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W sobotę 21 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne,  
których organizatorem był Ośrodek Kultury  
w Młynarach i Urząd Miasta i Gminy Młynarystr. 4-5
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TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

Zachęcamy Państwa do współredago-
wania niniejszego czasopisma. Jeśli 

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

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

 
Zespół redakcyjny

do organizowania wystaw, na których 
mieszkańcy Młynar będą mogli zaprezen-
tować swoje pasje.

Zrealizowaliśmy kolejne inwestycje i re-
monty. Oddano do użytku wyremontowa-
ną wspólnie z powiatem ulicę Słowackiego, 
która od nowego roku będzie drogą gminną. 
W sołectwach powstały nowe altany, wiaty, 
trwają remonty świetlic wiejskich.

Rozpoczęły się kolejne remonty dróg 
zarówno gminnych, powiatowych, jak 
i wojewódzkich. Dzięki zabiegom Gminy 
Młynary oraz przekazaniu dofinansowa-
nia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich roz-
począł się długo oczekiwany remont drogi 
wojewódzkiej 505 w miejscowości Sąpy. 
Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi 
gminnej Sąpy–Warszewo (odcinek I), pro-
jekt został dofinansowany w ramach Fun-

duszu Dróg Samorządowych. Rozpocznie 
się również dalszy remont drogi gminnej 
Kraskowo–Gardyny, przebudowa drogi po-
wiatowej na odcinku Kwietnik–Zastawno 
oraz remont drogi powiatowej Młynarska 
Wola–Janiki Pasłęckie. 

Więcej informacji na temat aktualnych 
wydarzeń w naszej gminie uzyskacie Pań-
stwo, czytając biuletyn, który przekazuję 
Państwu wraz z życzeniami zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności. Wspólnie musimy 
przetrwać niekorzystny dla nas czas. Zacho-
wać cierpliwość i spokój, nie tylko na dro-
gach, ale i w kontaktach międzyludzkich. 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

DRODZY MIESZKAŃCY!

NA ZDJĘCIU RENATA WIOLETTA BEDNARCZYK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY

GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

www.mlynary.pl
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Przed nami kolejny trudny czas. 
W mediach słyszymy o czwartej 
fali pandemii, groźbie nauki zdalnej 

czy zamykaniu instytucji. Obecnie szko-
ły i przedszkole w naszej gminie pracu-
ją stacjonarnie, ale ze względu na drobne 
ogniska COVID-19, które miały miejsce 
w ostatnim czasie, niektóre klasy uczy-
ły lub uczą się w systemie hybrydowym. 
Szybki powrót do szkoły po kwarantan-
nie jest korzystnym rozwiązaniem zarów-
no dla dzieci, które potrzebują kontaktu 
z rówieśnikami, jak i dla rodziców. Mu-
simy jednak pamiętać, że aby zatrzymać 
rozprzestrzenianie się wirusa, powinni-
śmy stosować się do obostrzeń zalecanych 
przez sanepid oraz poddać się szczepieniu 
przeciw COVID-19, bo tylko takie odpowie-
dzialne działanie daje możliwość powro-
tu do „normalności”. Na dzień dzisiejszy 
w naszej gminie w pełni zaszczepionych 
jest 46,6% mieszkańców (2056 na 4411 
osób). Przypomnę, że aby wygrać z pan-
demią zaszczepionych musi być przynaj-
mniej 75% populacji.

Wakacje były czasem, spokoju i odpo-
czynku, ale zarazem czasem wytężonej 
pracy. Przy współpracy wielu osób udało 
się nam zorganizować tak ważną dla gmi-
ny miejsko-wiejskiej uroczystość, jaką jest 
„Święto Plonów”. Jak co roku chcieliśmy 
podziękować rolnikom za ich trud, za ich 
ciężką pracę. 

We wrześniu został oddany do użytku 
zrewitalizowany budynek przy ulicy Sło-
wackiego. Będzie to Centrum Integracji 
Społecznej, którego brakował w naszej 
gminie. W trakcie uroczystego otwarcia 
obiektu została zorganizowana wystawa 
„Młynary – Nasze Miasto”, na której poka-
zano zdjęcia starych Młynar. Jest to wstęp 

Klub Senior+ 
w Młynarach 

Klub Senior+ w Młynarach jest 
placówką wsparcia dziennego 
dla mieszkańców miasta 
i gminy Młynary w wieku 60+, 
seniorów samodzielnych, 
niepełnosprawnych, 
samotnych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Działa w strukturach Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. 

Klub Senior+ jest miejscem spotkań 
osób w starszym wieku, które w bar-
dzo różnorodny sposób mogą spędzać 
wolny czas z możliwością pogłębiania 
swych zainteresowań oraz zdobywa-
nia wiedzy i nowych doświadczeń. Spo-
tkania w Klubie pozwalają zaspokoić 
potrzebę kontaktów międzyludzkich, 
nawiązywać nowe znajomości i przy-
jaźnie, a przede wszystkim zagospoda-
rować wolny czas. 

Klub jest otwarty na podejmowanie 
wszelkich działań zmierzających do po-
prawy jakości życia i funkcjonowania 
osób starszych w środowisku lokalnym. 
Działalność Klubu Seniora ma na celu in-
tegrację lokalnego środowiska seniorów, 
poprawę funkcjonowania psychicznego, 
społecznego i fizycznego uczestników, 
zwiększenie poczucia przynależności 
do społeczności lokalnej, przeciwdzia-
łanie izolacji i marginalizacji społecznej, 
wzrostu poczucia własnej wartości, jak 
również aktywizację i promowanie ak-
tywnego i zdrowego stylu życia wśród 
seniorów.

Klub Seniora oferuje swoim pod-
opiecznym następujące wsparcie: zajęcia 
fizjoterapeutyczne, warsztaty psycholo-
giczne, zajęcia ruchowo-muzyczne z ani-
matorem, imprezy okolicznościowe, 
wycieczki oraz zajęcia profilaktyczne do-
tyczące bezpieczeństwa. Współpracuje 
z miejscowymi instytucjami.

Na bazie potencjału seniorów, z ich 
inicjatywy oraz w wyniku ich własnej 
aktywności, odbywają się zajęcia kuli-
narne, plastyczne, ćwiczenia na siłowni, 
spacery, spotkania przy herbacie, sean-
se filmowe, „Dni z Humorem”. 

Oferta Klubu to wszelkie działania ak-
tywizujące osoby starsze do spędzania 
czasu wolnego w ciekawy sposób, dzię-
ki czemu na dłużej mogą one pozostać 
w dobrej formie. Seniorzy dbają o porzą-
dek i zieleń wokół budynku, a w ramach 
zajęć gospodarczych odrestaurowali sta-
re ławeczki, z których teraz korzystają, 

spędzając czas na świeżym powietrzu. 
Jak mówią same seniorki, dzięki udzia-
łowi w zajęciach są sprawniejsze, mają 
więcej siły i ochoty, aby podejmować 
inne działania. Mimo wielu spraw „na 
głowie” znajdują czas dla siebie i dzięki 
temu są szczęśliwsze.

W Klubie zatrudnieni są specjaliści, 
którzy wkładają dużo serca, aby zachę-
cać seniorów do rozwoju pasji i zainte-
resowań, m.in. fizjoterapeuta, psycholog, 
animatorka. Planowane jest zatrudnie-

nie kolejnych specjalistów w zależności 
od preferencji członków Klubu. 

Działalnością Klubu kieruje kierow-
nik zatrudniony przez M-GOPS w Mły-
narach.

Oferta Klubu jest urozmaicona, co daje 
każdemu seniorowi duży wachlarz moż-
liwości ciekawego i interesującego spę-
dzania wolnego czasu.  

Klub Seniora cały czas prowadzi ak-
tywną rekrutację wśród osób zaintere-
sowanych.  Zespół MGOPS

SPACER „NA KIJKACH”

ĆWICZENIA Z FIZJOTERAPEUTĄ
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W sobotę 21 sierpnia odbyły 
się Dożynki Gminne, których 
organizatorem był Ośrodek 
Kultury w Młynarach i Urząd 
Miasta i Gminy Młynary.

Podczas mszy polowej mieszkańcy 
naszej gminy złożyli dziękczynienie za 
tegoroczne plony. Starostowie Doży-
nek – Agnieszka Karulewska i Marek 
Grabkowski – przekazali na ręce Bur-
mistrz Miasta i Gminy Młynary Renaty 
Bednarczyk poświęcony bochen chle-
ba, którym to Burmistrz podzieliła się 
z mieszkańcami. 

Podczas części oficjalnej Burmistrz 
Miasta i Gminy Młynary podziękowała 
rolnikom naszej gminy za ich pracę: 

„Z wdzięcznością pochylam głowę 
przed tymi, którzy uprawiają ziemię. To 
dzięki Wam każdego dnia na nasze stoły 
trafia chleb, największy skarb rolniczego 
trudu” – mówiła do rolników.

Podczas tegorocznego Święta Plonów 
Burmistrz wręczyła wyróżnienia dla rol-
ników, społeczników, a także medale dla 
małżonków obchodzących złote gody.

W tym roku po raz pierwszy został 
wykonany gminny wieniec dożynkowy, 
będący efektem kilkutygodniowej pracy 
pań z Karszewa, Kwietnika, Kraskowa, 
Młynarskiej Woli i Młynar. Mieszkańcy 
mogli również podziwiać prace Władysła-
wy Kadłubowskiej, które stanowiły tego-
roczną dekorację.

Piękne stoiska dożynkowe przygoto-
wały: Koło Gospodyń z Nowego Monaste-

rzyska, Koło Gospodyń z Młynar, Barbara 
Wilińska – Pracownia Ceramiczna, Nadle-
śnictwo Młynary oraz KRUS Pasłęk. Przy 
stoisku Urzędu Miasta i Gminy Młyna-
ry można było skosztować smakowitych 
potraw, ale także zasięgnąć informacji 
na temat szczepień przeciwko Covid-19 
oraz programu „Czyste powietrze”. Wielu 
mieszkańców skorzystało również z moż-
liwości spisania się w Narodowym Spisie 
Powszechnym. Pod patronatem Urzędu 
Miasta i Gminy Młynary odbyła się rów-
nież akcja „Drzewko za odpad”.

W organizację tegorocznych dożynek 
zaangażowało się wiele osób: wolonta-
riusze, pracownicy Urzędu, Ośrodka Kul-
tury, Szkoły Podstawowej w Młynarach. 
Dzięki sponsorom nie zabrakło atrakcji: 
poczęstunku dla mieszkańców, dmuchań-
ców dla dzieci. Odbył się również Gminny 
Turniej Dożynkowy. Wszystkie drużyny 
otrzymały nagrody. 

Obchody tegorocznego Święta Plonów 
uświetnili nasi lokalni artyści: zespół 
Lawa, Karszewianki i Integraton. Mieli-

Dożynki Gminne 2021 SPONSORZY 
tegorocznych 
Dożynek 
Gminnych:

• Bank Spółdzielczy w Malborku
• Arkadiusz Cebula – Zakład 

Produkcji Tektury i Opakowań
• Jarosław Grzanka – Kopalnia 

Piasku ROBITY
• Elżbieta Kardasz-Kopytko 

i Daniel Kopytko – Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK 

• Alicja Zienkiewicz – Apteka 
AZALIA 

• Anna Grochola – AGRO-MIX 
• Marek Bednarczyk – Zakład Usług 

Komunalnych Zaścianki
• Krzysztof Iwanicki – Usługi 

Transportowe, Leśne i Ziemne, 
Nowe Monasterzysko

• Radosław Iwanicki – Usługi 
Ziemne, Nowe Monasterzysko

• Władysław Brachun – 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 

• Robert Rusiecki i Mariusz 
Rusiecki – ROMA

• Krzysztof Książek – Myjnia 
Samochodowa CAR WASH

• Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska 
w Młynarach

• Piekarnia GS Młynary
• Marcin Pawlukiewicz – 

MINIMARKET AD-MAR
• Justyna Korwel – Kwiaciarnia 

NATALIA
• Marecki Usługi 

Ogólnobudowlane – Marek 
Bednarczyk

• Piekarnia WARMIŃSKA Braniewo
• Dawid Prajwowski Firma DAKOR 

– sklep LEWIATAN 
• Teresa Ryś – Kwiaciarnia 

KORNELIA
• Spółdzielcza Mleczarnia 

Spomlek – Radzyń Podlaski / 
oddział Młynary

• Ewa i Grzegorz Smolarkowie – 
DEJA-VU

• Stanisław Jasina – Ubezpieczenia 
Inwestycje PERFEKT

• Radosław Lisowski Mechanika 
Pojazdowa

• Marian Szumski TRANS-SER
• Agnieszka i Tadeusz Kawa – 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
VITALIS 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

STOISKO UMIG MŁYNARY

TWÓRCY WIEŃCA dożynkowego:

Danuta Pych, Maria Kamecka, Władysława Kadłubowska, Grażyna Borkowska, Halina 
Lichołat, Kazimiera Rusiecka, Krystyna Trykowska, Danuta Furst, Gabrysia Zabiełło, 
Nikola Pietkiewicz, Lena Rusiecka, Julia Tucholska, Paulina Łesyk, Lucyna Tucholska, 
Teresa Snochowska, Krystyna Lewicka, Krystyna Zabiełło.

MAŁŻONKOWIE  
obchodzący złote gody:
• Maria i Jan Łowczakowie
• Alicja i Janusz Burzyńscy

WYRÓŻNIENI 
rolnicy:
• Jan Łesyk
• Jan Mościcki
• Wiesław Zieliński
• Zenon Kiljański
• Wojciech Grybko
• Grzegorz Kędzierski
• Małgorzata i Leszek Kmitowie
• Marek Grabkowski

śmy również okazję gościć zespół Wyso-
czanki z gminy Milejewo.

Zwieńczeniem dożynek była zabawa ta-
neczna, którą poprowadził sołtys Młynar 
Radosław Kiwilsza.

Dzięki wsparciu Jacka Leonowicza mo-
gliśmy cieszyć się bardzo dobrym nagło-
śnieniem imprezy.

Szczególne podziękowania składamy 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mły-
narach Janowi Radziszewskiemu i pra-
cownikom szkoły za nieocenioną pomoc.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą 
zabawę. Organizatorzy

WYRÓŻNIENI 
społecznicy:
• Danuta Pych
• Maria Kamecka
• Alina i Marek Grabkowscy
• Ewa i Grzegorz Smolarek
• Aneta Dietrych
• Teresa Florczyk
• Mieczysław Grynhagel
• Adam Zajło
• Radosław Kiwilsza
• Dawid Prajwowski

ZBOŻA dostarczyli: 
• Maria Kamecka, Danuta 

Pych, Monika Kopycińska, 
Zbigniew Karulewski, Jerzy 
Czubiński.

