczniowie klas VII i VIII odwiedzili 
Teatr im A. Sewruka w Elblągu. Oglą-
dali najpopularniejszy dramat Juliusza 
Słowackiego „Balladynę” przepełniony 
wątkami baśniowymi, legendami i cza-
rami wyreżyserowany przez Janusza 
Wiśniewskiego. Wyjazd zorganizowa-
ły: Urszula Białobrzeska, Beata Kucha-
rzewska, Justyna Czubak. 

Samorządność w szkole
Odbyły się wybory do Samorzą-

du Uczniowskiego, organu, który jest 
przedstawicielem i głosem wszystkich 
uczniów Szkoły Podstawowej w Młyna-
rach. Oto prezydium: Przewodnicząca: 
Michalina Kurowska, Zastępca prze-
wodniczącej: Natalia Lichołat, Sekretarz: 
Alicja Jarosz. Opiekunem samorządu zo-
stała Pani Izabela Guzicz, a Rzecznikiem 
Praw Ucznia Pani Wiesława Hulanicka.

Dzięki pracy SU odbyły się już obcho-
dy Dnia Chłopaka oraz akcje związane 
z DEN, jest uaktualniana gazetka na holu. 

Odnowiona została stołówka 
szkolna, która teraz jest chętnie od-
wiedzana przez uczniów i na pewno 
obiady smakują w niej lepiej. 

Spotkania uczniów klas 
pierwszych

Uczniowie obydwu klas pierw-
szych spotkali się z panami Policjanta-
mi z Posterunku Policji w Młynarach. 
Policjanci poruszyli tematy związane 
z bezpieczną drogą do szkoły szcze-
gólnie teraz w okresie jesienno–zimo-
wym. Uczniowie otrzymali kolorowe 
znaczki i opaski odblaskowe. 

Szkoła Podstawowa 
w Młynarach
Nowy rok szkolny

Projekty
Ten rok, to kolejny etap działań pro-

jektu SPS III realizowanego dzięki fun-
duszom unijnym. Nasi uczniowie znów 
mają możliwość rozwijania swoich pasji 
podczas różnych zajęć: przyrodniczych, 
programowania, języka angielskiego, 
technicznych, dziennikarskich, matema-
tycznych (Planszowisko), artystycznych.

Mogą uczestniczyć w wielu wyjaz-
dach zorganizowanych zgodnie z ich 
zainteresowaniami. Już odbyły się wy-
cieczki do Ziołowego Dzbanka na 
warsztaty zielarskie, do Gdańska, aby 
zwiedzać Stare Miasto w języku angiel-
skim, do Planetarium w Olsztynie, do 
Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

Uczniom szczególnie uzdolnionym 
przyznano stypendia SPS III: Ruśniak 

Za nami już prawie dwa 
miesiące pracy w roku 
szkolnym 2022/2023. Naj-
ważniejsze, że pracujemy 
stacjonarnie i wykorzystu-
jemy to, że możemy się 
spotykać, ucząc się, bawiąc 
i integrując jednocześnie.

BIEGI PRZEŁAJOWE

KLASY III W SALI OGNIK

OGNISKA INTEGRACYJNE
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Pierwszaki odwiedziły też bibliote-
kę szkolną. W trakcie spotkania dzieci 
zapoznały się  z regulaminem i zasada-
mi obowiązującymi w czytelni. Wzięły 
też udział w zajęciach bibliotecznych, 
w czasie których pracowały w grupach 
i wykonywały różne zadania literackie. 
Na koniec pierwszoklasiści zostali ob-
darowani zakładkami do książek oraz 
kolorowankami z baśniowymi bohate-
rami. Zajęcia przygotowała i przepro-
wadziła pani Beata Kucharzewska.

Innowacyjność
W związku z tym, że po trudnym 

okresie pandemii i zdalnej edukacji, 
jest wielu uczniów potrzebujących 
wsparcia, rozpoczęliśmy działania in-
nowacyjne – terapeutyczno–zdrowot-
ne dotyczących szeroko pojmowanej 

problematyki kondycji zdrowotnej in-
dywidualnej i społecznej.

Uczniowie doświadczą poznawa-
nia świata w sposób wielozmysłowy. 
Innowacja będzie polegała na realizacji 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjne-
go pt: „Gramy Zmysłami”, który będzie 
modyfikowany i dostosowywany do 
warunków naszej szkoły oraz możli-
wości uczniów.  Wezmą w tym udział 
uczniowie klas I–II. Koordynatorami 
i wprowadzającymi innowację będą pa-
nie: Małgorzata Kosińska i Edyta Rożak. 

Nasza szkoła bierze udział w mi-
nisterialnym projekcie „Laboratoria 
przyszłości”. Program jest realizowany 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
wraz z Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Otrzymaliśmy nowoczesne narzę-
dzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne 
w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności 
manualnych i technicznych, a także sa-
modzielnego i krytycznego myślenia. 
Główny nacisk położony jest tu na rozwój 
kompetencji w szeroko rozumianej tema-
tyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, 
sztuka, matematyka) warte 70 tysięcy 
złotych m.in.: hafciarka cyfrowa, ploter, 
gogle VR, lutownice, sprzęt do fotografo-
wania, sprzęt audio i wiele innych.

To dopiero początek roku szkol-
nego, a u nas działo się już tyle. Mamy 
jeszcze wiele ciekawych planów. Wie-
rzymy, że uda się nam je zrealizować 
i nasi uczniowie będą w szkole zdoby-
wać wiedzę, ale też miło spędzać czas 
i rozwijać swoje pasje. 

Urszula Białobrzeska

Szkoła Podstawowa Błudowo

Nowy Pomnik
Przyrody 
w Młynarach

Samorząd uczniowski w Szkole 
Podstawowej w Błudowie

Samorząd Uczniowski realizuje 
zadania zawarte w planie wychowaw-
czymi profilaktycznym szkoły. Pracuje 
w oparciu o opracowany przez siebie 
plan pracy.  Plan pracy jest pochodną 
propozycji zgłaszanych przez uczniów 
w toku spotkań z przedstawicielami 
samorządów klasowych, które odby-
wają się w ciągu całego roku szkolne-
go. SU szczególnie zwraca uwagę na:
• Znajomość przez kolegów/koleżan-

ki swoich praw i obowiązków.
• Kształtowanie odpowiedzialności 

za podejmowane zadania.
• Dbałość o mienie szkolne i bezpie-

czeństwo w szkole.
• Przestrzeganie zasad kulturalnego za-

chowania w salach lekcyjnych, na ko-
rytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

• Tworzenie warunków do rozwoju 
samodzielności i samorządności 
uczniów poprzez wyrabianie po-
czucia odpowiedzialności za podję-
te samodzielnie zadania.

• Tworzenie warunków indywidu-
alnego i grupowego działania na 
rzecz innych.

• Tworzenie silnej więzi między 
wszystkimi uczniami.

• Podtrzymywanie tradycji.
• Włączenie rodziców w sprawy szkoły.