KOSZE DOŻYNKOWE 
wykonali:
• Klub Seniora
• Koło Gospodyń z Młynar
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Przed udzieleniem wotum zaufa-
nia Pani Burmistrz przedstawiła 
raport o stanie Gminy Młynary 

za 2020 r. Raport o stanie Gminy Mły-
nary jest kompleksowym dokumentem 
podsumowującym działalność Burmi-
strza Miasta i Gminy Młynary. W po-
wyższym dokumencie przedstawione 
zostały informacje dotyczące Gminy 
Młynary m.in. w zakresie: demografii, 
finansów, zrealizowanych inwestycji, 
realizowanych projektów „miękkich”, 
funduszu sołeckiego, remontów i mo-
dernizacji dróg wojewódzkich, powia-
towych i gminnych, oświaty, kultury 
i sportu, rolnictwa i leśnictwa, pomocy 
społecznej, gospodarki przestrzennej, 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, zaopatrzenia ludności w wodę 
i oczyszczanie ścieków, gospodarki od-
padami komunalnymi.

WOTUM ZAUFANIA 
Po przedstawieniu raportu odby-

ła się debata, a następnie Radni RM 
w Młynarach podjęli jednogłośnie 
(14 głosów „za”, 1 radny nieobecny) 
Uchwałę w sprawie udzielenia Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Młynary wotum 
zaufania za 2020 rok. Należy zauwa-
żyć, że w debacie nad raportem o sta-
nie Gminy oprócz Radnych RM mogą 
zabrać głos mieszkańcy Gminy Mły-
nary, do czego zachęcam w przyszłym 
roku podczas czerwcowej sesji abso-
lutoryjnej.

Po analizie sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta i Gminy Młynary za 
2020 rok oraz zapoznaniem się z opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania Budże-
tu Miasta i Gminy Młynary za 2020 rok 
Radni RM w Młynarach podjęli jednogło-
śnie (14 głosów „za”, 1 radny nieobecny) 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Miasta i Gminy 
Młynary wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania Budżetu Miasta i Gminy Młyna-
ry za 2020 rok.

Główne informacje dotyczące wy-
konania Budżetu Miasta i Gminy 
Młynary przedstawiono w Raporcie 
o stanie Gminy Młynary za 2020 rok, 
z którym można się zapoznać na stro-
nie www.mlynary.pl.

UDZIELENIE 
ABSOLUTORIUM

Przed udzieleniem absolutorium Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 
2020 rok Agnieszka Kościelska, Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła 
uchwałę KR w sprawie wniosku o udzie-
lenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Młynary za 2020 rok, w której 
to uchwale KR pozytywnie opiniuje wy-
konanie Budżetu Miasta i Gminy Młyna-
ry za 2020 rok i wnosi do Rady miejskiej 
w Młynarach o udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 
2020 rok. 

Wniosek KR został pozytywnie za-
opiniowany prze Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Olsztynie. Po spełnieniu 
wszystkich wymogów ustawowych, któ-
re w skrócie omówiłem Państwu, Rad-
ni RM w Młynarach podjęli jednogłośnie 
(14 głosów „za”, 1 Radny nieobecny) 
uchwałę w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Młynary absolu-
torium za 2020 rok. 

Ponadto podczas XXXV sesji RM w Mły-
narach Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie zmiany WPF Miasta 

i Gminy Młynary na lata 2021–2041,
• Uchwała w sprawie zamiany Budżetu 

na 2021 rok,
• Uchwała w sprawie przyjęcia Gminne-

go Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021–
2024,

• Uchwała w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2021–2023,

• Uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomości położo-
nej na ternie Miasta i Gminy Młynary 
(nieruchomość położona przy ul. Żół-
kiewskiego 1, składające się z jednego 
pomieszczenia o powierzchni 7,72 m2).
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodar-

czego, Oświaty i Kultury podczas przed 
sesyjnego posiedzenia 23 czerwca zaopi-
niowała 4 powyżej wymienione uchwały.

PRACA KOMISJI 
REWIZYJNEJ

W ramach planu kontroli na 2021 rok 
Komisja Rewizyjna RM w Młynarach 
obradowała 10 czerwca na 14 posie-
dzeniu i zajęła się następującymi za-
gadnieniami:

Praca Rady Miejskiej w Młynarach

Członkowie KR rozpatrzyli sprawoz-
danie finansowe za 2020 rok oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu wraz 
z opinią RIO o tym sprawozdaniu, a na-
stępnie podjęli jednogłośnie (3 gło-
sy „za”) uchwałę w sprawie wniosku 
o udzielenie absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Młynary za 2020 
rok.

Analizą działalności Ośrodka Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej w Młynarach.

Analizą podejmowanych działań w za-
kresie ściągalności zadłużenia za wywóz 
odpadów komunalnych,

Na podstawie informacji przedstawio-
nych przez Panią Burmistrz stwierdzo-
no, że całkowity koszt obsługi systemu 
gospodarowania odpadami komunalny-
mi Gminy Młynary w 2020 roku wyniósł 
909 307,63 zł z czego 93,64% to koszty 
zawiązane z odbiorem, transportem i za-
gospodarowaniem odpadów komunal-
nych przez firmę Koma Olsztyn Sp. z o.o. 
Systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2020 roku objęto 1171 
nieruchomości, czyli 3344 mieszkańców. 
Stan zaległości na koniec 2020 roku wy-
nosił 135 065,72 zł. Nastąpiło zwiększe-
nie zaległości o 23 391,38 zł w stosunku 
do 2019 roku. W 2020 roku wystawiono 
550 upomnień (po wezwaniu 309 wła-
ścicieli nieruchomości uregulowało za-
ległości) i 241 tytułów wykonawczych 
wobec dłużników.

Należy zauważyć, że wzrost zaległości 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi jest głównie spowodowany nie re-
gulowaniem zaległości przez dłużników, 
którzy posiadają wieloletnie zadłużenie 
(33 osoby generują zadłużenie na pozio-
mie 84 187,66 zł).
Karol Jóźwiak, Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Młynarach

SIEĆ KANALIZACYJNA I BURZOWA
Ulice Ogrodowa i Kwiatowa w Mły-

narach posiadają już sieć kanalizacyjną 
i burzową

W maju rozpoczęła się realizacja zada-
nia polegającego na budowie sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej 
przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młyna-
rach. W ramach zadania wykonano sieć 

wodociągową o długości 237 mb oraz hy-
dranty pożarowe, sieć kanalizacji sanitar-
nej o długości 196 mb oraz sieć kanalizacji 
deszczowej długości 216 mb. Prace zosta-
ły zakończone w czerwcu br. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 285 303,32 zł. Zadanie 
zrealizowano w całości ze środków wła-
snych Gminy Młynary.

„RÓŻANA WYSPA” W KARSZEWIE
Mieszkańcy Karszewa mogą cieszyć się 

nowym miejscem wypoczynku i rekreacji. 
„Różana Wyspa” to projekt realizowany 
etapowo. Pierwsza cześć zadania polegała 
na rewitalizacji stawu wiejskiego. Środki 
na ten cel pochodziły z funduszu sołeckie-
go na 2020 i 2021 rok. W wyniku realiza-
cji zadania oczyszczono zbiornik wodny 
z martwej i suchej roślinności, usunięto 
wolny namuł z dna i skarp zbiornika oraz 
uzupełniono ubytki gruntu w skarpach. 
Kolejny etap polegał na zagospodarowa-
niu wyspy. Na ten cel sołectwo pozyska-

no środki w ramach konkursu „Aktywna 
Wieś Warmii Mazur i Powiśla” – dofinan-
sowanie 20 000,00 zł (o którym pisali-
śmy w poprzednim numerze biuletynu). 
Na wyspie stanęła już drewniana altana 
wyposażona w drewniany stół i ławki. 
Przy wiacie znajduje się murowany grill, 
a wyspa została obsadzona różami. Za-
montowano również oświetlenie wyspy 
zakupione dzięki działalności zespołu 
„Karszewianki”. „Różana wyspa” to kolej-
ne przyjazne miejsce, które umili wypo-
czynek mieszkańcom Karszewa.

NOWY PLAC ZABAW W KUROWIE 
BRANIEWSKIM

Plac zabaw w Kurowie Braniewskim 
wymagał gruntownego remontu. Zdemon-
towano stare i uszkodzone urządzenia 
palcu zabaw, uprzątnięto je i postawiono 
nowy wielofunkcyjny zestaw. „Słoneczna 

fiesta” została zakupiona w ramach środ-
ków z funduszu sołeckiego na 2021 rok. 
Zestaw składa się między innymi z domku 
z bocianim gniazdem, huśtawki, zjeżdżalni 
oraz ścianki wspinaczkowej. 

 

Podczas XXXV sesji RM w Młynarach, która odbyła się 23 czerwca 
2021 roku. Radni RM w Młynarach udzielili Pani Burmistrz Miasta 
i Gminy Młynary Renacie Bednarczyk wotum zaufania i absolutorium 
z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Zachęcam  mieszkańców gminy Mły-
nary do oglądania transmisji obrad 
RM w Młynarach w Internecie (serwis 
www.youtube.com konto Gmina Mły-
nary) oraz zapoznawania się z mate-
riałami dotyczącymi RM zamieszczo-
nymi na stronach internetowych Gmi-
ny Młynary:

• www.mlynary.pl
• https://bip.mlynary.pl
• www.facebook.com/GminaM-

łynary
Polecam również zapoznanie się z Ra-
portem o  stanie Gminy Młynary za 
2020 rok, który można znaleźć na stro-
nie www.mlynary.pl w zakładce po 
prawej stronie.

Realizacja 
zaplanowanych 
przedsięwzięć 

NOWY PLAC ZABAW „SŁONECZNA SJESTA”

OBRADY RADY MIEJSKIEJ

http://www.youtube.com
http://www.mlynary.pl
http://www.facebook.com/GminaMłynary
http://www.facebook.com/GminaMłynary
http://www.mlynary.pl
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COVID-19. Przyzwy-
czailiśmy się, że jest. 
Powoli wracamy do „nor-
malności”, uczestniczymy 
w życiu publicznym, prze-
stajemy nosić maseczki, 
dezynfekować ręce. Jed-
nak w telewizji słyszymy 
o kolejnej fali pandemii je-
sienią. Czy pana zdaniem 
możemy przygotować się 
na jesienną falę zachoro-
wań?

Niestety, koronawirus 
(SARS-COV-2) z nami pozo-
stanie tak jak wirusy grypy 
i innych chorób zakaźnych. 
Musimy się przyzwyczaić 
do jego obecności, nie może-
my ciągle egzystować w za-
mknięciu. Wiem, że jesteśmy 
już tym wszystkim bardzo 
zmęczeni, ja również. Do-
brze, że wracamy do uczest-
nictwa w życiu publicznym. 
Jednak warto pamiętać, iż 
w przypadku wszystkich cho-
rób zakaźnych tak prozaiczne 
sprawy, jak utrzymanie dy-
stansu, przestrzeganie zasad 
higieny, np. dokładne mycie 
czy dezynfekcja rąk, zdrowa 
dieta, dobra jakość snu, od-
powiednia aktywność fizycz-
na czy szczepienia znacznie 
ograniczają ryzyko zacho-
rowania w okresie jesien-
no-wiosennym, gdy nasza 
odporność jest obniżona. 
Co daje nam szczepionka 
przeciw COVID-19?

Można zapytać, dlaczego 
w ogóle się szczepimy. Otóż 
medycyna dotąd nie wymy-
śliła bardziej skutecznego na-
rzędzia do zwalczania chorób 
zakaźnych niż szczepienia. 
Dzięki szczepionkom uda-
ło się wyeliminować wirus 
ospy prawdziwej, w przy-
padku której śmiertelność 
u osób niezaszczepionych 
dochodziła do 90%. Szcze-
pionki stymulują nasz układ 
odpornościowy do wytwo-
rzenia skutecznej ochrony 
przed wirusami bądź bakte-
riami. W przypadku szczepie-
nia przeciw Covid-19 wariant 
delta, według najbardziej ak-
tualnej wiedzy medycznej, 
szczepionka zmniejsza ryzy-
ko zachorowania na pełno-

objawową chorobę, chroni 
przed ciężkim przebiegiem 
i umożliwia chorym prze-
życie. 
Czy zaszczepić powinny 
się głównie osoby starsze 
lub z grupy ryzyka. A co 
z młodszą częścią spo-
łeczeństwa? Są przecież 
młodzi, zdrowi, mają więk-
szą odporność. Czy mogą 
bagatelizować problem? 

Na choroby zakaźne cho-
rują zarówno dzieci, osoby 
dorosłe, jak i seniorzy. W za-

leżności od wariantu wirusa, 
czy to grypy, czy Covid-19, 
zachorowania zdarzają się 
w różnych przedziałach wie-
kowych. Koronawirus wariant 
delta atakuje w większości 
przypadków osoby młode 
i w średnim wieku. Badania 
skuteczności szczepień były 
prowadzone w populacji od 
16. roku życia w wzwyż i po-
twierdziły znaczne zmniej-
szenie zachorowalności oraz 
łagodniejszy przebieg choro-
by, natomiast u dzieci między 

12. a 16. rokiem życia bada-
no bezpieczeństwo stosowa-
nia szczepionki i wiadomo na 
pewno, że jest bezpieczna, na-
tomiast nie badano skutecz-
ności szczepień.
Znaczną część mieszkań-
ców naszej gminy stano-
wią osoby, które nie są 
przeciwne szczepieniom, 
a jednak nadal się wahają. 
W jaki sposób przekonać 
takie osoby do poddania 
się szczepieniu? 

Tak, część mieszkańców na-
szej gminy pozostaje w roz-
terce, czy zdecydować się na 
szczepienie szczepionkami, 
które powstały w tak krót-
kim czasie i są stosowane od 
zaledwie kilkunastu miesięcy. 
Ja się wcale nie dziwię, rozu-
miem te obawy i strach przed 
szczepieniem. Przez krótki 
okres sam wahałem się, czy 
się zaszczepić, czy nie. Jed-
nak przykre wydarzenia roz-
wiały moje wątpliwości. Na 
Covid-19 zmarł mój niezasz-
czepiony przyjaciel z dzie-
ciństwa oraz w prawie tym 
samym czasie zmarła przy-
jaciółka mojej żony. Była od-
danym lekarzem, opiekowała 
się pacjentami z Covid-19, 
ale nie zdążyła się zaszcze-
pić. Wtedy, niestety, zabrakło 
szczepionek, a teraz niektóre 
ośrodki wyrzucają je do ko-
sza z powodu braku chętnych.
Co chciałby pan powie-
dzieć swoim pacjentom?

Chciałbym moim pacjentom 
życzyć dużo, dużo zdrowia, 
wytrwałości i cierpliwości 
w tych trudnych czasach, kie-
dy dostępność do lekarza jest 
znacznie ograniczona głów-
nie z powodu nadmiernej 
i czasami bezsensownej biu-
rokracji, braków kadrowych 
personelu medycznego oraz 
przesunięcia wszystkich środ-
ków w celu leczenia Covid-19, 
a zaniedbaniu innych, równie 
groźnych chorób cywilizacyj-
nych. Przykro to powiedzieć, 
ale ostatnio czuję się bar-
dziej urzędnikiem niż leka-
rzem i, niestety, nie mam na 
to wpływu.
Dziękuję za rozmowę.

Dorota Jurkowska

WYJAZD NA WIZYTĘ COVIDOWĄ NA POCZĄTKU EPIDEMII

ROZMOWA Z LEKARZEM  
DANIELEM KOPYTKO

Obyśmy nie 
powrócili do 
tych czasów

Zmieniają oblicze wsi na lepsze

Nazwa Adres Okres usług Rodzaj obiektu Liczba pokoi Liczba miejsc
Agroturystyka FIDA Dorota 

Juchniewicz
Stare Monasterzysko 18, 

14-420, Młynary całoroczne kwatera 
agroturystyczna 5 10

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Ziołowy Dzbanek” Sąpy 20, 14-420,  Sąpy całoroczne kwatera 

agroturystyczna 5 20

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Ekofarma Vitalis

Zastawno 37,  
14-420, Młynary całoroczne kwatera 

agroturystyczna 0 78

Agorturystyka Zielona Dolina Bronikowo 5, 
14-420, Młynary sezonowe kwatera 

agroturystyczna 0 35

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Elżbieta i Mirosław Kulpińscy

Sokolnik 7a,  
14-420, Młynary sezonowe kwatera 

agroturystyczna 0 38

Agroturystyka u Piotra i Pawała 
Barbara Balicka

ul. Konarskiego 5,  
14-420, Młynary całoroczne kwatera 

agroturystyczna 0 12

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Tomasz Burzyński

Zastawno 43,  
14-420, Młynary całoroczne kwatera 

agroturystyczna 0 12

Rajski Zakątek Elżbieta Majzner Zaścianki 36,  
14-420, Zaścianki sezonowe pokoje gościnne 2 7

Józef Ziniewicz Karszewo 17,  
14-420, Karszewo całoroczne pokoje gościnne 1 4

Malownicze wsie i miejscowości 
na terenie naszej gminy Młynary 
dzięki zaangażowaniu loklanych 
społeczności zmieniają oblicze 
wsi na lepsze. Dziś przedstawi-
my bliżej działające na naszym 
terenie gospodarstwa agrotury-
styczne – „Vitalis” oraz „Ziołowy 
dzbanek”.

Niedaleko miejscowości Zastawno 
znajduje się znakomita baza hotelowa, 
gastronomiczna i agroturystyczna oferu-
jąca wypoczynek w niezwykłych okolicz-
nościach przyrody – Vitalis.

Atutem gospodarstwa jest hodowla 
bydła rzadkich ras: Dexter, Highlander 
i Aubrac oraz hodowla owiec rasy Wrzo-
sówka. Na terenie gospodarstwa prowa-
dzona jest sprzedaż świeżego mięsa oraz 
sprzedaż jagniąt. Można także spędzić 
czas w minizoo, w którym można zoba-
czyć konie, owce, króliki, kury, kaczki, gęsi, 
indyki, kozy, krowy.

Turyści mogą spędzać wolny czas na 
wędrówkach po okolicy, zwiedzaniu oko-
licznych zabytków, uprawianiu na łonie 
natury swoich ulubionych sportów: węd-
karstwa, jazdy konnej. Atrakcją kulinarną 
jest ekologiczne, wspaniałe, staropolskie 
jadło. Do dyspozycji pozostaje komfor-
towo wyposażony kompleks hotelowy, 
a w nim 70 miejsc noclegowych.

Dlaczego turyści tu przyjeżdżają?

„Naszymi klientami są ludzie, którzy 
uciekają od codziennego zgiełku, tłoku 
i pełnych plaż. Zależy im na spokoju, ci-
szy, słuchaniu natury, szumu drzew czy 
zachodu słońca. To wszystko tutaj jest na-
turalnie dane” – mówi Tadeusz Kawa z go-
spodarstwa agroturystycznego „Vitalis”.

„Vitalis” to jednak nie jedyne miejsce, 
które kusi turystów. Dzięki takim miej-
scom jak „Ziołowy Dzbanek” w Sąpach 
turyści mogą dosłownie dotknąć natury, 
poznać dawne rzemiosła, odkryć uroki 
obszarów wiejskich.

„Ziołowy Dzbanek” położony w Sąpach 
na terenie gminy Młynary umiejscowiony 
na obrzeżach wsi, zaprasza do obcowa-
nia z naturą. Nad ziołowym ogródkiem 
unosi się zapach kuszącej macierzanki, 
a oczy cieszy widok kwitnących nagiet-
ków i lawendy w dostojnym towarzy-
stwie lubczyka i arcydzięgla. Ale również 
i swym niewątpliwym urokiem przycią-
ga dziko rosnące zioła: parzącą pokrzywę, 
szorstki żywokost i pachnący tatarak, któ-

re skrzętnie skrywają w sobie swe zdro-
wotne moce.

„Ziołowy Dzbanek” to jednak nie tylko 
wypoczynek w ziołowych izbach, ale rów-
nież nauka poprzez obserwacje i czynny 
warsztatowy udział w zgłębianiu tajni-
ków ginących rzemiosł wiejskich, takich 
jak: zielarstwa, garncarstwa oraz dawne 
tradycje i rękodzieło wiejskie.

Zagroda edukacyjna to wyjątkowe 
miejsce gdzie prowadzone są warsztaty 
dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla do-
rosłych, warsztaty fotograficzne, jak rów-
nież inne eventy. To wszystko w otoczeniu 
przepięknej agroturystyki. 

„Zagrody edukacyjne mają za zadanie 
przede wszystkim pokazać piękno wsi 
polskej poprzez różnego rodzaju warsz-
taty i w naszej zagrodzie jest 12 pakietów 
warsztatowych. Ta naturalna potrzeba 
obcowania z przyrodą i wsią jest w każ-
dym z nas zasiedlona” – mówi Ewa Ni-
siewicz z Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy 
Dzbanek”.



10 11G M I N N Y B I U L E T Y N I N FO R M ACYJ N Y N R 4 (3/2021)

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, 
31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Burmistrz Miasta 

i Gminy Młynary Renata Wioletta Bednar-
czyk podpisała umowę o dofinansowa-
nie do przebudowy oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Młynarach. Wsparcie fi-
nansowe otrzymano ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014–2020, dzia-
łanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 
w kwocie 5 867 839,55 zł. Dodatkowo 
pozyskano wsparcie finansowe w kwo-
cie 2 673 269,45 zł w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19. Cał-
kowity koszt modernizacji oczyszczalni 
ścieków wyniesie 8 541 109,00 zł. W dniu 
14 maja 2021 roku Pani Burmistrz przy 
kontrasygnacie Pani Skarbnik podpisały 
z właścicielem firmy TECHSAN umowę 
na realizację robót budowlanych i monta-
żowych w zakresie modernizacji oczysz-
czalni ścieków. 

I SIĘ DZIEJE!
Nastąpiło przekazanie placu budo-

wy przez władze naszej gminy i na 
plac budowy weszły ekipy budowlane. 
W pierwszej kolejności, jak to przy bu-
dowach bywa, rozpoczęto prace ziemne, 
czyli wykop pod dodatkowy sześcioko-
morowy zbiornik tlenowej stabilizacji 
osadów oraz pod nowy budynek tech-
niczno-socjalny. Następnie przystąpio-
no do prac zbrojeniowych pod budowę 
zbiornika. Ze względu na gabaryty 
zbiornika oraz jego przeznaczenie, musi 
być wykonane zbrojenie o zwiększonej 
wytrzymałości .

Jednocześnie oprócz wyżej opisanych 
działań, Wykonawca rozpoczął pra-
ce przygotowawcze pod budowę stacji 
zlewczej nieczystości płynnych dowożo-
nych oraz przebudowę kanału ściekowe-
go w budynku sitopiaskownika. Budowa 
nowej instalacji zautomatyzowanej stacji 
zlewczej ścieków dowożonych, zhermety-
zowanej i bezodorowej, w znacznym stop-
niu wyeliminuje uciążliwość zapachową 
oraz emisję bioaerozoli bakteryjnych na 
OMB Młynary w technologii tlenowego 
granulowanego osadu czynnego.

KIEDY PODWYŻKA OPŁAT 
ZA DOSTARCZANIE WODY 
I ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW?

W poprzednim kwartalniku zwrócili-
śmy Państwa uwagę na trwający proces ta-
ryfowy, którego efektem będzie ustalenie 
cen za dostarczanie wody i odprowadza-
nie ścieków na kolejne 3 lata. Rozpoczy-
nając żmudną procedurę taryfową, przede 
wszystkim mieliśmy na względzie dobro 
nas wszystkich, bo przecież bezpieczna 
i sprawna infrastruktura wodociągowo-
-kanalizacyjna to bezpieczny i spokojny 
byt nas wszystkich. Mając na uwadze stan 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jej 
potrzeby, konieczne remonty i zaplano-
wane inwestycje, a z drugiej strony sto-
jąc na straży racjonalnego i wyważonego 
planowania podwyżki cen, staraliśmy się 
w ścisłej współpracy z przedstawicielami 
Organu Regulacyjnego ustalić ceny wody 
i ścieków na zadowalającym poziomie za-
równo dla Zakładu, jak i odbiorców usług. 

Niekwestionowanym powodem podwyż-
ki cen jest wzrost kosztów o charakterze 
inflacyjnym, m.in. energii elektrycznej, 
materiałów i usług. Jak już niejednokrot-
nie zwracaliśmy Państwa uwagę, potrze-
by gospodarki wodno-ściekowej naszej 
gminy są bardzo duże: obok bieżącej 
działalności borykamy się z poważnymi 
nieprzewidzianymi awariami, realizuje-
my zaplanowane działania remontowo-
-modernizacyjne. Liczymy również na to, 
że dzięki wzroście opłat za wodę i ścieki 
uda nam się przynajmniej częściowo re-
alizować zaplanowane działania w wielo-
letnim planie inwestycyjnym. 

Pragniemy Państwa poinformować, 
że 20 sierpnia 2021 roku zakończył się 
proces taryfowy i zgodnie z decyzją Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z dniem 7 września 2021 roku na-
stępuje zmiana cen za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Podwyżka wody wyniesie 0,19 zł za 
1 m³ w pierwszym okresie obowiązywa-
nia nowej taryfy (czyli od 7.09.2021 roku 
do 6.09.2022 roku), natomiast w drugim 
i trzecim okresie obowiązywania tary-
fy (czyli od 7.09.2022 roku do 6.09.2023 
roku i od 7.09.2023 roku do 6.09.2024 
roku) o 0,13 zł za 1 m³. Cena za odpro-
wadzanie ścieków dla gospodarstw do-
mowych wzrośnie o 0,47 zł za 1 m³ 
w pierwszym okresie obowiązywania ta-
ryf (czyli od 7.09.2021 roku do 6.09.2022 
roku). Natomiast w drugim i trzecim 
okresie obowiązywania taryfy (czyli od 
7.09.2022 roku do 6.09.2023 roku i od 
7.09.2023 roku do 6.09.2024 roku) cena 
za odprowadzenie 1 m³ ścieków wzro-
śnie o 1 grosz. Wzrost taryfy dla ścieków 
przemysłowych wyniesie 2,65 zł do 1 m3. 

Poniżej znajdziecie Państwo tabelę z ak-
tualnymi cenami za 1 m³ dostarczonej 
wody i odprowadzonego ścieku, a także 
tabele przedstawiające obowiązujące od 
dnia 7 września 2021 roku stawki opłat 
taryfowych za dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków ustalone na trzy kolejne 
okresy obrachunkowe.