W naszej szkole przewodniczącą 
samorządu jest uczeń kl. VIII Kamila 
Kędzierska wybrana przez społecz-
ność szkolną w demokratycznych 

łaja Kopernika oraz Nadleśnictwo Mły-
nary. Uczestnikom dopisała przepiękna 
jesienna pogoda, która stworzyła idealne 
warunki do sportowej rywalizacji. Naszą 
szkołę reprezentowali: Filip Śluborski 
(kl.3), Lena Kania, Jakub Kamecki, Kacper 
Iwanicki (kl. 4), Wiktoria Krawiec, Pauli-
na Śluborska, Michał Harasimowicz (kl. 
5), Aleksandra Sołowiej, Roksana Oliwiń-
ska, Michał Dudziński (kl. VIII).

Cztery osoby zajęły miejsca na po-
dium w swoich kategoriach: Ola Soło-
wiej (1 m-ce), Roksana Oliwińska (2m-
ce), Michał Harasimowicz (2 m-ce), 
Michał Dudziński (3 m-ce). 

Wielkie brawa dla wszystkich 
uczestników za sportową postawę 
i walkę do upadłego.

Niespodziewany gość
Otoczenie szkoły to pola lasy i łąki, 

bogate w dzikie zwierzęta i ptactwo. 
Odwiedził nas szczególny mały gość. 
Mysikrólik – maluch z irokezem. Naj-
mniejszy ptak Europy.

Mysikrólik – daje szczebiotliwe dźwię-
ki dobiegają one z wysoko umieszczonych 
sosnowych koron. Jest uznawany za naj-
mniejszego pierzastego mieszkańca. Ma 
żółty pasek, w zależności od płci zakończo-
ny kilkoma piórami o płomiennej barwie. 
W takim otoczeniu, chce się żyć i uczyć.

Jesień w naszej szkole.
Choć umowna jesień zwiastuje ko-

niec lata i rozpoczyna okres oczekiwa-

wyborach. Okres przedwyborczy, był 
bardzo gorący dla startujących kandy-
datów. Opiekunem samorządu jest p. 
Marta Matak, która jest też Szkolnym 
Rzecznikiem Prawa Ucznia. 

Nadrzędnym celem pracy Samo-
rządu Uczniowskiego jest wdrażanie 
uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak 
by praca ta stanowiła pole obywatelskie-
go wychowania. Samorząd uczniowski 
jest jednym z głównych narzędzi edukacji 
obywatelskiej w polskiej szkole. Aktyw-
ność szkolna zwiększa szansę zaangażo-
wania społecznego w przyszłości oraz 
prawdopodobieństwo udziału w wy-
borach, a samorządność uczniowska to 
szkoła demokracji i aktywności oby-
watelskiej – rozwija umiejętności oraz 
postawy uczniów i uczennic. Samorząd 
uczniowski wzmacnia także kapitał spo-
łeczny: jest miejscem tworzenia więzi, za-
ufania i wspólnego działania. Uczniowie 
i uczennice dysponujący takim kapitałem 
opuszczą szkołę z postawą dbania o do-
bro wspólne i otwartością na potrzeby in-
nych.  Pod patronatem samorządu odbyły 
się imprezy: Dzień pieczonego ziemniaka, 
Dzień Edukacji Narodowej oraz akcja 
Cała szkoła czyta książki.

Dzień pieczonego ziemniaka
Jesień to czas zbiorów ziemniaków, 

a przy tym świetna okazja do wspól-
nej zabawy. W słoneczny wtorek 11 
października, na placu szkolnym uło-
żony został stos drewna. Był to znak, 
że w naszej szkole rozpoczynają się ob-
chody „Dnia pieczonego ziemniaka”. Gdy 

nia na zimę, przynosi ona sporo zmian 
w przyrodzie, które same w sobie są 
piękne i niezwykłe. Począwszy od nie-
samowitych kolorów, w jakie ubierają 
się drzewa i krzewy, aż po przepyszne 
jesienne warzywa i owoce.

Jest taka chwila, trudno uchwytna, 
gdy niby nic się nie zmienia, ale nagle 
zauważamy, że zniknęły bociany i inne 
wędrowne ptaki. W tym samym czasie 
kwitną w ogrodach nasturcje, maciejki, 
a bluszcz niemal w oczach oplata wszyst-
ko co znajdzie na swojej drodze. Rów-
nież słoneczniki gną się niemal do ziemi, 
dźwigając ciężkie od nasion kwiaty.

W rowach i na łąkach pachną zioła, 
kolorowy bez i dziki czosnek. Z drzew 
sypią się kasztany, a potężne dęby roz-
rzucają żołędzie. Zieleń robi się soczy-
sta i pękata, osiągając stan najwyższe-
go wzrostu i dojrzewania.

Bierzemy udział w jesiennych 
biegach przełajowych

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Błudowie wzięli udział w Jesiennych 
Biegach Przełajowych które odbyły się 
16 września w Pasłęckim Parku Eko-
logicznym w ramach Powiatowych 
Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Re-
prezentanci naszej szkoły wykazali się 
dużym zaangażowaniem, ambitnie wal-
cząc o jak najlepsze miejsca, nie zapo-
minając przy tym o zasadzie Fair Play 
i dobrej zabawie. Nasi reprezentanci:
• Amelia Walendykiewicz 12 miejsce
• Jadwiga Rzewuska 19 miejsce
• Paulina Śluborska 6 miejsce
• Wiktoria Krawiec 14 miejsce
• Michał Harasimowicz 4 miejsce
• Roksana Oliwińska 10 miejsce
• Aleksandra Sołowiej 6 miejsce
• Kamila Kędzierska 4 miejsce

• Jakub Harasimowicz 8 miejsce
Serdecznie gratulujemy naszym 

sportowcom i życzymy powodzenia na 
następnych zawodach!

Opiekunem grupy był Pan Piotr 
Walczaka

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpij-
skie” z udziałem uczniów SP Błudowo.

W środę 7 września 11 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Błudowie wy-
ruszyło do Olsztyna na zawody sporto-
we „Lekkoatletyczne Nadzieje”.

Głównym celem organizacji zawo-
dów było zainteresowanie młodych 
ludzi uprawianiem lekkiej atletyki. 
W ich trakcie dzieci i młodzież mogły 
sprawdzić się w uproszczonych kon-
kurencjach lekkoatletycznych, ale tak-
że choćby w wiedzy na temat hymnu 
Polski. Szczególnym celem cyklu „Lek-
koatletyczne Nadzieje Olimpijskie” jest 
bowiem kształtowanie postaw patrio-
tycznych w tym szacunku do hymnu 
państwowego, godła, barw Rzeczypo-
spolitej Polskiej i historii Polski. 

Dla uczniów przygotowane były kon-
kurencje: bieg na 60 m, bieg na 300 m, skok 
wzwyż, skok w dal, rzut piłeczką palantową.

Skład reprezentacji SP w Błudo-
wie: Amelia Walendykiewicz, Kacper 
Iwanicki, Wojciech Kużdżyń, Jakub 
Kamecki, Nikodem Kowal, Paulina Ślu-
borska, Justyna Olejko, Michał Hara-
simowicz, Maciej Kołosiński, Kornelia 
Kozłowska, Wiktoria Krawiec.