E-USŁUGI W REALIZACJI
Jak wspominaliśmy Państwu na łamach 

poprzedniego kwartalnika, w trakcie reali-

Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w realizacji

OBOWIĄZUJĄCA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW NA OKRES OD 7.09.2021 ROKU DO 6.09.2022 ROKU 

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Wszyscy odbiorcy Cena 1 m3 wody 4,27 zł 4,61 zł zł/m3

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Gospodarstwa domowe Cena 1 m3 ścieków 4,54 zł 4,90 zł zł/m3

2. Przemysł Cena 1 m3 ścieków 7,78 zł 8,40 zł zł/m3

3. Wysokość opłaty abonamentowej:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Wszyscy odbiorcy Opłata abonamentowa 4,05 zł 4,37 zł zł/1 miesiąc

OBOWIĄZUJĄCA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW NA OKRES OD 7.09.2022 ROKU DO 6.09.2023 ROKU

1. Wysokość cen za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Wszyscy odbiorcy Cena 1 m3 wody 4,39 zł 4,74 zł zł/m3

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Gospodarstwa domowe Cena 1 m3 ścieków 4,55 zł 4,91 zł zł/m3

2. Przemysł Cena 1 m3 ścieków 7,79 zł 8,41 zł zł/m3

3. Wysokość opłaty abonamentowej:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Wszyscy odbiorcy Opłata abonamentowa 4,10 zł 4,43 zł zł/1 miesiąc

OBOWIĄZUJĄCA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE  
ŚCIEKÓW NA OKRES OD 7.09.2023 ROKU DO 6.09.2024 ROKU

1. Wysokość opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Wszyscy odbiorcy Cena 1 m3 wody 4,39 zł 4,74 zł zł/m3

2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Gospodarstwa domowe Cena 1 m3 ścieków 4,55 zł 4,91 zł zł/m3

2. Przemysł Cena 1 m3 ścieków 7,80 zł 8,42 zł zł/m3

3. Wysokość opłaty abonamentowej:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary

1. Wszyscy odbiorcy Opłata abonamentowa 4,15 zł 4,48 zł zł/1 miesiąc

8,5 
to całkowity koszt przebudowy 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Młynarach, 
z czego dofinansowanie ze 
środków europejskich wynosi 
prawie 5,8 mln, a 2,6 mln 
z Funduszu Inicjatyw Lokalnych 

932 sztuki
nowych urządzeń do pomiaru 
wody z modułami radiowymi 
pozwoli na szybsze i regularne 
odczyty wodomierzy
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zacji jest projekt „Wdrożenie inteligentnych 
e-usług w gospodarce wodno-kanaliza-
cyjnej Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w Młynarach”, który zakłada wymianę 
wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 
z radiowym systemem zdalnego odczytu 
wskazań. W dniu 25 sierpnia 2021 roku 
nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i został 
wyłoniony Wykonawca – firma WODMIAR 
VR Wiśniewscy Jawna Spółka Komandyto-
wa, ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn. Projekt 
zostanie zrealizowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014–2020, działanie 3.1 Cyfrowa 
dostępność informacji sektora publiczne-
go oraz wysoka jakość e-usług publicz-
nych w kwocie 524 308,94 zł. W związku 
z powyższym na przełomie września 
i października 2021 roku rozpocznie się 
wymiana wodomierzy tradycyjnych na wo-
domierze z nakładką radiową do zdalnego 
odczytu danych. Po ustaleniu harmonogra-
mu z wykonawcą sukcesywnie będziemy 
powiadamiać mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości o dokładnym termi-
nie wymiany urządzenia pomiarowego. 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
miasta i gminy Młynary o udostępnianie 
lokali mieszkalnych celem dokonania wy-
miany wodomierzy. 

PROSZĘ PAŃSTWA, 
NOWOCZESNOŚĆ PUKA  
DO NASZYCH DRZWI!

Dzięki wprowadzanym nowoczesnym 
rozwiązaniom nasz zakład staje się bar-
dziej przyjazny i dostępny naszym klien-
tom. Udostępnione zostanie elektroniczne 
biuro obsługi klienta (dostępne również 
przez urządzenia mobilne) wraz z 6 rodza-

jami e-usług związanymi z obsługą i rozli-
czaniem mediów, czyli dostarczania wody 
i odprowadzenia ścieków, w tym m.in.:
• usługa dostępu do faktur elektro-

nicznych z możliwością płatności 
on-line, 

• dostęp do aktualnych wskazań wo-
domierzy oraz historii rozliczeń 
wskazań urządzeń pomiarowych, 

• wniosek o określenie warunków 
technicznych przyłączenia do sieci 
wodno-kanalizacyjnej, 

• wniosek o zawarcie umowy na dosta-
wę wody i odprowadzanie ścieków, 

• usługa zgłoszenia nagłej awarii.
Zamontowanie 932 szt. urządzeń do 

pomiaru wody z modułami radiowymi 
umożliwi regularne odczyty wskazań 
wodomierzy, podczas gdy dotychczas nie 
było to możliwe w związku z nieobecno-
ścią mieszkańców w lokalach mieszkal-
nych. Ponadto, skrócenie procesu i czasu 
obiegu dokumentów i informacji, popra-
wa bezpieczeństwa przechowywania 
i przesyłania danych, unowocześnienie 
procesów sprzedażowych i systemu ob-
sługi klientów, wpłynie bezpośrednio na 
jakość obsługi klientów Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Młynarach.

Jak informowaliśmy Państwa na ła-
mach kwartalnika, mamy ogromny ape-
tyt na rozwój i zmiany, nasze działania 
ukierunkowujemy na poprawę jakości 
usług świadczonych przez zakład. „Ma-
łymi kroczkami” z wielkim zaangażowa-
niem realizujemy zaplanowane działania, 
jak chociażby modernizację sieci wodocią-
gowej w miejscowości Rucianka. Jednak-
że pomimo przedłużającej się procedury 
wykonania dokumentacji projektowej 
i wszelkich ustaleń z instytucjami, mamy 

nadzieję na rozpoczęcie prac jeszcze 
w tym roku. Planujemy również w nieda-
lekiej przyszłości zakup beczki aseniza-
cyjnej i ciągnika, aby w optymalny sposób 
ograniczać koszty wywozu osadu do kom-
postowni, czy rozszerzać zakres działal-
ności oczyszczalni o wywóz nieczystości 
płynnych. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Kolejnym celem, do którego realizacji 

dążymy wielkimi krokami, jest moderni-
zacja Stacji Uzdatniania Wody w Młyna-
rach. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę 
działaniom włodarzy naszej gminy istnie-
je realna szansa, że w niedługiej przyszło-
ści mieszkańcy miasta i gminy Młynary 
będą korzystać ze zmodernizowanej i no-
woczesnej hydroforni. Obecnie w reali-
zacji jest przygotowanie dokumentacji 
projektowej, na której wykonanie zostały 
pozyskane środki zewnętrzne z Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska–Ro-
sja 2014–2020 w ramach projektu Moder-
nizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku 
(Rosja) i w Młynarach (Polska). 

Po raz kolejny chcielibyśmy Państwu 
podziękować za owocną współpracę, zro-
zumienie i zaangażowanie. Pracownicy 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mły-
narach dokładają wszelkich starań, aby 
z każdym dniem podnosić jakość usług wo-
dociągowo-kanalizacyjnych. Dziękujemy za 
cierpliwość i wyrozumiałość w sytuacjach 
awaryjnych i liczymy na Państwa pomoc 
w zapobieganiu poważnym awariom dzię-
ki świadomemu i prawidłowemu korzysta-
niu w urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Do zobaczenia na łamach kolejnego 
numeru kwartalnika.

Zespół ZWiK w Młynarach

Budynek stanowiący 
jeden z elementów 
historycznej 
zabudowy w centrum 
Młynar właśnie 
otrzymał drugie życie. 

Z końcem czerwca br. za-
kończono ostatnie prace 
wykończeniowe odbudowy 
budynku komunalnego, zlo-
kalizowanego przy skrzyżo-
waniu ulic 1 Maja, Styczniowej 
i Słowackiego. Budynek obję-
ty inwestycją na przestrzeni 
wielu lat zmieniał swoją funk-
cję kilkukrotnie. Ostatnimi 
czasy stanowił pomieszcze-
nia gospodarcze dla miesz-
kańców sąsiednich budynków 
mieszkalnych. Przez wiele lat 
użytkowania obiekt ten nie 
był remontowany, a także nie 
był przedmiotem żadnej in-
westycji, przez co jego stan 
techniczny stopniowo się po-
garszał. Doprowadziło to do 
sytuacji, w której budynek ze 
względu na swój zły stan nie 
nadawał się do użytkowania. 
Ponadto, sporządzona eks-
pertyza budowlana wykazała, 
że w obecnym stanie remont 
jest bezcelowy ze względu na 
bardzo zaawansowany stan 
degradacji jego elementów 
konstrukcyjny. Rozbiórka bu-
dynku, który ze względu na 
swój wiek i położenie jest 
objęty nadzorem konserwa-
torskim, również nie była 
możliwa. Nieestetyczny wy-
gląd zniszczonego budynku 
w samym centrum miasta nie 
był wizytówką Młynar, z jaką 
mieszkańcy chcieliby być ko-
jarzeni. W związku z tym 
jedynym sposobem na przy-
wrócenie go do jego świet-
ności i życia była rozbiórka 
wszystkich elementów kon-
strukcyjnych i odbudowa od 
zera w pierwotnym kształcie.

Inwestycja z tym związana 
została ujęta w Lokalnym Pro-
gramie Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Młynary, przyjętym 
przez Radę Miejską w Młyna-
rach w 2018 roku. Dokument 
ten określał projekty, które 
przez swoją realizację mają na 
celu wyprowadzenie obsza-
rów miasta ze stanu degrada-
cji, nie tylko poprzez działania 
inwestycyjne i przestrzenne, 
ale także społeczne. Pozwo-
liło to na pozyskanie przez 
Gminę Młynary dofinansowa-
nia w ramach wniosku złożo-
nego na początku 2019 roku. 
Dofinansowanie w wysokości 

85% kosztów realizacji pozy-
skano w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego na lata 2014–
2020. W kwietniu 2019 roku 
Burmistrz Miasta i Gminy Mły-
nary Renata Bednarczyk pod-
pisała umowę dofinansowania, 
a w maju 2020 roku umowę 
z wykonawcą robót budowla-
nych, wybranym w przetargu. 
Roboty związane z całkowitą 
rozbiórką budynku, a następ-
nie jego odbudową, realizo-
wano do końca czerwca 2021 
roku. Budynek zachował pier-
wotny kształt oraz otwory 

okienne i drzwiowe. Ściany 
nośne zostały odbudowane 
z pustaka ceramicznego, a ele-
wację wykonano z cegły lico-
wej. W ramach ogrzewania 
budynku zamontowano wy-
dajny piec na pellet. Równocze-
śnie z robotami dotyczącymi 
budynku komunalnego, pry-
watny inwestor rozpoczął 
także równoległą rozbiórkę 
i odbudowę przylegającego bu-
dynku usługowego.

Po zakończeniu inwestycji 
budynek otrzymał nowe funk-
cję użytkowe. Docelowo obiekt 
ten będzie pełnił rolę centrum 
integracji społecznej, stano-
wiące bazę do realizacji róż-
nego rodzaju przedsięwzięć 
i projektów społecznych, ma-
jących na celu wyprowadzenie 
obszarów gminy ze zdegrado-
wanego stanu. Oprócz robót 
budowlanych dofinansowa-
niu podlegał również zakup 
wyposażenia budynku, w tym 
m.in. umeblowanie i sprzęt 
biurowy. Całkowity koszt przy-
gotowania dokumentacji, re-
alizacji robót budowlanych 
i zakupu wyposażenia wy-
niósł 803 844,13 zł. Otrzyma-
ne dofinansowanie wyniosło 
679 380,56 zł. Jest to pierw-
sza, ale zarazem nie ostatnia 
taka inwestycja mająca na celu 
kompleksową rewitalizację 
budynku komunalnego na te-
renie miasta Młynary. Trwają 
prace zmierzające do zaplano-
wania kolejnych rewitalizacji 
w ramach nowej perspektywy 
finansowej na lata 2021–2027.

Kamil Szarag

Projekt pn. Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach –- Etap I: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego, realizowany jest przy wsparciu 
finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja 
miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.

Nowe życie starego 
budynku w Młynarach

REWITALIZACJA PRZED...

...I PO.

POSTĘP PRAC W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI STAJE SIĘ 
CORAZ TRUDNIEJSZYM I DROŻSZYM WYZWANIEM DLA 
WIĘKSZOŚCI POLSKICH GMIN I ICH MIESZKAŃCÓW. 
RÓWNIEŻ NASZA GMINA BORYKA SIĘ Z WIELOMA 
PROBLEMAMI W TYM ZAKRESIE.

Jednym z głównych problemów z ja-
kimi zmaga się nasza Gmina jest ro-
snąca masa zbieranych odpadów ko-

munalnych, w tym bioodpadów. Mówiąc 
wprost – mieszkańcy wytwarzają coraz 
więcej odpadów a zwłaszcza odpadów 
zmieszanych i bio. Pociąga to za sobą 
wzrost rozliczenia tonażowego, a w kon-
sekwencji wzrost wynagrodzenia za od-
biór, transport i zagospodarowanie od-
padów komunalnych. 

Istotne znaczenie dla gospodarki odpa-
dami ma poziom świadomości społeczeń-
stwa w zakresie zagrożeń wynikających 
z niewłaściwego postępowania z odpa-
dami i ich nadmiernego wytwarzania. 
Właściwa segregacja odpadów, zmiana 
nawyków w sposobie wykonywanych za-
kupów, a także „dawanie drugiego życia” 
starym, zużytym czy uszkodzonym przed-
miotom w istotny sposób wpływa na ilość 
wytwarzanych opadów. Gmina Młynary 
podejmuje działania w obszarze eduka-
cji ekologicznej w kierunku prawidłowe-
go postępowania z odpadami. W ramach 
obowiązującej z firmą KOMA Olsztyn Sp. 
z o.o. umowy przewidziane zostały środki 
przeznaczone na przeprowadzenie dzia-
łań propagujących segregację odpadów 
komunalnych na terenie naszej gminy. Są 
to głównie działania polegające na dostar-
czaniu do każdego gospodarstwa domo-
wego, co najmniej raz na pół roku ulotek 
informujących o zasadach segregacji, 
rozwieszenia plakatów informacyjnych 
oraz organizacja konkursów z nagroda-
mi, głównie wśród uczniów naszych szkół.

PROBLEM KONKURENCJI
Innym ważnym zagadnieniem wywo-

łującym dyskusje wśród mieszkańców 
jest wybór podmiotu zajmującego się 
odbiorem, transportem i zagospodaro-
waniem odpadów komunalnych. Nasza 
Gmina od kilku lat zmaga się z trudnością 
w postaci braku konkurencji. Do przetar-
gu od dłuższego czasu przystępuje tyl-
ko jeden przedsiębiorca, który narzuca 
określone stawki. 

W związku z tym, że Gmina przejęła od-
powiedzialność za gospodarkę odpadami 
komunalnymi, to ona w imieniu właścicie-
li nieruchomości dysponuje pieniędzmi 
na pokrycie kosztów finansowania sys-
temu. Środki te pochodzą z opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (art. 6r pkt 2) z po-
branych opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami. Należą do nich: odbiór, trans-
port, zbieranie, odzysk i unieszkodliwia-
nie odpadów komunalnych, tworzenie 
i utrzymywanie punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, obsługa 
administracyjna systemu, edukacja ekolo-
giczna w zakresie prawidłowego postępo-
wania z odpadami. 