Wielką atrakcją dla uczniów było 
spotkanie z kulomiotem Konradem 
Bukowieckim, polskim Olimpijczykiem. 
Wyjazd zorganizował UKS Orlik w Błudo-
wie pod opieką Pana Piotra Walczaka.

Anna Strzelecka

„Dąb Mikołaj” ustanowiony zo-
stał pomnikiem przyrody uchwałą nr 
XLV/309/2022 Rady Miejskiej w Młyna-
rach z dnia 15 czerwca 2022 roku w spra-
wie ustanowienie pomnika przyrody.

Pomysłodawcą jest Pan Wiktor Misz-
tal, który wystąpił do Burmistrza Miasta 
i Gminy Młynary z wnioskiem o uznanie 

okazałego dębu za pomnik przyrody. 
Dąb Mikołaj to drzewo gatunku dąb 

szypułkowy (Quercus robur L.), obwód 
pierśnicy w cm (na wys. 130 cm od 
ziemi) – 425,00 cm, szacunkowa wyso-
kość drzewa – 24,00 m. Drzewo rośnie 
na skwerku przy skrzyżowaniu ulicy 
Grunwaldzkiej z ulicą Warszawską. 

Kryterium uznania drzewa za po-
mnik przyrody jest obwód pnia nie mniej-
szy niż minimalny obwód pnia mierzony 
na wysokości 130 cm dla poszczególnych 
rodzajów i gatunków drzew, określonych 
w przepisach prawa. Zgodnie z tym mi-
nimalny obwód pnia dęba określono na 
300,00 cm, a obwód pnia dęba wniosko-
wanego wynosi 425,00 cm.

To już kolejny pomnik przyrody na 
terenie miasta Młynary. 

ziemniaki piekły się w ognisku, ucznio-
wie wzięli udział w licznych sportowo-
-rekreacyjnych niespodziankach. Spo-
tkanie, przygotowane przez Samorząd 
Uczniowski obfitowało w liczne zabawy, 
zagadki i konkursy, w których ziemniak/
pyra/kartofel/bulwa/kartofelek/ grula 
stanowił motyw przewodni. Uczniowie 
zbierali ziemniaki, rzucali nimi do celu, 
rzeźbili ziemniaki-cudaki oraz rozwią-
zywali quizy o tematyce ziemniaczanej. 
Po doskonałej rywalizacji nadszedł czas 
na degustację smakowitych pieczonek 
a także frytek. Z dobrym humorem oraz 
uśmiechem na twarzach, na których 
pozostawały jeszcze ślady pieczonych 
smakołyków, zakończono obchody tego 
pięknego, jesiennego święta.

Biegi przełajowe „Przyjaciele 
Kopernika” w Słobitach

W sobotę 8 października grupa 
uczniów Szkoły Podstawowej w Błudo-
wie wzięła udział w biegach przeła-
jowych „Przyjaciele Kopernika”. Biegi 
zorganizowane były w Słobitach przez 
miejscową Szkołę Podstawową im. Miko-
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ci umiera w wyniku chorób wywołanych 
przez brak dostępu do czystej wody.  
Europejska Agencja Środowiska (EEA) 
donosi, że już teraz blisko 1/3 teryto-
rium Unii Europejskiej jest narażona na 
okresowe lub stałe niedobory wody. My, 
Polacy powinniśmy szczególnie uważać 
– należymy bowiem do grupy krajów 
o najmniejszych zasobach wody w całej 
Unii Europejskiej. Zajmujemy 22. Miej-
sce w Europie pod względem dostępu 
do wody. 

Od dziś postaraj się zrobić coś po-
zytywnego dla ziemi!

Staraj się oszczędzać wodę w domu! 
Wbrew pozorom sposobów na oszczę-
dzanie wody jest całkiem sporo! Niektó-
re nie wymagają nakładów pieniężnych 
a jedynie wymagają zmiany naszych 
przyzwyczajeń.

• Sprawdź czy nie masz przecieku: wo-
domierze i instalacja doprowadzają-
ca wodę do kranów czy toalet w Two-
im mieszkaniu/domu. Odczytaj stan 
wodomierza, następnie przez dwie 
godziny nie korzystaj z wody. Jeżeli 
po tym czasie stan licznika się zmieni 
– masz na pewno przeciek. Cieknące 
spłuczki, wycieki z kranów i rur mogą 
nas sporo kosztować. W zależności 
od stopnia nieszczelności, z niesz-
czelnej spłuczki może wyciekać na-
wet 50 litrów wody dziennie!

• Podczas golenia i mycia zębów zakrę-
caj wodę. Zakręcając wodę podczas 
3-minutowego mycia zębów, obniży-
my zużycie wody o 15 litrów!

• Bierz szybki prysznic, zamiast ką-
pieli. Około 200 litrów wody to peł-
na wanna wody!

• Używaj zmywarki/pralki tylko wte-

Każdy z nas ma wpływ na 
redukcję śladu wodnego.

• Ślad wodny to suma pośredniego 
i bezpośredniego zużycia wody 
przez konsumenta. Dotyczy on pro-
duktów, do których wytwarzania 
potrzebna jest woda.

J ednak w zdecydowanej większo-
ści (97% światowych zasobów) 
jest to woda słona – niezdatna do 

picia dla ludzi i większości zwierząt. 
Woda słodka, dostępna do spożycia 
stanowi niecały 1%, pozostała część 
jest zmagazynowana w lodowcach 
oraz lodach Arktyki i Antarktyki. Za-
soby wody pitnej na świecie są ogra-
niczone i podlegają nieustannej presji 
wynikającej z działalności człowieka 
w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, go-
spodarki komunalnej i zmian klimatu. 

Dlaczego należy oszczędzać 
wodę?

Tak naprawdę niewielu z nas zdaje 
sobie sprawę z tego, jakim skarbem jest 
woda. Prawdę mówiąc, wydaje nam się, 

że to coś, co było, jest i będzie – niezależ-
nie od tego, ile będziemy zużywać. Nie-
stety wszystko wskazuje na to, że wcale 
tak nie jest. Badania przeprowadzone 
przez naukowców nie są optymistyczne. 
Z ich obserwacji wynika, że powiększa-
jąca się z roku na rok liczba ludności na 
świecie oraz zachodzące zmiany w śro-
dowisku spowodują, że już w 2050 roku 
zasoby wody pitnej mogą się skończyć. 
Malejące z roku na rok zasoby wody 
powodują natomiast wzrost kosztów jej 
pozyskania, co na razie odczuwają jedy-
nie najbiedniejsze kraje. Niewykluczone, 
że za około 30 lat mieszkańcy naszej pla-
nety będą mieli utrudniony dostęp do 
wody pitnej. W obecnych czasach ponad 
1 miliard ludzi na całym świecie (czyli 
14,5% populacji) cierpi z powodu braku 
wody. Statystycznie około 6 tysięcy dzie-

WODA – źródło życia

wody szacowana jest na przedostat-
nim miejscu w Europie), powoduje, że 
powinniśmy się zatroszczyć wspólnie 
o naszą wodną przyszłość.