NIEUNIKNIONE PODWYŻKI
Niestety w ostatnim miesiącu zmie-

nił się cennik opłat za utylizacje odpa-
dów (Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu 
nr XVIII/540/2021 z dnia 24 czerwca 

2021 roku w  sprawie ustalania wysokości 
opłaty za przyjęcie odpadów do zagospo-
darowania przez Zakład Utylizacji Odpa-
dów sp. z o.o. obowiązujący od 1 sierpnia 
2021 roku). Obecnie obowiązujący cennik 
dostosowuje stawki opłat za przyjęcie od-
padów przez Zakład Utylizacji Odpadów 
do rosnących kosztów ich zagospodaro-
wania, składowania, mediów oraz eks-
ploatacji i remontów instalacji. W związku 
z powyższym od 1 stycznia 2022 roku 
Gmina Młynary będzie zmuszona pod-
wyższyć stawkę opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Na wysokość 
stawki opłaty będą miały również wpływ 
wciąż rosnące koszty odbioru i transportu 
odpadów komunalnych.

UTRUDNIENIA  
W ODBIORZE ODPADÓW

W ramach bieżącej umowy na odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zlokali-
zowanych na terenie Gminy Młynary za-
wartej pomiędzy Gminą Młynary a firmą 
KOMA Olsztyn Sp. z o.o. pojawia się wie-
le trudności. Wynikają one z nieprawi-
dłowości ze strony Wykonawcy, ale także 
z postępowania mieszkańców. 

Największą bolączką mieszkańców jest 
brak terminowości odbieranych odpa-
dów, brak pozostawiania odpowiedniej 
ilości worków czy awarie pojazdów od-
bierających odpady komunalne. Zgod-
nie z postanowieniami zawartej umowy 
(§5 Obowiązki Wykonawcy ust. 18, ust 
25), Wykonawca zobowiązany jest do 

Problemy 
gospodarki 
odpadami

odbierania i transportu odpadów komu-
nalnych nawet w przypadkach, kiedy do-
jazd do nieruchomości jest utrudniony, 
w szczególności na wskutek prowadzo-
nych remontów dróg, objazdów, nie-
przejezdności z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. W tego typu 
przypadkach dopuszcza się dwudniowe 
opóźnienie w odbiorze i transporcie od-
padów bez konsekwencji. W sytuacjach, 
gdy utrudniony jest dojazd do niektórych 
nieruchomości lub w przypadkach, gdy 
użycie cięższego sprzętu spowodowałoby 
znaczne pogorszenie stanu nawierzchni 
dróg gminnych, Wykonawca zobowiązuje 
się do odbioru i transportu odpadów ko-
munalnych, pojazdami o mniejszym gaba-
rycie, o masie do 3,5 t. Zgodnie z zapisami 
w umowie, w uzasadnionych przypad-
kach, to jest w przypadku awarii pojaz-
du Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
opóźnienie do dwóch dni roboczych bez 
konsekwencji. Warunkiem jest zawiado-
mienie Zamawiającego o awarii pojaz-
du tego samego dnia za pośrednictwem 
kontaktu telefonicznego oraz pisemnie 
e-mailem. Z uwagi na nasilone awarie 
pojazdów odbierających odpady komu-
nalne w miesiącach czerwiec–lipiec, Gmi-
na podjęła wiele działań, mających na celu 
zorganizowanie pojazdu zastępczego. 

Niestety, wiele problemów genero-
wanych jest również przez mieszkań-
ców. Związane są one z nieterminowym, 
niezgodnym z harmonogramem wy-
stawianiem odpadów komunalnych, 
przechowywaniem odpadów w niewła-
ściwych workach. 

Strony umowy podjęły liczne działa-
nia zmierzające do poprawy współpracy, 
zapewnienia wysokiej jakości świadczo-
nych usług. 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
zwraca się z prośbą do wszystkich miesz-
kańców, aby wszelkie problemy w za-
kresie gospodarki odpadami zgłaszali 
na bieżąco poprzez kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu: 55 618 22 40 lub 
mailowo na adres: odpady@mlynary.pl. 
Pozwoli to na poprawę jakości świadczo-
nych usług i zadowolenia wśród miesz-
kańców. Pamiętajmy jesteśmy częścią 
przyrody i dbajmy o nią w szczególny spo-
sób. Zmierzajmy do minimalizacji wytwa-
rzanych w pojedynczych gospodarstwach 
domowych odpadów komunalnych. Przy-
niesie to wymierne korzyści dla całej zbio-
rowości zarówno w ujęciu lokalnym, jak 
i globalnym. Wpłynie pozytywnie na ota-
czające nas środowisko oraz pozwoli na 
zmniejszenie kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Emilia Hrypińska

Dożywianie w szkołach
Informacja dotycząca przyjmowa-

nia wniosków na dożywianie dzieci 
w przedszkolach i szkołach podsta-
wowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Młynarach infor-
muje, że przyjmowane są wnioski 
na dożywianie dzieci w przedszko-
lach oraz szkołach podstawowych 
w ramach wieloletniego rządowe-
go programu w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019–2023. Pomoc w formie doży-

wiania dzieci w szkole przysługuje 
rodzinom, w których dochód netto 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 792,00 zł,  co 
stanowi 150% sumy kwot kryte-
rium dochodowego na osobę w ro-
dzinie, określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania informacji pro-
simy o kontakt z pracownikiem 
socjalnym osobiście lub telefonicz-
nie w godzinach od 7:30 do 15:30, 
tel. (55) 248 67 20, 248 63 74

25 czerwca 2021 roku zakończył się 
wyjątkowy rok szkolny. Wyjątkowy, 
bowiem dla większości uczniów koja-
rzący się ze zdalnym nauczaniem. Na 
szczęście, w odróżnieniu od roku po-
przedniego, tym razem uczniowie mo-
gli pożegnać się w klasach, a przede 
wszystkim wziąć udział w uroczy-
stości podsumowującej rok szkol-
ny, odebrać świadectwa, nagrody za 
szczególne osiągnięcia w nauce lub 
za 100% frekwencji. Wszyscy ucznio-
wie otrzymali promocję do klasy pro-
gramowo wyższej. 14 absolwentów 
w czasie uroczystego apelu odebrało 
świadectwa ukończenia szkoły pod-
stawowej. Absolwenci i uczniowie 
otrzymali nagrody książkowe i rzeczo-
we za wzorowe zachowanie, bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz za osią-
gnięcia sportowe. Nagrody i dyplomy 
sfinansowała Rada Rodziców. Dyrek-

tor szkoły przyznała stypendium za 
wyniki w nauce i osiągnięcia arty-
styczne i sportowe 11 uczniom. Dwie 
absolwentki otrzymały stypendium 
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. 
Absolwenci  pożegnali  się ze szko-
łą, wystawiając krótkie przedstawie-
nie.  Z tej okazji przygotowali również 
prezentację multimedialną  podsumo-
wującą ich ośmioletni pobyt w naszej 
placówce. Przywołali miłe wspomnie-
nia, a także zapozowali do wspólnego 
zdjęcia. Dyrektor wręczyła też listy 
gratulacyjne rodzicom. Dziś już wie-
my, że nasi absolwenci dostali się do 
wymarzonych szkół.

Tuż przed końcem roku szkolnego 
w szkole odbyły się bardzo ciekawe 
wycieczki do Trójmiasta i Olsztyna oraz 
warsztaty terapeutyczne w „Kaczym 
Bagnie” (miejscu inicjatyw pozytyw-
nych). Anna Strzelecka

Szkoła Podstawowa 
w Błudowie

mailto:odpady@mlynary.pl
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Rok pełen obaw 
i niepewności, a zarazem 
nowych doświadczeń 
i wyzwań zakończył się 
w szkole 25 czerwca 
2021 roku. Uroczystości 
kończące naukę odbyły się 
na sali gimnastycznej, gdzie 
uczniowie, podzieleni na 
małe grupy, odbierali nagrody 
i świadectwa. 

Osiągnięcia wielu z nich napawają 
dumą rodziców, nauczycieli i dyrekcję 
naszej szkoły.  Wśród uczniów klas I–III 
39 uczniów dostało nagrody za wzorową 
naukę; 5 ósmoklasistów zostało wyróż-
nionych przez burmistrz Renatę Bednar-
czyk stypendiami za wybitne osiągnięcia 
w nauce, sporcie czy artystyczne; 35 
uczniów klas IV–VIII uzyskało średnią 
ocen powyżej 5,1 i zostali wyróżnieni 
Stypendium Dyrektora Szkoły. W szko-
le odbywały się i zdalnie i stacjonarnie 
liczne konkursy, za które również pod-
czas tej uroczystości zostały wręczone 
nagrody ufundowane przez Radę Rodzi-
ców. Mimo że nauka stacjonarna w tym 
półroczu trwała krótko, to w Szkole Pod-
stawowej w Młynarach wiele się działo. 

Nauczyciele przeprowadzili ewaluację 
na koniec roku, aby sprawdzić, nad czym 
pracować, a jakie umiejętności uczniowie 
świetnie opanowali. Odbył się egzamin 
ósmoklasisty, który został przeprowa-
dzony w warunkach dostosowanych do 
sytuacji epidemiologicznej, sprawnie 
i bez zakłóceń.  

We współpracy z Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną w Pasłęku zorga-
nizowaliśmy konsultacje dla rodziców, 
którzy mogli porozmawiać z psycholo-
giem na temat problemów, wątpliwości 
związanych z powrotem swoich dzie-
ci do szkół po tak długim okresie zdal-
nej edukacji.

Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach 
i wycieczkach edukacyjnych, integracyj-
nych i rekreacyjnych. Z powodu sytuacji 
epidemiologicznej i zdalnego nauczania 
nie było ich tak wiele jak wcześniej, jed-
nak udało się kilka zorganizować. Po po-
wrocie do szkoły to bardzo ważne, aby 
dzieci i młodzież jak najczęściej mieli 
możliwość integracji.
• Wyjazd do kina w Elblągu na film „Czar-

ny młyn” kl. IIIa i Va
• Wyjazd klasy IIIa, Va i IVa na plac za-

baw w Pasłęku
• Wycieczka klasy IIa do Nadleśnictwa 

Młynary – odebranie nagrody za kon-
kurs na imię jodły i lekcja o pszczo-
łach

• Wycieczka do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Młynary – grupa przyrod-
nicza klas III

• Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody 
w Młynarach – klasy VI – grupa przy-
rodnicza

• Wyjazd edukacyjny do Kaczego Bagna 
– wszystkie grupy projektowe SPSII

• Zielona szkoła w Kulce – klasy VIII 
i VIIb

• Ognisko integracyjne klasy IIa w Błu-
dowie

• Ognisko integracyjne klasy IIIa w Gar-
dynach

• Ognisko integracyjne klas VIIIb w Bro-
nikowie

• Ognisko integracyjne klas VIIa i VIIb 
w Bronikowie

• Ognisko integracyjne klasy VIb w Sa-
pach

• Wyjazdy na basen klas II w ramach pro-
gramu „Umiem pływać”, realizowanego 
przez EKS.

• Wycieczka klasy Ib do Zastawna do go-
spodarstwa Vitalis.
W ostatnim tygodniu roku szkolnego 

zostały też zorganizowane wyjścia na 
lody i pizzę, mające na celu podsumo-
wać współpracę w grupach oraz klasach.

20 maja 2021 roku klasa IIa wraz z wy-
chowawczynią Wiolettą Kisiel i peda-
gog Małgorzatą Kosińską uczestniczyła 
w przekazaniu nagród za konkurs nada-

Podsumowanie roku 
szkolnego 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MŁYNARACH nia imienia dla pomnika przyrody – jodły 

Jagny. Wręczenie nagród przez przedsta-
wicieli Nadleśnictwa Młynary odbyło się 
pod wspomnianym drzewem. Następ-
nie uczniowie przespacerowali się ścież-
kami dydaktycznymi oraz uczestniczyli 
w lekcji pod chmurką, dotyczącą pszczół 
z okazji Światowego Dnia Pszczoły. Dzie-
ci wyniosły z lekcji wiele ważnych wia-
domości. Uczniowie dla bezpieczeństwa 
mieli założone chusty z odblaskową na-
zwą szkoły, ufundowane przez Radę Ro-
dziców naszej placówki.

Nasza szkoła już od kilku lat bierze 
udział w projekcie profilaktycznym Klu-
bu Bezpiecznego Puchatka.  Uczniowie 
klas pierwszych podczas spotkań z pe-
dagogiem mają możliwość zapoznania 
się z podstawowymi zasadami bezpie-
czeństwa w drodze  do szkoły, w domu, 
w Internecie.  Na zakończenie dzieci piszą 
ogólnopolski test potwierdzający znajo-
mość zasad bezpieczeństwa. Jak co roku 
nasza szkoła otrzymała certyfikat.

 Kolejne osiągnięcie szkolnej społecz-
ności to uzyskanie certyfikatu w XV edycji 
Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj for-
mę”, dzięki działaniom uczniów, rodziców 
i nauczycieli związanym ze zdrowym sty-
lem życia, świadomością potrzeby zdro-
wego odżywiania się. 

Gdy tylko uczniowie wrócili do nauki 
stacjonarnej, to klasy II rozpoczęły wyjaz-
dy na basen do Elbląga w ramach projek-
tu „Umiem pływać, realizowanego przez 
Elbląski Szkolny Związek Sportowy. To 
był pierwszy etap nabywania przez nich 
umiejętności pływackich, kolejny zacznie 
się 6 września. Za to uczniowie klas IV 
i V zdawali egzamin na kartę rowerową. 
Dzięki temu mogą już bezpiecznie poru-
szać się na drogach swoimi rowerami.

Dzień Dziecka był dniem pełnym wra-
żeń i niespodzianek! Najpierw Burmistrz 
wręczyła dzieciom w szkole upominki, 
a potem uczniowie udali się na stadion, 
gdzie wzięli udział w rozgrywkach spor-
towych i eksperymentach edukacyjnych 
przygotowanych przez naszych nauczy-
cieli i pracowników Ośrodka Kultury 

w Młynarach. Uwieńczeniem dnia było 
śniadanie na trawie.

Święto patrona szkoły zostało zilu-
strowane prezentacją multimedialną 
umieszczoną na stronie szkoły i wysłaną 
do uczniów przez komunikatory społecz-
nościowe. Klasy przygotowały plakaty pt.: 
„Szkoła moich marzeń”, które ozdabiają 
hol szkolny. Przeprowadzony został rów-
nież konkurs o szkole.