Pamiętajmy, że bez wody ani my, 
ani rośliny czy zwierzęta, nie może-
my żyć!

• Do produkcji 1 kg czekolady po-
trzeba 17 196 litrów wody, 1 kg 
sera żółtego aż 3178 litrów.

• Jedna para dżinsów to aż 9 982 litry 
wody.

• Bawełniana koszulka to 2500 litrów 
wykorzystanych przy produkcji.

• Produkcja 1 kg chleba odpowiada 
za zużycie 950 litrów wody.

• W Polsce przyjmuje się, że średnia 
wartość śladu wodnego przecięt-
nego gospodarstwa domowego to 
od 350 do 400 litrów każdego dnia. 
W Etiopii jest to 15 litrów.

10 powodów, dla których 
warto pić wodę:
1. Dodaje energii
2. Stymuluje pracę serca
3. Przyśpiesza metabolizm
4. Poprawia kondycję skóry
5. Wspomaga leczenie cukrzycy
6. Wspomaga pracę nerek i wątroby
7. Poprawia funkcjonowanie stawów
8. Wspiera pamięć i koncentrację
9. Poprawia wydolność fizyczną
10. Zapobiega nadciśnieniu

dy, kiedy ją całkowicie wypełnisz lub 
nastaw program oszczędnościowy.  
80-100 litrów wody pobiera pralka 
podczas jednego cyklu prania!

• Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. 
Od 30 do 50 litrów wody zużywamy 
codziennie do spłukiwania toalety! 

• Zbieraj wodę deszczową do podle-
wania ogródka.

• Używaj mniej energii elektrycznej. 
Elektrownie wykorzystują tysiące 
litrów wody do chłodzenia.

Średnio w Polsce każdy z nas zuży-
wa 150 litrów wody dziennie. Tylko 
3% z tej puli wypijamy i przeznaczamy 
na cele konsumpcyjne. Reszta niemal 
od razu ląduje do kanalizacji.

Dla porównania w USA na jednego 
Amerykanina przypada nawet 575 li-
trów wody pitnej, a w Mozambiku za-
ledwie 5 litrów na jednego mieszkańca. 
Fakt, że w Polsce na jednego mieszkań-
ca przypada znacznie mniej wody niż 
w krajach sąsiednich (nasza zasobność 

• Bezpośrednie zużycie wody dotyczy 
wszystkich codziennych czynności 
jak: picie, kąpiel, pranie, gotowanie.

• Pośrednie zużycie wody dotyczy 
wszystkich etapów produkcji, 
w których jest potrzebna woda. Na 
przykład w przypadku warzyw jest 
to odpowiednie nawadnianie pól 
uprawnych, etc.

• Zredukuj swój ślad wodny: oszczę-
dzaj wodę do codziennego użyt-
ku, kupuj artykuły o najniższym 
śladzie wodnym, daj drugie życie 
przedmiotom, których nie używasz 
i nie marnuj jedzenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Błękitna planeta – takim hasłem często określa się Ziemię. Niebieski kolor mórz 

i oceanów nie pozostawia wątpliwości – otacza nas woda. 

Oczyszczanie ścieków!
W związku z coraz wyraźniej rysują-

cym się na naszym horyzoncie widmem 
niedoborów wody pitnej nie sposób nie 
poruszyć kwestii gospodarki ściekowej 
nierozerwalnie związanej z produkcją 
wody. Gospodarka ściekowa spędza sen 
z powiek włodarzom większości gmin 
w naszym kraju. Na szczególną uwagę 
zasługują ścieki dowożone pojazdami 
asenizacyjnymi z nieruchomości niepod-
łączonych do kanalizacji. Według Najwy-
żej Izby Kontroli ponad 80% wszystkich 
wytworzonych ścieków komunalnych 
wytworzonych w nieruchomościach nie-
podłączonych do kanalizacji w kontrolo-
wanych gminach trafiło do środowiska 
w stanie nieoczyszczonym. A w przy-
padku nieruchomości wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe – prawie 
90%. Według GUS na jeden „pojedynczy 
system kanalizacji” (zbiornik bezodpły-
wowy lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków) w 2018 r. przypadało 11,09 m³ 
odebranych ścieków. Tymczasem śred-
nie zużycie wody przez czteroosobową 
rodzinę wynosiło wówczas 134,4 m³. To 
jasno pokazuje, że oczyszczaniu podda-
wano niewielką część ścieków, a więk-
szość zbiorników bezodpływowych nie 
było prawidłowo opróżniana. Pozostałe 
ścieki trafiały w stanie nieoczyszczonym 
do ziemi i wód.

Dane z naszej gminy!!!!
Do Miejskiej oczyszczalni w 2021r 

ścieków dostarczono wozem aseniza-
cyjnym 1960m3 ścieków, natomiast 
sprzedaż wody w 2021r. dla Odbior-
ców nieskanalizowanych kolektorem 
sanitarnym wyniosła 109 355,40 m3, 
przyjmując w dużym zaokrągleniu 

około 50% zużycia wody na cele go-
spodarstw rolnych (pojenie bydła, 
uprawy) i biorąc pod uwagę ilość 
przydomowych oczyszczalni, które 
są opróżniane z mniejszą częstotli-
wością, wywóz nieczystości powinien 
kształtować się na poziomie rocznym 
około 54 677,70 m3.

Nasuwa się pytanie, gdzie podzie-
wają się ścieki z terenu naszej gminy?

Odpowiedź jest jednoznaczna, 
najczęściej przyczyną są nieszczel-
ne zbiorniki bezodpływowe, pozo-
staje w nich tylko zagęszczona zale-
gająca maź. 

Ścieki dowożone, mimo że są ściekami 
komunalnymi, charakteryzują się znacz-
nie większymi ładunkami zanieczysz-
czeń niż ścieki komunalne pochodzące 
z kanalizacji sanitarnej, a ich oczyszcza-
nie wymaga większych nakładów pracy 
i kosztów. Jeżeli zbiorniki bezodpływowe 
i przydomowe oczyszczalnie ścieków nie 
są regularnie opróżniane następuje zagni-
wanie tych nieczystości, przyjmują kolor 
smolistej gęstej cieczy. Podczas gromadze-
nia ścieków w zbiorniku zachodzą beztle-
nowe procesy rozkładu zanieczyszczeń, 
czemu towarzyszy powstawanie trujących 
gazów, zwłaszcza siarkowodoru. Samo 
pochylenie się nad szambem może dopro-
wadzić do zatrucia i utraty przytomności. 
Bardzo istotną kwestią jest szczelność 
szamb. W Polsce eksploatuje się około 2,1 
mln zbiorników bezodpływowych, z czego 
w przybliżeniu 90% jest nieszczelnych. 
Wynika to, nie tylko z niestaranności przy 
pracy, jak i błędnych przekonań, że grunt 
„przefiltruje” przenikające zanieczyszcze-
nia. Można spotkać się z przekonaniem, 
że odpływ z szamba się rozłoży i użyźni 
glebę. Tymczasem może on spowodo-