Obchody Dnia Bez Przemocy co roku 
w naszej szkole to wielka uroczystość. 
Dzieci z klas młodszych wraz z wycho-
wawcami wykonały łańcuch z kolorowych 
papierowych dłoni, na których napisały 
życzliwe słowa i zasady dotyczące grzecz-
ności na co dzień, następnie pięknie 
ozdobiły nimi korytarze szkolne. Z kolei 
uczniowie klas starszych przygotowali 
plakaty na czerwonym brystolu, których 
hasłem przewodnim była interpretacja 
stwierdzenia „Ręka służy do pomocy”.  
15 czerwca o godzinie 11.00 cała społecz-
ność szkolna wyszła w czerwonych koszul-
kach i z takimi balonami na boisko szkolne. 
Zebrani ustawili się w kształcie serca, wy-
krzykując: „Nie przemocy!”. Chcieliśmy 
wszyscy wyrazić w ten sposób sprzeciw 
przeciw wszelkiej agresji i użyciu siły.

W dniach 11–13.06.2021 roku pięć 
grup uczniów, biorących udział w pro-
jekcie SPSII, wraz z opiekunami gości-
ło w Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw 
Pozytywnych. 

Podczas pobytu w tym miejscu nasi 
uczniowie uczyli się grać na bębnach afry-
kańskich, tańczyć z ogniem, chodzić na 
szczudłach, piec chleb, występować na sce-
nie oraz strzelać z łuku. Odbyły się również 
zajęcia integracyjne, warsztaty garncarskie 
i mydlarskie. Były one oparte na zasadach 
edukacji nieformalnej, czyli nauki poprzez 
praktykę, i budziły wiele emocji. Uczestni-
cy już po kilku godzinach treningu dostali 
do ręki podpalone pojki (sprzęt do tańca 
z ogniem) i spróbowali swoich sił z żywym 
ogniem. Chodząc na szczudłach, nagle stali 
się o kilkadziesiąt centymetrów wyżsi. Po 
kilku godzinach na warsztatach bębniar-
skich mogli pochwalić się swoimi umiejęt-
nościami przed pozostałymi uczestnikami 
podczas koncertu. Doświadczyli, jak wiele 
są w stanie nauczyć się i zrobić  w krótkim 
czasie. Grupy miały swoje dyżury kuchenne, 
nakrywały do stołu, sprzątały  po posiłkach. 
Uczyły się w ten sposób organizacji pracy, 
a przy tej okazji integrowały. To była wspa-
niała przygoda i ciekawe doświadczenie. 

Po powrocie do nauki stacjonarnej nie 
mieliśmy wiele czasu, aby pobyć ze sobą. 
Jednak wykorzystaliśmy go jak najbar-
dziej efektywnie. Nadszedł kolejny rok 
szkolny. Doświadczenia lat poprzednich 
wzbogaciły nasze umiejętności, więc co-
kolwiek się zdarzy, jesteśmy gotowi na 
podejmowanie nowych wyzwań.

Urszula Białobrzeska
Wicedyrektor SP w Młynarach

ŚNIADANIE NA TRAWIE

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄWARSZTATY W KACZYM BAGNIE

DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
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DROGA WOJEWÓDZKA 505 
SĄPY

Toczą się prace w zakresie długo ocze-
kiwanej przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 505 w miejscowości Sąpy. To 
kompleksowa inwestycja, dzięki której 
w Sąpach powstanie nowa nawierzch-
nia jezdni, zbudowane zostaną nowe 
chodniki, przystanek autobusowy, prze-
budowane zostaną zjazdy do posesji 
a także skrzyżowanie z drogą gminną nr 
107010N. Aby przebudowa drogi mogła 
dojść do skutku Gmina Młynary udzie-
liła pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Warmińsko Mazurskie-
go w wysokości 160 000,00 zł. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji 
27.11.2021 roku.

INNE PRACE NA DROGACH 
WOJEWÓDZKICH 
W OBRĘBIE NASZEJ GMINY

Do końca roku 2021 Rejon Dróg Wo-
jewódzkich planuje wykonanie nowej 
nakładki bitumicznej (warstwy wyrów-
nawczej wraz z warstwą ścieralną) na 
drogach wojewódzkich:

• nr 505 w m. Młynary ul. Warszaw-
ska do granic administracyjnych,

• nr 509 w m. Zastawno.

DROGA POWIATOWA  
NR 2158 N (UL. SŁOWACKIEGO 
W MŁYNARACH)

W miesiącach letnich przeprowadzo-
ny został remont ul. Słowackiego w Mły-
narach (droga prowadząca do Klubu 
Senior+), który polegał na położeniu no-
wej nakładki bitumicznej:(warstwy wy-
równawczej wraz z warstwą ścieralną) 
o łącznej grubości 8 cm oraz wymianie 
chodnika wraz z opaską wykonaną z ka-
mienia polnego. Prace zostały wykona-

ne przez pracowników Urzędy Miasta 
i Gminy w Młynarach. Starostwo powia-
towe sfinansowało położenie nakładki 
bitumicznej w wysokości 36 733,95 zł.

DROGA POWIATOWA  
NR 1149 N W MIEJSCOWOŚCI 
KRASKOWO 

Zadanie polegało będzie na położeniu 
nowej nakładki bitumicznej: warstwy 
wyrównawczej wraz z warstwą ścieralną 
o łącznej grubości 6 cm długości 700 mb.

Aby przebudowa drogi mogła dojść do 
skutku Gmina Młynary udzieliła pomo-
cy finansowej Powiatowi Elbląskiemu 
w wysokości 40 000,00 zł.

DROGA POWIATOWA 
NR 1114 N ZASTAWNO–
KWIETNIK 

Jedną z ważnych wiadomości jest 
fakt wskoczenia z listy rezerwowej do 
podstawowej zadania pn.: „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1144N odcinka 
Kwietnik–Zastawno (DW509) długo-
ści 3,65 km. Etap II długości 1,63 km”. 
Gmina Młynary zadeklarowała przeka-
zanie Starostwu Powiatowemu wspar-
cia finansowego na ten cel w wysokości 
803 985,02 zł. Trwa postępowanie prze-
targowe, prace mają rozpocząć się wio-
sną 2022 roku.

INWESTYCJE I REMONTY NA 
DROGACH GMINNYCH:

Przebudowa i rozbudowa dróg 
gminnych: Sąpy–Warszewo  
nr 107010N (rozbudowa odcinka 
Sąpy–Warszewo)

Od 1 września 2021 roku rozpoczę-
ła się realizacja zadania polegającego 
na modernizacji drogi Sąpy Warsze-
wo. Wartość robót budowlanych to 

1 976 473,62 zł. brutto. Inwestycja re-
alizowana będzie dzięki dofinansowaniu 
jakie Gmina Młynary otrzymała z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w wyso-
kości 1 171 448,15 zł.

Zakres robót obejmuje przede wszyst-
kim wykonanie nowej nawierzchni bi-
tumicznej, a także wycinkę zakrzaczeń, 
budowę przepustów, zabezpieczenie 
poboczy.

Wykonawcą robót drogowych jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo-
we „TUGA” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 
82-100 Nowy Dwór Gdański. 

Umowny termin zakończenia zadania 
wyznaczono na 29.11.2021 roku.

WSPÓŁPRACA 
Z NADLEŚNICTWEM 
MŁYNARY

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu 
z Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go oraz dzięki wsparciu finansowemu 
Nadleśnictwa Młynary możliwe jest 
wykonanie kolejnego (IV) etapu prze-
budowy drogi gminnej nr 107022N 
w Kraskowie. Przebudowany zostanie 
odcinek o długości 200 mb.

7 września 2021 roku nastąpiło 
przekazanie placu budowy Wykonaw-
cy robót drogowych firmie Handlo-
wo-Usługowej ELMER Przemysław 
Dolot Wilczęta 103 14-405 Wilczęta. 
Zakres robót obejmuje min. ułożenie 
nawierzchni utwardzonej z płyt dro-
gowych MON.  Wartość robót budow-
lanych wynosi 99 943,65 zł brutto, 
z czego 49 971,82 zł to dofinansowanie 
z budżetu Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, 20 000,00 zł to dofi-
nansowanie z Nadleśnictwa Młynary 
a 29 971,82 zł to wkład własny Gmi-
ny Młynary.

Co nowego na naszych drogach? Umowny termin zakończenia zada-
nia wyznaczono na 29.10.2021 roku.

We współpracy z Nadleśnictwem 
Młynary zostały również przeprowa-
dzone remonty trzech innych dróg 
gminnych: 107015 N Sąpy–Mikołajki, 
drogi 107011 N (dr. gm. (Borzynowo– 
Sąpy) oraz drogi 10013 N (dr. wo-
jew. nr 505 – Ojcowa Wola – dr. gm. 
107015N). 

Remont dróg Borzynowo–Sąpy oraz 
Ojcowa Wola polegał na wykopaniu 
rowu, wykonaniu robót przygotowaw-
czych, wykonaniu koryta pod podbudo-
wę, wykonaniu warstwy odsączającej 
z piasku gr. 10 cm, wykonaniu podbu-
dowy z tłucznia kamiennego 0 – 31,5 gr. 
10 cm na łącznej długości  60 mb i sze-
rokości jezdni 3,5 mb. Łączna  wartość 
robót obu dróg to 40 000,00 zł. z cze-
go 20 000,00 zł to dofinansowanie Nad-
leśnictwa Młynary oraz 20 000,00 zł 
wkład własny gminy.

Remont drogi Sąpy–Mikołajki po-
legał na wykonaniu robót przygoto-
wawczych, wykonaniu koryta pod 
podbudowę, wykonanie podbudo-
wy 0–31,5 gr. 10 cm na łącznej dłu-
gości  180 mb i szerokości jezdni 
3,5 mb. Łączna wartości robót to 
10 000,00 zł, z czego 500,00 zł to do-
finansowanie Nadleśnictwa Młyna-
ry oraz 5000,00 zł to wkład własny 
Gminy Młynary.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE 
DRÓG

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

• droga gminna Nowe Monaste-
rzysko–Stare Monasterzysko–
Błudowo,

• droga gminna Nowe Monaste-
rzysko–Sokolnik,

• droga gminna Zastawno–War-
szewo, 

• droga gminna Młynary–Broni-
kowo–Krasinek,

• część drogi gminnej w Mikołaj-
kach,

• droga gminna Błudowo–Kuro-
wo Braniewskie,

• droga gminna w m. Karszewo.
Na drodze gminnej 107024 N 

w m. Bronikowo, jak również na dro-
dze gminnej 107022 N w m. Kraskowo 
zostały wymienione poszycia mosto-
we wraz z barierami ochronnymi.

Referat Gospodarczy
UMiG MlynaryUL. SŁOWACKIEGO MOST W BRONIKOWIE

W okresie lipiec–sierpień, dzię-
ki mobilizacji i serdeczności przyja-
ciół z USA, Maryli Rybaczuk z synem 
Adamem, Barbary Fogel oraz fir-
my PARATA, a także rodziny Tade-
usza Romaszko i wielu anonimowych 
mieszkańców gminy Młynary, osoby 
potrzebujące otrzymały pomoc w for-
mie przedmiotów codziennego użytku, 
takich jak odzież, obuwie, art. higie-

niczne, art. sportowe, przybory szkol-
ne, zabawki etc. Są to w większości 
przedmioty używane w dobrym sta-
nie, ale także nowe do bezpośredniego 
użytku, np. art. higieniczne, sportowe 
czy przybory szkolne.

Wiele rodzin skorzystało z tej for-
my wsparcia. Istnieje nadal taka moż-
liwość. Należy zgłosić się do siedziby 
M-GOPS w Młynarach.

Okres Zasiłkowy 
2021/2022
INFORMACJA M-GOPS 
W MŁYNARACH DOT. 
PRZYJMOWANIA 
WNIOSKÓW 
Świadczenie rodzinne – okres zasił-
kowy rozpoczyna się od 1 listopada 
2021 roku i trwa do 31 paździer-
nika 2022 roku.

Wnioski można składać:
• w wersji elektronicznej za po-

mocą portalu Emp@tia i przez 
bankowość elektroniczną

• w wersji papierowej wnioski 
można pobierać i składać w sie-
dzibie Ośrodka 

Przyjmowanie wniosków w godzi-
nach od 8.00 do 13.00 w siedzibie 
M-GOPS, ul. Dworcowa 25.
Kierownik M-GOPS Młynary 
/-/ mgr Jadwiga Piekarska

M-GOPS W MŁYNARACH

Informacje i Ogłoszenia

Pomoc rzeczowa

Stypendium 
Szkolne
NA ROK 2021/2022
Pomoc materialna dla uczniów 
o charakterze socjalnym, zamiesz-
kujących na terenie miasta i gmi-
ny Młynary.
Wnioski należy pobierać i składać 
w M-GOPS MŁYNARY od 1–15 wrze-
śnia 2021 r. w godz. 7:30 do 12:30.
Kwota uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne – zgodnie z obo-
wiązującą ustawą o pomocy społecz-
nej nie może przekroczyć 528 zł netto 
na osobę w rodzinie. 
Wnioski i szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie M-GOPS 
w Młynarach, ul. Dworcowa 25, 
w godzinach urzędowania tel. (55) 
248 67 20 lub na stronie internetowej 
www.mlynary.pl 
Kryterium dochodowe dla osoby sa-
motnie gospodarującej wynosi 701 zł, 
a dla osoby w rodzinie – 528 zł.
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• Halinę Lichołat – Przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich w Młyna-
rach,

• Paulinę Bednarczyk – Przewodni-
czącą Rady Rodziców Przedszkola.

Następnie dyrektor Mikołajczyk od-
czytała Uchwałę Nr XXX/208/2021 
Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 
3 marca 2021 r. w sprawie nadania 
imienia Przedszkolu w Młynarach 
i krótko opowiedziała o tym, jakie dzia-
łania podjęto, aby rozpropagować wśród 
przedszkolnej społeczności twórczość 
Jana Brzechwy, a mianowicie:

• przeprowadzono zajęcia dla dzieci 
przybliżające im postać przyszłego 
patrona, 

• przy wejściu głównym utworzono 
kącik Jana Brzechwy (jest to zasługa 
Wojciecha i Arletty Szatkowskich), 

• zorganizowano Przedszkolny Kon-
kurs Plastyczny „Witajcie w naszej 
bajce...” oraz I Przedszkolny Konkurs 
Recytatorski „Entliczek-pentliczek”,

• zachęcano rodziców i przedstawicie-
li lokalnych instytucji do przesyłania 
nagrań czytanych przez siebie utwo-
rów Brzechwy, 

• ogłoszono konkurs na logo przed-
szkola.

Aby zgromadzeni mogli zobaczyć cho-
ciaż namiastkę tego, co w ostatnim cza-
sie działo się w przedszkolu, dyrektor 
zaprosiła do występu dzieci, które bra-
ły udział we wspomnianym konkursie 
recytatorskim. Pierwszoklasistka Ga-
briela Michalina Lichołat – nasza ab-
solwentka, wyrecytowała wiersz „Leń”, 
4-letni Julian Łesyk przy wsparciu taty 
Andrzeja „Kwokę”, 4-letni Jaś Rękawek 
wręcz śpiewająco powiedział wiersz „Na 
wyspach Bergamutach”, a jego 6-letnia 
siostra Zuzia „Kaczkę dziwaczkę”. Cała 
czwórka zaprezentowała się rewelacyj-
nie! Dyrektor zachęciła także do obejrze-
nia prac dzieci wykonanych w ramach 
konkursu plastycznego. Można je po-
dziwiać w przestrzeni przedszkolnego 
budynku. 

Po występach dzieci głos zabrała 
burmistrz Młynar – Renata Wiolet-
ta Bednarczyk, która nie tylko przybli-
żyła zebranym życiorys Jana Brzechwy, 
ale także podkreśliła, że przedszkole nie 
mogło sobie wymarzyć lepszego patro-
na, ponieważ jego twórczość łączy poko-
lenia i daje odbiorcom tak wiele radości. 
Po swoim przemówieniu burmistrz wraz 
z przedstawicielką Kuratorium Oświa-
ty dokonały uroczystego odsłonięcia ta-
blicy z nazwą przedszkola, która została 
umieszczona przy wejściu głównym do 
naszej placówki.

W dalszej kolejności przyszedł czas na 
wręczenie nagród:

• Monice Mackiewicz i jej córce Len-
ce Tupko za stworzenie projektu 
logo naszego przedszkola, 

• Katarzynie Mościckiej-Pisarskiej 
za zaangażowanie w akcję czytelni-
czą i regularne przesyłanie nam na-
grań utworów Brzechwy.

Pod koniec części oficjalnej głos za-
brali pozostali zaproszeni goście: Ja-
dwiga Abrusiewicz, Andrzej Kozłowski, 
Halina Lichołat oraz przedstawiciele 
rodziców – Paulina Bednarczyk i Judy-
ta Chrobocińska. Oprócz wielu ser-
decznych życzeń otrzymaliśmy także 
prezenty: od Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Młynary i Sekretarz Miasta i Gminy 
Młynary przepiękne wydania dzieł Jana 
Brzechwy oraz płyty z jego utworami 
czytane przez znane osobistości (m.in. 
przez Wiktora Zborowskiego). Bur-
mistrz przekazała nam także książki od 
Ryszarda Zająca – Wicestarosty El-
bląskiego, który nie mógł, nie-
stety, uczestniczyć w naszej 
uroczystości. Przedszkol-
ną biblioteczkę posta-
nowili także wzbogacić 
Rada Rodziców i Nadle-
śnictwo Młynary, a Koło 
Gospodyń Wiejskich 
przekazało nam puzzle i gry. Dyrek-
tor Ośrodka Kultury oraz Rada Miejska 
w Młynarach podarowała przedszkola-
kom cukierki.  

Po skończonej części oficjalnej przy-
szedł czas na poczęstunek przygotowany 
przez pracowników przedszkola: można 
było skosztować bigosu i ogórków ma-
łosolnych, zjeść kiełbaskę z grilla oraz 
delektować się sałatkami, przekąskami 
na zimno i ciastami. Myślimy, że nikt nie 
wyszedł tego dnia z przedszkola głodny! 

Od 12.00 do 14.00 dzieci miały wielką 
frajdę, biorąc udział w grach i zabawach 
przygotowanych przez animatorkę – 

Aleksandrę Żukowską. Były megabań-
ki, różnego rodzaju rywalizacje, grupowe 
tańczenie makareny, a nawet spotkanie 
z dinozaurem!  

Można było również wziąć udział w lo-
terii – każdy los był zwycięski! Z tego 
miejsca chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy pomogli nam w zbie-
raniu fantów/gadżetów oraz osobom/
instytucjom, które podarowały nam vo-
uchery na swoje usługi. Szczególne po-
dziękowania ślemy w stronę: Klubu 
Sportowego Syrena „Spomlek” Mły-
nary, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Młynarach, Ewy i Grzegorza Smo-
larków, Piotra Walczaka, Ryszarda 
Korneluka (Firma RyszArt), Ryszar-
da Sosnowskiego – animatora sportu, 
Kai Chorchel (Studio URODA) oraz Ju-
styny Korwel (Kwiaciarnia NATALIA). 
Udało się nam uzbierać 3410 zł. Pienią-
dze te zostaną przeznaczone na organi-

zację pikniku z okazji Dnia Rodziny. 
Opracowała:  

Alina Mikołajczyk

„Witajcie w naszej 
bajce...” – słowami 
tej oto piosenki 
pochodzącej z „Akademii 
Pana Kleksa” pracownicy 
Przedszkola wraz ze 
swoimi wychowankami 
rozpoczęli uroczystość 
nadania Przedszkolu 
w Młynarach imienia 
Jana Brzechwy. 
Wydarzenie to miało 
miejsce w sobotę 
11 września.

Witajcie  
w naszej 
bajce...

PRZEDSZKOLE W MŁYNARACH IMIENIA JANA BRZECHWY

Po rozśpiewanym wstępie dyrek-
tor przedszkola – Alina Miko-
łajczyk, przywitała serdecznie 

wszystkich zgromadzonych: dzieci, ro-
dziców oraz zaproszonych gości:

• Renatę Wiolettę Bednarczyk – 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary,

• Annę Kołodziej-Rabiczko – Sekre-
tarz Miasta i Gminy Młynary,

• Jadwigę Abrusiewicz – Wizytator 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 
Delegatura w Elblągu,

• Annę Strzelecką – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Błudowie, 

• Jana Radziszewskiego – Dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Młynarach,

• Dominikę Zabiełło – Dyrektor 
Ośrodka Kultury w Młynarach,

• Karola Jóźwiaka – Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Młynarach

• oraz radnych Rady Miejskiej w Mły-
narach: Reginę Chabros-Duszę, 
Katarzynę Jóźwiak, Annę Maciu-
szonek, Jadwigę Orłowską i Ma-
rię Słomską,

• Mieczysława Grynhagla – Prezesa 
M-G Zarządu OSP RP w Młynarach,

• Wojciecha Karczewskiego – Ko-
mendanta M-G Związku OSP RP 
w Młynarach,

• Andrzeja Kozłowskiego – Inżynie-
ra Nadzoru w Nadleśnictwie Młyna-
ry, reprezentującego Nadleśniczego 
Adama Kędziorę, 

• ks. Tomasza Bieleckiego – admi-
nistratora Parafii św. Piotra Aposto-
ła w Młynarach, 

• Hannę Katarzynę Mościcką-Pisar-
ską – pracownika Biblioteki Publicz-
nej w Młynarach,

DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM, 
KTÓRZY 
POSTANOWILI 
RAZEM Z NAMI 
ŚWIĘTOWAĆ TEN 
SZCZEGÓLNY DZIEŃ. 
MAMY NADZIEJĘ, 
ŻE POCZULIŚCIE SIĘ 
PAŃSTWO CHOCIAŻ 
PRZEZ MOMENT 
JAK W BAJCE, 
NASZEJ BAJCE...

UPOMINKI DLA PRZEDSZKOLA

W BAJCE, JAK U PANA KLEKSA
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mundurowy – potrafi stwo-
rzyć całkiem strawny kawa-
łek muzyki. I być może nie ma 
w tym nic niezwykłego (wo-
kół całe mrowie prostych ka-
pel ludowych czy amatorskich 
zespołów garażowych), a jed-
nak brzmienie Integratonu, ten 
surowo-subtelny klimat czę-
sto zaskakujących, choć nie-
śmiałych dźwięków dalekich 
od wygładzonych, wystrojo-
nych i uczesanych komercyj-
nych hitów radiowych, to dość 
szczególne połączenie wyra-
finowanej muzyki i totalnego 
chaosu, które ma dwa źródła, 
a są nimi: ciężka praca i wspar-
cie profesjonalnego muzyka 
oraz megatony dziecięcej ra-
dości i energii.

BĘDZIE WSPANIALE
Gdy w młynarskim Ośrodku 

Kultury w roku 2015 pojawił 
się Bartek Krzywda, ceniony 
muzyk, aranżer i kompozy-
tor, zajęcia muzyczne dla dzie-
ci i młodzieży nabrały wigoru, 
nowych kolorów, wspaniałej 
energii. Po koncercie świą-
tecznym w 2015 roku, zor-

ganizowanym przez Zespół 
Szkół w Młynarach, Ośrodek 
Kultury oraz Stowarzysze-
nie na rzecz Dzieci i Młodzie-
ży Gminy Młynary, zrodził się 
pomysł, aby wszystkie gru-
py muzyczne, które zagrały 
ten piękny, pełen rozmachu 
i wzruszeń koncert, połączy-
ły swe muzyczne siły i za-
prezentowały nasze miasto 
podczas XXVI Przeglądu Kul-
tury Mniejszości Narodowych 
„Integracje 2016”. To było wy-
zwanie, bo przecież na scenie 
młynarskich Intregracji przez 
lata gościły prawdziwe gwiaz-
dy! Ale ówczesna dyrektor 
Ośrodka Kultury, Ela Lisow-
ska, nie miała cienia wątpli-
wości: „będzie wspaniale”! 
Tak powstał nasz Integraton 
– „Muzyczne pospolite rusze-
nie młynarskiej społeczności 
muzycznej”, cytując Bartka 
Krzywdę. 

Wszyscy podeszli do tego 
projektu z niezwykłym ser-
cem i zaangażowaniem. Szyły 
się stroje, plotły wianki, pisa-
ły melodie, dzieciaki tańczyły 
i wrzeszczały, dorośli zapomi-
nali o pracy i domu, porwani 
nowym muzycznym wyzwa-
niem. Pierwszy występ zespo-
łu podczas Integracji 2016 był 
niezapomnianym przeżyciem 
dla każdego, kto stał wtedy na 
scenie w szeregach Integrato-
nu. Piękne, rzewne melodie 
skomponowane przez Bart-
ka Krzywdę do tradycyjnych 
warmińskich tekstów skradły 
od razu serca wszystkich w ze-
spole, a praca nad nimi była 
o tyle trudna, co zachwycają-
ca. Co więcej, instrumentalnie 
wspierali nas wówczas wspa-
niali muzycy z Elbląga i Orne-
ty. To był przepiękny, bogaty 
akompaniament, a nasza ra-
dość i duma oraz wzruszenie 

ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY

Integraton
przełożyły się na pełen emocji 
przekaz podczas występu. Ko-
lejny koncert zespołu zaplano-
wany był na obchody 700-lecia 
Zastawna, jednak pogoda wpa-
dła w furię i do występu nie 
doszło (oj, działo się wtedy!). 
Za to doszedł do skutku kon-
cert podczas Eko Art Festi-
walu w Ornecie, oraz – mimo 
również niezbyt sprzyjającej 
aury – Integraton dał przy-
zwoity koncert podczas Elblą-
skiego Święta Chleba 2016. 
To była naprawdę WIELKA 
scena i wspaniała, serdeczna 
elbląska widownia! „Zintegro-
wane tony” po raz pierwszy 
zabrzmiały również tamtego 
roku na Dożynkach Gminnych 
w Młynarach.

SŁOWIAŃSKI 
ODJAZD

Rok 2017 rozpoczął się 
dla zespołu koncertowo już 
w lutym! Gościliśmy wtedy 
w Młynarach grupę teatralną 
Proskenion z Rychlik, przed-
stawiającą „Bardzo… bardzo 
starą baśń” przy akompa-
niamencie Integratonowych 
folkowych brzmień. I rzeczy-
wiście był to „kompletny sło-
wiański odjazd”, jak trafnie 
przewidział Bartek Krzywda. 
W czerwcu 2017 roku, na ko-
lejnych „Integracjach”, zespół 
zaprezentował zupełnie nowy 
repertuar. Były to w więk-
szości interpretacje znanych 
utworów w nieposkromionym 
i totalnie niestandardowym 
aranżu. Tymczasem skład Inte-
gratonu się rozrastał, przyby-
wało śpiewających dzieciaków 
i młodzieży. Tamten koncert 
wspominamy do dziś. To było 
coś niepowtarzalnego! Choć 
przyznać trzeba, że każdego 
roku było inaczej i niepowta-
rzalnie… We wrześniu 2017 
roku Integraton po raz drugi 
wystąpił na młynarskiej sce-
nie dożynkowej oraz podczas 
Elbląskiego Święta Chleba. 

PEŁNĄ PARĄ!
Co się działo w szeregach In-

tegratonu w 2018 roku? Czeka-
liśmy na kolejne „Integracje”… 
ale nie bezczynnie! I tym razem 
szykowaliśmy nowy repertu-

ar, postawiliśmy na rockowe 
przeboje w nowej odsłonie 
oraz przypomnieliśmy kilka 
kawałków z pierwszej edy-
cji. W maju zaproszono nas 
na wieczór teatralny w Rychli-
kach, gdzie w cudnym plenerze 
pomagaliśmy tworzyć magicz-
ny, słowiański klimat aktorom 
z grupy Proskenion. Latem po-
nownie zespół zagościł na sce-
nie „Integracji”, a 1 września 
2018 roku podczas Dożynek 
Gminnych spaliliśmy „Stodo-
łę”… no prawie. Wystąpiliśmy 
również gościnnie podczas 
dożynek w Godkowie. To był 
cudowny, twórczy rok, pełen 
niezapomnianych wrażeń, za-
bawnych, wzruszających, stre-
sujących i odprężających chwil 
wspólnego muzykowania. Ze-
spół rozrósł się wówczas do 
swej – jak dotąd – rekordo-
wej liczebności. Do śpiewają-
cych dzieciaków dołączyły ich 
mamy, żeby odkryć, jak błogo 
i konstruktywnie można spę-
dzać czas, muzykując ze swo-
imi pociechami.