wać niekontrolowane zanieczyszczenia 
bakteriologiczne i chemiczne gleby i wód 
podziemnych. Dotyczy to nie tylko tere-
nu wokół szamba, ale też dalszych okolic, 
ponieważ płynące ścieki mogą przebyć 
w glebie znaczne odległości. Same zanie-
czyszczenia też potrafią przetrwać w nich 
kilka miesięcy. Stąd nieszczelne okolicz-
ne szamba mogą spowodować skaże-
nie lokalnych zbiorników wodnych i ich 
zakwitanie. Ponadto brak regularności 
opróżniania szamb, ich nieszczelność po-
woduje, że do oczyszczalni ścieków zosta-
ją dowożone pojazdami asenizacyjnymi 
ścieki, których proces oczyszczania wyma-
ga często 10-krotnie większych nakładów 
niż oczyszczanie ścieków dopływających 
kolektorem sanitarnym. Dodatkowo z za-
gniłymi ściekami otrzymujemy w „prezen-
cie” nieczystości stałe typu mopy do mycia 
podłóg, szmaty, podpaski, pampersy, ręcz-
niki papierowe itp.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Młynarach podkreśla: Kanalizacja to 
nie śmietnik! 

Niewłaściwe korzystanie z kanaliza-
cji prowadzi do poważnych problemów 
eksploatacyjnych oraz awarii sieci kanali-
zacyjnej. Przyczynia się między innymi do 
zapychania rurociągów, rozwoju gryzoni, 
awarii pomp na przepompowniach oraz 
na obiektach oczyszczalni ścieków, co 
powoduje duże straty materialne, a tak-
że szkody środowiskowe. Konsekwencją 
powyższego jest wzrost kosztów usług 
świadczonych w zakresie odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków. 

Odbiorco usług zapamiętaj ka-
nalizacja to nie kosz na śmieci!

Wioletta Kolator
Kierownik Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Młynarach
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Projekt „Kwietne łąki w Ba-
biej Dolinie”
Kwota dofinansowanie: 5 500,00zł
Wkład Własny finansowy: 250,00zł
Praca mieszkańców: 2 740,00zł

Kolejne zmiany w wiosce tematycz-
nej Sąpy – Babia Dolina w ramach pro-
jektu „Kwietne łąki w Babiej Dolinie” 
aktywni mieszkańcy przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Sąpy 
stworzyli łąkę kwietną w centrum miej-
scowości. W ramach projektu zagospoda-
rowano część działki gminnej, na której 
zasiano mieszankę traw kwietnych i mio-
dodajnych, na drzewach zamontowano 
10 budek lęgowych dla ptaszków, na 
słupkach zamontowano 10 domków dla 
owadów i postawiono 4 ule dla pszczół, 
a także nowe ogrodzenie wokół stawu.

W ramach projektu zorganizowano 
także warsztaty z montażu i malowania 
budek lęgowych i domków dla owadów, 
a cały projekt zakończono integracyjnym 
ogniskiem dla wszystkich mieszkańców.

Projekt „Pierogi o 20 smakach”
Kwota dofinansowanie: 6 000,00 zł
Wkład Własny finansowy: 300,00 zł
Praca mieszkańców: 1 500,00 zł

Projekt „Pierogi o 20 smakach”, re-
alizowany przez mieszkańców sołectwa 
Płonne na czele z Panią sołtys przy współ-
pracy OSP Sąpy pozwolił na organizację 
warsztatów kulinarnych w świetlicy wiej-
skiej w Płonnym. Mieszkańcy sołectwa 

Płonne wspólnie przygotowywali przepi-
sy na pierogi o 20 smakach, których pod-
czas warsztatów ulepiono ponad 700.

Pierogi gotowane z farszem:
• gotowane ziemniaki z twarogiem 

i cebulką
• twarożek z cukrem
• gotowana kapusta słodka z twarogiem
• jabłko z cynamonem i cukrem wa-

nilinowym
• szpinak z serem feta i czosnkiem
• kiełbasa biała
• Borówka
• Porzeczka czarna
• Mięso mielone z cebulką
• Mięso z podrobów
• Kapusta kiszona z grzybami suszonymi
• Kasza gryczana z twarogiem

Pierogi drożdżowe z farszem:
• Kurczak w sosie śmietankowo ko-

perkowym z serem rydzkim
• Tuńczyk z serem salami z sosem po-

midorowym
• Kukurydza z sosem pomidorowym 

i z serem mascarpone
• Pomidory w kawałkach z ziołami 

prowansalskimi z serem gouda
• Kalafior z sosem czosnkowym
• Brokuły z pomidorami w kawał-

kach z serem fetą
• Czekolada mleczna z kawałkami 

ciasteczek kruchych
• Pieczarki smażone z cebulką. 

W ramach projektu zakupiono do 
świetlicy wiejskiej w Płonnym kuchen-
kę gazową, czajnik elektryczny, garnki, 
talerze, sztućce itp. Dodatkowo OSP 
Sąpy po warsztatach kulinarnych zor-
ganizowało dla najmłodszych zabawę 
z wodą i pokaz pierwszej pomocy.

Projekt „Pysznie i tradycyj-
nie w Warszewie”

Kwota dofinansowanie: 4 500,00 zł
Wkład Własny finansowy: 300,00 zł
Praca mieszkańców: 1 500,00 zł

Realizacja zadania „Pysznie i tra-
dycyjnie w Warszewie” to efekt współ-
pracy Fundacji „Teraz My” z aktywny-
mi mieszkańcami sołectwa Warszewo. 

W ramach projektu doposażo-
no świetlicę wiejską w Warszewie 
w serwis obiadowy na 40 osób, garn-
ki, szklanki, kubki oraz zestaw naczyń 
niezbędny do przeprowadzenia warsz-
tatów kulinarnych, kuchenkę gazową 
do pieczenia pierników i smażenia 
pączków oraz czajnik elektryczny. 

Zwieńczeniem projektu były 
warsztaty kulinarne, w których wzię-
ły udział zarówno dzieci jak i dorośli, 
głównie z Warszewa, ale także z oko-
licznych miejscowości. Było pysznie 
i kolorowo. Podczas warsztatów po-
wstało kilkaset pierników i pączków, 
którymi zajadali się uczestnicy projek-
tu, ich rodziny i znajomi. 

 Realizacja powyższych projektów 
była możliwa dzięki wsparciu finanso-
wemu w ramach programu mikrodota-
cji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 
5 dofinansowany przez NIW – CRSO 
w ramach FIO na lata 2021-2030.

Prezes Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wsi Sąpy

Karol Jóźwiak 

Projekty FIO
Program Mikrodotacyjny 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich NOWEFIO Warmia 
Mazury Lokalnie 5 w Gmi-
nie Młynary to 3 projekty 
realizowane w 3 sołectwach 
przy współpracy z 3 organi-
zacjami pozarządowymi.

WSPÓLNE LEPIENIE PIEROGÓW

ZAWODY SPORTOWE

grochówka, pieczone kiełbaski oraz 
słodki poczęstunek. Pomimo niesprzy-
jającej pogody udało się przeprowa-
dzić planowane konkurencje i wyłonić 
zwycięzcę. W tym roku puchar powę-
drował do sołectwa Sąpy. To właśnie 
zwycięzcy w przyszłym roku będą go-
spodarzami Turnieju Sołectw Gminy 
Młynary.

Dziękujemy wszystkim za wspól-
nie spędzony czas, a gospodarzom 
Turnieju- sołectwu Kwietnik, za po-
moc w organizacji i wspaniałą atmos-
ferę.

Dominika Zabiełło

Płonne i Karol Jóźwiak Prezes Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy.

Dziękujemy komisji konkursowej, 
członkom Stowarzyszenia i mieszkań-
com sołectwa Płonne za pomoc przy 
realizacji turnieju.

Zgodnie z regulaminem, zwycięzcy 
mają prawo organizacji II Młodzieżo-
wego Turnieju Sołectw Gminy Młynary, 

a więc za rok, zapraszamy do Płonnego.
Turniej realizowany przez Sto-

warzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy 
i Sołectwo Płonne a dofinansowany 
w ramach zadania publicznego przez 
Gminę Młynary.

Karol Jóźwiak
Prezes Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wsi Sąpy

W sobotę 16 lipca w Kwietniku 
odbył się Turniej Sołectw 
Gminy Młynary. W tegorocz-

nych zmaganiach wzięło udział  osiem 
sołectw: Karszewo, Kurowo Braniew-
skie, Kwietnik, Młynary, Nowe Mona-
sterzysko, Płonne, Sąpy i Włóczyska. 

Sportową rywalizację drużyn oce-
niała niezależna komisja. Drużyny 
wzięły udział w ośmiu różnorodnych 
konkurencjach, które przysporzyły 
wielu emocji i śmiechu. Wszystkie dru-
żyny walczyły z ogromnym zapałem, 
pamiętając przy tym o dobrej zabawie. 
Dopełnieniem imprezy była pyszna 

27 sierpnia w Płonnym po 
raz pierwszy w naszej 
gminie został rozegrany 

Młodzieżowy Turniej Sołectw. W Tur-
nieju wzięło udział 7 drużyn repre-
zentujących następujące sołectwa: 
Ojcowa Wola, Płonne, Sąpy, Warsze-
wo, Włóczyska, Zaścianki i Zastawno. 
Po przeprowadzeniu 7 konkurencji 
(strzał do bramki, przenoszenie wody 
za pomocą gąbek, kaszubskie narty, 
slalom sprawnościowy, pończocha, 
lektyka i konkurencji niespodzianki 
dla młodzieżowych sołtysów), super 
zabawie i sportowej rywalizacji go-
spodarze okazali się bezkonkurencyj-
ni i wygrali turniej. Puchar pozostaje 
w Płonnym. O drugim miejscu zadecy-
dowała dogrywka, w której młodzież 
z Zaścianek okazała się lepsza od 
przedstawicieli sołectwa Sąpy. Wyniki:
1. Płonne,
2. Zaścianki,
3. Sąpy,
4. Zastawno,
5. Ojcowa Wola,
6. Włóczyska,
7. Warszewo,

Pamiątkowe puchary i dyplomy dla 
drużyn wręczali: Pani Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary Renata Bednarczyk, 
Katarzyna Jóźwiak Sołtys Sołectwa 

Turniej Sołectw 
Gminy Młynary

I Młodzieżowy Turniej
Sołectw Gminy Młynary

ZAWODY SPORTOWE
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Podczas spotkania przedstawio-
ne zostały zasługi naszych wędkarzy 
na arenie okręgu i mistrzostw Polski, 
w których członkowie naszego koła 
startowali jako zawodnicy i sędziowie. 

Każdy z obecnych otrzymał pa-
miątkową statuetkę i przypinkę. 

Panie z Koła Gospodyń z Młynar 
czuwały, aby nikt nie był głodny i ku 
zadowoleniu wszystkich przygotowa-
ły pyszny poczęstunek. Nie mogło za-
braknąć również kiełbasek z ogniska. 

Tegorocznym Królem Strzelców 
został zawodnik Syreny Grzegorz Ha-
rasimowicz.

Tytuł „Najlepszego bramkarza” 
otrzymał zawodnik drużyny Aparta-
ment Braniewo- Piotr Sadowski.

Tytułem „Wszechstronny zawod-

nik” został nagrodzony Jakub Błasz-
czyk z drużyny „Orlik- Żurawiec”.

Dopełnieniem sportowych zmagań 
była sprzyjająca pogoda i grillowy po-
częstunek.

 Żródło: (fb) Ryszard Sosnowski

Serdecznie dziękuję wszystkim za 
wzięcie udziału w naszej uroczystość. 
Dziękuję sponsorom. Dziękuję Paniom 
z Koła Gospodyń w Młynarach, pra-
cownikom Ośrodka Kultury za nagło-
śnienie, fotoreporterowi Marcinowi 
Sowie oraz wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację naszej uro-
czystości.

DZIĘKUJĘ.
Ryszard Sosnowski

Prezes

9 lipca 2022 roku Koło wędkarskie 
w Młynarach obchodziło jubileusz 
50-lecie istnienia. Z tej okazji pod 

wiatą Nadleśnictwa Młynary w Gardy-
nach-Leśniczówce odbyła się uroczystość. 

Wspólnie z nami świętowali: Pani 
Anna Kołodziej–Rabiczko Sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy Młynary repre-
zentująca Panią Renatę Bednarczyk 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, 
Pan Karol Jóźwiak Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Młynarach, Pani Te-
resa Konopka Wiceprezes do Spraw 
Młodzieży PZW okręg Elbląg, Pan 
Przemysław Klarecki Wiceprezes do 
Spraw Sportu PZW okręg Elbląg, Pan 
Tadeusz Sienkiewicz Honorowy Prezes 
PZW Okręg Elbląg, Pan Ryszard Zając 
Wicestarosta Elbląski, Pani Marzena 
Wakieć Członek Zarządu PZW okręg 
Elbląg, Pan Radosław Kiwilsza Sołtys 
Sołectwa Młynary, Pan Andrzej Ołdziej 
Prezes Koła Wędkarskiego w Pienięż-
nie oraz Szanowni Wędkarze, których 
było ok 40. Mieliśmy zaszczyt gościć 
również najstarszego z nich Pana Ja-
nusza Rozentala – brawo. 

Sportową tradycją w Młynarach 
jest organizowany na Orliku Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Burmi-

strza Miasta i Gminy Młynary. 
Tegoroczny turniej odbył się 6 sierp-

nia i wzięło w nim udział pięć zespołów: 
1. Apartament Braniewo, 
2. Orlik Żurawiec, 
3. Niedzielni Gracze Elbląg
4. młynarski klub sportowy Syrena 

(seniorzy)
5. młynarski klub sportowy Syrena 

(juniorzy).
Zwycięski puchar z rąk Burmistrz 

Miasta i Gminy Młynary pani Renaty 
Bednarczyk powędrował do Syreny 
Młynary (seniorzy). 

Jubileusz 50-lecia Koła 
Wędkarskiego w Młynarach

ŚWIĘTO WĘDKARZY

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

Garść informacji z #D10
Na przestrzeni ostatniego kwarta-

łu przy Dworcowej 10 działo się 
ponownie sporo, oprócz realiza-

cji bieżącej działalności prowadzono 
także szereg dodatkowych aktywności.

Za najważniejsze wydarzenie jesieni 
uznać należy stworzenie nowej grupy, 
w której piłką bawią się dzieci w wieku 
przedszkolnym. Jest to już czwarta gru-
pa wiekowa, która występować będzie 
w czarno-czerwonych barwach. Przed-
szkolaki szkolą się pod czujnym i fa-
chowym okiem Piotra Walczaka, który 
prowadzi także zajęcia z młodzikami, 
w skład których wchodzą zawodnicy 
urodzeni w latach 2010–2013. W po-
zostałych drużynach bez zmian perso-
nalnych – juniorami w dalszym ciągu 
opiekuje się Izabella Betcher, a seniora-
mi – Arkadiusz Matz. Wysoka frekwen-
cja na meczach i treningach oraz solidna 
i ambitna gra poszczególnych ekip to 
fakt, który cieszy wszystkich związanych 
z Syrenką. W celu sprawdzenia wyników 
meczy ligowych poszczególnych grup 
zachęcam do skorzystania z oficjalnej 
strony Warmińsko–Mazurskiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

Osoby zarządzające Klubem 
w dalszym ciągu dążą do rozwoju na 
poszczególnych płaszczyznach. Trud-
ne czasy dosięgnęły nie tylko sektor 
ekonomiczny i społeczny, ale także 
ten związany ze sportem. Prowadzo-
ne rozmowy i poszukiwania dodatko-
wego wsparcia dają jednak widoki na 
spokój i stabilizację. Spokój, rozwaga 
i chłodne decyzje to z całą pewno-
ścią klucz to należytego przetrwania 
powszechnego kryzysu społecznego 
i ekonomicznego. Przed Zarządem 
końcówka kadencji, która zakończy się 
w styczniu 2023 roku. Co dalej? Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wy-
borcze, na którym zostanie wybrany 
zarząd na lata 2023–2025. 

Szanowni Państwo, zachęcam do 
regularnego śledzenia poczynań Nasze-
go Klubu, chociażby za pośrednictwem 
oficjalnego konta na jednym z portali 
społecznościowych. Zachęcam także do 
współpracy i wspólnej realizacji zadań 
mających na celu rozwój dzieci i mło-
dzieży z Miasta i Gminy Młynary. 

W imieniu zarządu życzę spokoju 
i stabilizacji w tych trudnych czasach.

Kornel Wieczorek

12 sierpnia bieżącego roku 
w Młynarach miały miej-
sce obchody Święta Woj-

ska Polskiego w 102. Rocznicę Bitwy 
Warszawskiej. Organizatorami wy-
darzenia byli: Gmina Młynary, Staro-
stwo Powiatowe w Elblągu oraz Pułk 
Wsparcia Dowodzenia Dowództwa 
Wielonarodowej Dywizji Północny-
-Wschód. Obchody rozpoczęto uro-
czystą mszą świętą w kościele pw. 
Świętego Piotra i Pawła w Młynarach. 
Następnie odbył się przemarsz wojsk 
na boisko przy Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

Z okazji Święta Wojska Polskie-
go zostały wręczone nominacje i od-
znaczenia, odbył się apel poległych, 
defilada żołnierzy, koncert Orkiestry 

Wojskowej i pokaz sztuk walki. Miesz-
kańcy mogli uczestniczyć w pikniku 
wojskowym, podczas którego zapre-
zentowano sprzęt wojskowy, można 
było skosztować wojskowej grochówki 
oraz kulinarnych specjałów Koła Go-
spodyń z Młynar. Nie zabrakło również 
stoisk informacyjnych przygotowa-
nych przez wojsko.

Święto Wojska Polskiego
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Dziesięciolecie współpracy
pomiędzy Młynarami 
a Brokdorf w Niemczech

W dniach 2–5 września 2022 
r. delegacja z Młynar gościła 
w położonej nad Łabą miej-

scowości Brokdorf, z którą łączy nas 
partnerstwo od roku 2012 r. Spotkanie 
zostało zorganizowane z okazji jubile-
uszu 10 lecia współpracy.

Delegacja w składzie: Renata Wio-
letta Bednarczyk – Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary, Anna Kołodziej-Ra-
biczko – Sekretarz, Alina Mikołajczyk 
– Dyrektor Przedszkola w Młynarach, 
Jan Radziszewski – Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Młynarach, Woj-
ciech Karczewski – Komendant M–G 
Związku OSP RP Młynary oraz Danu-
ta Kosobudzka – tłumacz, swój pobyt 
w Niemczech rozpoczęła od spotkania 
z Burmistrz Brokdorf – Elke Göttsche 
i jej najbliższymi współpracownikami, 
którzy od początku aktywnie działają 
na rzecz partnerstwa między Młyna-
rami a Brokdorf. Nie zabrakło wspo-
mnień na temat tego, jak to się wszyst-
ko zaczęło oraz planowania wspólnych 
działań na przyszłość.

Drugi dzień pobytu w Brokdorf 
był okazją do zwiedzenia tej niewiel-

Gmina jako jednostka samorzą-
dowa odgrywa znaczącą rolę 
w prowadzeniu działalności 

związanej z profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów alkoholowych. 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 paździer-
nika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2021, poz. 1119) do zadań 
własnych gmin należy prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoho-
lowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu. W szcze-
gólności zadania te obejmują:
1. zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu;

2. udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i praw-
nej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie;

3. prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyj-
nej oraz działalności szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, przeciwdziała-
nia narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym pro-
wadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestni-
czących w pozalekcyjnych progra-
mach opiekuńczo–wychowawczych 
i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu proble-
mów alkoholowych;

5. podejmowanie interwencji w związ-
ku z naruszeniem przepisów okre-
ślonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego;

6. wspieranie zatrudnienia socjalne-
go przez organizowanie i finanso-
wanie centrów integracji społecz-
nej i klubów integracji społecznej.

W ramach prowadzonej profilak-
tyki działalności informacyjnej i edu-

kiej miejscowości: gościom z Polski 
pokazano m.in. remizę Ochotniczej 
Straży Pożarnej, przedszkole (a ści-
ślej mówiąc placówkę dziennej opieki 
nad dziećmi), bibliotekę, kościół i ba-
sen, a po obiedzie odbyły się zawody 
w bule. Na koniec dnia delegację z Pol-
ski zaproszono do hali sportowej na 
koncert muzyki gospel w wykonaniu 
40–osobowego chóru „Gospelling So-
uls“ z Hanerau–Hademarschen - była 
to prawdziwa uczta dla uszu i duszy, 
zwłaszcza, że podczas śpiewania pio-
senki o Brokdorfie na scenę poproszo-
na została pani Sekretarz – Anna Koło-
dziej–Rabiczko, która wraz z zespołem 
Lawa, przed 10–ciu laty śpiewała tę 
piosenkę podczas uroczystości podpi-
sania partnerstwa w Młynarach.

W niedzielę rano odbyło się na-
bożeństwo plenerowe w Domu Sto-
warzyszeń, podczas którego miało 
miejsce odsłonięcie pamiątkowego ka-
mienia, a po nim zaproszono Polaków 
na rejs do śluzy Kasenort. Natomiast 
wieczorem odbyła się uroczysta kola-
cja, w której uczestniczył także staro-
sta Peter Labendowicz – zaznaczył on, 

kacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii we września 
br. odbyły się zorganizowane przez 
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Młynarach IV Warsztaty 
Rodzinne. Spotkanie rodzin odbyło się 
w gospodarstwie agroturystycznym 
„Zielona Dolina”.

Warsztaty miały na celu edukację 
rodziców, dzieci i młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień i przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie poprzez 
rozwijanie komunikacji interpersonal-
nej i promocję aktywnego spędzania 
czasu z rodziną i rówieśnikami.

W ramach w/w zadania przepro-
wadzono warsztaty dla rodziców, za-
jęcia i zabawy dla dzieci, dystrybucję 
broszur i ulotek o tematyce profilak-
tycznej z zakresu przeciwdziałania 
przemocy i uzależnień. Zajęcia pro-
wadzone były przez 2 psychologów 
i pracowników socjalnych M–GOPS 
w Młynarach.

W ramach IV Warsztatów Rodzin-
nych odbyło się tradycyjne ognisko, 
podwieczorek i loteria fantowa ufun-
dowana przez sponsorów:
• Seniorki z Klubu Senior +

że liczy na zintensyfikowanie i rozsze-
rzenie zasięgu współpracy nie tylko 
pomiędzy Młynarami i Brokdorf, ale 
także z powiatem Steinburg. Pani Re-
nata Wioletta Bednarczyk podkreśliła, 
że „partnerstwo tworzą zwykli ludzie, 
dlatego pomimo zmian i zawirowań na 
górze, partnerstwo polsko–niemieckie 
będzie trwać dalej”. 

Alina Mikołajczyk

• Panią Alicję Zienkiewicz – Apteka 
Azalia,

• Pana Roberta Rusieckiego – ROMA 
Serwis ogumienia,

• Państwo Ewę i Grzegorza Smolarek 
– Deja Vu,

• Pana Marcina Pyl – Husqvarna
• Panią Justynę Falkowską – Sklep 

Wielobranżowy,
• Panią Martę Piekarską,
• Park Krajobrazowy Wysoczyzna El-

bląska,
• Pana Dawida Prajwowskiego - 

Sklep Lewiatan,
• Panią Krystynę Leonowicz Piekarnię,
• Panią Justynę Korwel – Kwiarciar-

nia NATALIA,
• Pana Pawła Roman – Sklep Przemy-

słowo – Rolny,
• Marylę i Adama Rybaczuk oraz Bar-

barę Fogel z USA.

Tego typu przedsięwzięcia po-
przez aktywne spędzanie czasu wśród 
dzieci, młodzieży, rówieśników i ca-
łych rodzin kreują pozytywne posta-
wy, rozwijają umiejętności interper-
sonalne i prospołeczne, wzmacniają 
więzi w rodzinie. Służą zapobieganiu 
zachowaniom ryzykownym.

Emilia Hrypińska

PAMIĄTKOWY KAMIEŃ

Działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



28

Numer 08/2022

Środki finansowe dla
organizacji pozarządowych
Gmina Młynary na rok 2022 

przekazała na realizację zadań 
publicznych kwotę w wysoko-

ści 58 000,00 zł. Organizacje będą 
realizowały zadania w ramach dwóch 
zakresów budżetowych – kultury oraz 
kultury fizycznej i sportu.

W zakresie kultury przyznano 
dotację w wysokości 8 000,00 zł dla 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Gminy Młynary na realizację 
zadania pn. „Aktywizacja społeczna 
dzieci i młodzieży poprzez rozwój za-
interesowań artystycznych – wsparcie 
grup artystycznych”. Umowa została 
podpisana w dniu 07 kwietnia 2022 r. 

W zakresie kultury fizycznej i spor-
tu przyznano dotacje następującym 
stowarzyszeniom:
• w wysokości 30 000,00 zł dla Klubu 

Sportowego KS „Syrena” Młynary na 

realizację zadania pn. „Prowadzenie 
zajęć piłkarskich przez KS Syrena 
Młynary”. Umowa została podpisana 
w dniu 07 kwietnia 2022 r.

• w wysokości 6 000,00 zł dla Stowa-
rzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzie-
ży Gminy Młynary na realizację za-
dania pn. „Piknik Rodzinny 2022”. 
Umowa została podpisana w dniu 
07 kwietnia 2022 r.

• w wysokości 2 786,00 zł dla Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy 
na realizację zadania pn. „IX Turniej 
Rekreacyjno-Sportowy „W pogoni 
za Babim Latem” oraz w wysoko-
ści 1 214,00 zł dla Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wsi Sąpy na realiza-
cję zdania pn. „Organizowanie na 
terenie gminy turniejów i festynów 
sportowo-rekreacyjnych Młodzie-
żowy Turniej Sołectw Gminy Mły-

nary”. Umowa została podpisana 
w dniu 07 kwietnia 2022 r.

• w wysokości 2 000,00 zł dla 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„ORLIK” Błudowo na realizację za-
dania pn. „Zajęcia sportowe z ko-
szykówki 3x3 w ramach pozalek-
cyjnych zajęć sportowych”. Umowa 
została podpisana w dniu 07 kwiet-
nia 2022 r.
Cieszy nas to, że mimo trudności oraz 

obowiązujących obostrzeń, stowarzy-
szenia chcą realizować zadania mające 
wpływ na jakość życia w naszej gminie.

Jesteśmy przekonani, że współpraca 
gminy z organizacjami pozarządowymi 
będzie przebiegała równie efektywnie 
jak dotychczas. Życzymy również Orga-
nizacjom pozarządowym życzymy uda-
nych i efektywnych realizacji zadań.

Sylwia Kędzierska

Spotkajmy się w tym świątecznym czasie…
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary pani Renata Bednarczyk serdecznie zaprasza 

wszystkich mieszkańców gminy na:

 ► Wigilię Miejską, która odbędzie się 17 grudnia 2022 roku. W programie: dzielenie się 
opłatkiem, wspólne kolędowanie, degustacja wigilijnych potraw.

 ► Koncert Świąteczny przygotowany przez Ośrodek Kultury w Młynarach oraz kierma-
sze świąteczne przygotowane przez lokalne organizacje i artystów. Na scenie zagosz-
czą grupy wokalne działające przy Ośrodku Kultury oraz zespoły szkoły Podstawowej 
w Młynarach: Lawa i Ambrozja, dzieci klas I-III SP w Młynarach, dzieci z Przedszkola w 
Młynarach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Błudowie. 

Spędźmy ten czas razem!
O terminie i godzinie świątecznych uroczystości będziemy informować Państwa na 

bieżąco na stronie urzędu www.mlynary.pl oraz na Facebooku.