Rok 2019 był niezwykłym 
czasem w historii zespołu. 
Przygotowaliśmy nasze pierw-

sze autorskie kawałki. Było 
ciężko, teksty i muzyka karko-
łomna – co zresztą nie dziwi, 
biorąc pod uwagę ich twór-
ców. Ale do XXIX Przeglądu 
Kultur Mniejszości Narodo-
wych byliśmy gotowi i zwar-
ci, by przedstawić światu nasz 
nowy autorski materiał. To 
były emocje! Radość, duma, 
podekscytowanie… Jednak 
przekonaliśmy się wtedy, że 
zmagania z aurą musimy już 
uznać za tradycję zespołu. 
I tym razem to nie były prze-
lewki! Zdążyliśmy zagrać jed-
ną z naszych nowych piosenek 
„Grill tornado”, gdy rozpęta-
ło się tornado na młynarskim 
stadionie, uniemożliwiając 
kontynuację koncertu. Na 
szczęście pogoda dopisała 
podczas Dożynek Gminnych 
2019 – ten koncert możemy 
zaliczyć do udanych w 100%!

DO ZOBACZENIA
Bezprecedensowy rok 2020 

mógł oznaczać koniec dla ze-
społu, który został stworzony 
po to, by grać na żywo. Jednak 
już jesienią 2019 roku rozpo-
częliśmy nagrania na pierw-

szą płytę zespołu. Właściwie 
to można chyba rzec, że dzięki 
lockdownowi mogliśmy spo-
kojnie zamknąć się w studio 
i skupić się na twórczej pra-
cy. Nie odbyły się „Integracje”, 
ani dożynki, ani też Koncert 
Świąteczny, w który co roku 
również była zaangażowana 
większość członków Integra-
tonu. Tak więc zamknęliśmy 
się w studio Bartka Krzywdy. 
I tu odnaleźliśmy spokój. Tylko 
że to nie spokoju od początku 
szukaliśmy! Bo trochę smut-
no i sztywno było muzykować 
w pojedynkę, słysząc kolegów 
na instrumentach i resztę wo-
kalnej załogi tylko w słuchaw-
kach. Ale niewątpliwie dla 
każdego z nas było to nowe, 
cenne doświadczenie, również 
podnoszące nasze muzyczne 
kompetencje, a ukoronowa-
ne naszą własną – pierwszą 
i zapewne ostatnią – płytą. 
Tak, myślę, że ostatnią, choć 
mogę się mylić. Cóż, to jasne, 
że fajnie jest nagrywać, dogry-
wać, poprawiać i kombinować 
w studio – daje to niesamowi-
cie wiele możliwości i nawet 
trochę bawi. Jednak prawdzi-
wą moc, energię, potężne daw-
ki emocji i adrenaliny można 
znaleźć tylko na scenie. Zatem 
(miejmy nadzieję) do zobacze-
nia na koncertach! 

W imieniu obecnego składu 
Integratonu, pragnę podzię-
kować tym, którzy wspierali 
Integraton i zawsze wierzyli, 
że z tej mąki będzie chleb  
Dyrektorkom i pracownikom 
Ośrodka Kultury w Młynarach, 
którzy wykazali się niezwykłą 
cierpliwością i troską wobec 
tego swojego niesfornego inte-
gratonowego dziecka  Bart-
kowi Krzywdzie, który znosił 
dzielnie nasze szalone zapędy 
i stworzył dla nas wiele prze-
pięknych melodii  Szczegól-
nie dziękuję wszystkim, którzy 
kiedykolwiek byli częścią tego 
zespołu: każdy z Was nadal 
brzmi w naszych sercach i każ-
dy z Was zostawił swój mały 
muzyczny ślad w obecnym 
brzmieniu Integratonu. Śpie-
wajcie i grajcie dalej, bo śpie-
wać naprawdę KAŻDY może!

Edyta Wasiluk-Jarosz

MUZYCZNE POSPOLITE RUSZENIE MŁYNARSKIEJ 
 SPOŁECZNOŚCI MUZYCZNEJ, CZYLI...

„Śpiewać każdy 
może, trochę lepiej 
lub trochę gorzej”… 
Kto nie słyszał tych 
słów wypowiadanych 
zwykle z ironicznym 
uśmiechem jako 
usprawiedliwienie 
wokalnych 
niedociągnięć 
tej części 
społeczeństwa, 
której – mówiąc 
potocznie – słoń 
nadepnął na ucho? 

A tymczasem to nie do koń-
ca tak, że nasze umiejętności 
wokalne są nam dane i nie-
zmienne od początku do koń-
ca. W każdym z nas drzemie 
muzyczny potencjał, być może 
głęboko uśpiony lub lekko za-
niedbany i wystarczy tylko 
chcieć go obudzić, i poświęcić 
trochę swego czasu oraz ener-
gii, by po prostu śpiewać i grać 
dobrze, a nawet lepiej. Żywym 
dowodem na to jest niesforny, 
nieprzewidywalny, żywiołowy, 
w każdej mierze wieloaspekto-
wy cudowny muzyczny „twór”, 
efekt mariażu człowieka „z uli-
cy” z muzyką nie do końca po-
pularną – młynarski zespół 
wokalno-instrumentalny IN-
TEGRATON. Wieloaspekto-
wy, bo różnorodny zarówno 
pod kątem wieku, profesji 
i temperamentu jego człon-
ków, jak i ich predyspozycji 
do muzykowania oraz baga-
żu doświadczeń muzycznych 
i scenicznych, a także charak-
teru czy gatunku uprawianej 
muzyki. To zespół, który dla 
kilkudziesięciu mieszkańców 
Młynar – w tym mnie samej 
– stał się szansą na zabawę 
muzykowaniem, szlifowanie 
swoich wokalnych czy instru-
mentalnych możliwości, jak 
również odnalezienie jakiejś 
części siebie w muzyce, któ-
rą zespół tworzy i interpre-
tuje w atmosferze dalekiej od 
ciszy i spokoju! I oto okazuje 
się, że człowiek „z ulicy” – zwy-
kły urzędnik czy przedsiębior-
ca, pracownik oświatowy czy 

I oto okazuje się, że człowiek „z ulicy” – zwykły 
urzędnik czy przedsiębiorca, pracownik 
oświatowy czy mundurowy – potrafi  
stworzyć całkiem strawny kawałek muzyki.

DOŻYNKI 2019

DOŻYNKI 2019

ANDRZEJ SMOLSKI – BAS, RADEK KIWILSZA – PERKUSJA
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Dog 
argetyński

1ZAPEWNIENIE ZWIERZĘCIU 
JEDZENIA I PICIA
Każde zwierzę czuje pragnienie i od-

czuwa głód. Obowiązkiem jego właścicie-
la jest zapewnienie mu stałego dostępu 
do świeżej wody i treściwego pożywie-
nia, a także dbanie o czystość pojemni-
ków na wodę i karmę.

2 PAMIĘTANIE  
 O OBOWIĄZKOWYCH  

 SZCZEPIENIACH  
 ZWIERZĄT

Obowiązek szczepień nakłada na wła-
ścicieli psów Ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 
z późn. zm.). Artykuł 56. mówi o ko-
nieczności ochronnego szczepienia 
psów przeciwko wściekliźnie. Powin-
no ono mieć miejsce nie później niż 30 
dni od dnia ukończenia przez psa 3. mie-
siąca życia oraz winno być powtarzane 
co roku. Za zaniechanie tej powinności 
grozi kara grzywny.

3  ZAGWARANTOWANIE  
 DOBRYCH 

 WARUNKÓW BYTOWANIA
Prawo do dobrych warunków bytu za-

pewnia czworonogom Ustawa o ochro-
nie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. 
zm.). Przez dobre warunki bytowania 
rozumie się odpowiednio dostosowa-
ne lokum, które ma nie tylko ochraniać 
przed zmiennymi i niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi, ale również 
umożliwiać dostęp do światła dziennego 
czy swobodne poruszanie się.

Trzymanie psa na uwięzi jest prawnie 
dozwolone wyłącznie w określonym wy-
miarze czasowy, nieprzekraczającym 12 
godzin na dobę. Sama smycz musi mieć 
przy tym co najmniej 3 metry długości.

4 OPIEKA  
 WETERYNARYJNA

Do obowiązku właściciela zwierzęcia 
domowego należy także leczenie chore-
go zwierzęcia. Wspomniana już ustawa 
o ochronie zwierząt chroni zwierzęta 

przed cierpieniem fizycznym i psychicz-
nym. Cierpienie to może być wynikiem 
zarówno działania (np. powodującego 
fizyczny ból), jak i zaniechania właści-
wego działania (np. niepodjęcia lecze-
nia lub niezapewnienia odpowiedniej 
opieki). Brak leczenia chorego zwierzę-
cia wypełnia znamiona przestępstwa, ja-
kim jest znęcanie się. Art. 6 ust. 2 Ustawy 
o ochronie zwierząt wyjaśnia, jak należy 
rozumieć znęcanie się nad zwierzętami.

5 BYCIE ODPOWIEDZIALNYM 
 ZA ZACHOWANIE 

 ZWIERZĘCIA
Jeśli jesteś właścicielem zwierzęcia 

domowego (psa, kota), to odpowiadasz 
za jego zachowanie. Stanowi o tym art. 
431 §1 Kodeksu cywilnego: „Kto chowa 
zwierzę albo się nim posługuje, obowią-
zany jest do naprawienia wyrządzonej 
przez nie szkody niezależnie od tego, 
czy było pod jego nadzorem, czy też za-
błąkało się lub uciekło, chyba że ani on, 
ani osoba, za którą ponosi odpowiedzial-
ność, nie ponoszą winy”.

6 SPRAWOWANIE NADZORU 
 NAD ZWIERZĘCIEM

Kwestię sprawowania kontroli nad 
psem w miejscach publicznych regulu-
je Kodeks wykroczeń. Art. 77 stanowi, 
iż niezachowanie środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega ka-
rze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

Warto wspomnieć o kwestii kontrolo-
wania psa przebywającego na terenie lasu, 
którą reguluje art. 166 Kodeksu wykro-
czeń: „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza 
czynnościami związanymi z polowaniem, 
podlega karze grzywny albo karze nagany”.

7  SPRZĄTANIE PO 
 ZWIERZĘTACH

Usuwanie odchodów pozostawionych 
przez psa może być nakazane prawnie 
przez ośrodki centralne, które pragną 
osiągnąć pułap wyznaczony przez unij-
ne standardy. Niestety, prawo polskie 
wciąż nie przewiduje ustawy, która na-
kładałaby ogólny obowiązek tego typu. 
Uchwały dotyczące usuwania fekaliów 
leżą w gestii gmin i to one określają indy-
widualny zakres kar za nieprzestrzega-
nie nakazu. Wysokość mandatów sięga 
niekiedy nawet 500 złotych. W Gminie 
Młynary jest to uregulowane w Uchwale 
nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Mły-
narach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Młynary. Stanowi o tym § 12 
ust. 1, pkt 3 wyżej wymienionej Uchwały.

8 GŁOŚNE  
 SZCZEKANIE PSA

Psy lubią sobie poszczekać o każdej 
porze czy to w dzień, czy w nocy. O ile 
okazjonalne szczekanie psa nie przyspo-
rzy właścicielowi żadnych problemów, 
o tyle nagminne „koncerty” czworono-
ga mogą już stanowić problem. Problemy 
te mogą wynikać zarówno z prawa wy-
kroczeń, jak i prawa cywilnego. Jeśli pies 
upodobał sobie koncertowanie nocą, 
w grę może wchodzić odpowiedzialność 
z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń: „Kto 
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym 
wybrykiem zakłóca spokój, porządek 
publiczny, spoczynek nocny albo wywo-
łuje zgorszenie w miejscu publicznym,  
podlega karze aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny”.

W przypadku braku reakcji posiada-
cza psa na jego uporczywe szczekanie 
nocą bez szczególnych zewnętrznych 
powodów może uzasadniać odpowie-
dzialność właściciela na podstawie art. 
51 § 1 Kodeksu wykroczeń. Długotrwa-

łe szczekanie w dzień również może sta-
nowić kłopot w postaci zainteresowania 
się losem psa Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami.

9  OTRZYMANIE 
 ZEZWOLENIA NA 

 CHOWANIE PSA RASY 
 UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Obowiązek zezwolenia na chowanie 
rasy uznanej za agresywną wyegze-
kwował Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, wydając dnia 28 kwiet-
nia 2003 r. rozporządzenie w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agre-
sywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687). Ten akt 
prawny obliguje do uzyskania pozwole-
nia od właściwego organu gminy przez 
właściciela, który chciałby chować psa 
rasy uznawanej za niebezpieczną.

Wykaz ras psów uznawanych za 
agresywne obejmuje następujące 
rasy psów:

• amerykański pit bull terrier;
• pies z Majorki (Perro de Presa 

Mallorquin);
• buldog amerykański;
• dog argentyński;
• pies kanaryjski (Perro de Presa 

Canario);
• tosa inu;
• rottweiler;
• akbash dog;
• anatolian karabash;
• moskiewski stróżujący;
• owczarek kaukaski.

Wymienione wyżej obowiązki nie tyczą 
się tylko właścicieli zwierząt domowych, 
ale mają także odzwierciedlenie w obo-
wiązkach właścicieli zwierząt gospodar-
skich. Szczegółowe informacje zawarte są 
w wyżej wymienionej ustawie o ochro-
nie zwierząt.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 
5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. 
zm.): „Właściciel, posiadacz lub zarzą-
dzający nieruchomością są obowiązani 
utrzymywać ją w należytym stanie hi-
gieniczno-sanitarnym w celu zapobiega-
nia zakażeniom i chorobom zakaźnym, 
w szczególności:

• zwalczać gryzonie, insekty 
i szkodniki;

• usuwać padłe zwierzęta 
z nieruchomości;

• usuwać odchody zwierząt 
z nieruchomości”.

Obowiązki  
właścicieli 

zwierząt
Większość z nas posiada czworonoga. Każdy 

wie o tym, że zwierzęta musimy karmić, 
wyprowadzać na smyczy oraz pilnować, 
aby nie stanowiły zagrożenia dla innych. 

Pamiętajmy, że posiadanie zwierząt wiąże się 
z obowiązkami, które nakłada na nas prawo. 
Warto przypomnieć sobie, co należy do tych 

obowiązków.
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Perro de Presa 
Mallorquin 
(pies z Majorki)

Amerykański pit 
bull terrier

Perro de  
Presa Canario
(pies kanaryjski)

Buldog  
amerykański

Tosa inu

Owczarek 
kaukaski

Rottweiler

Psy rasy uznawanej 
za niebezpieczną
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Aktywne poniedziałki, Eco 
wtorki, Kreatywne środy 
oraz Muzyczne czwartki – 
pod takimi hasłami odbywały 
się tegoroczne „Wakacyjne 
spotkania” w Ośrodku Kultury 
w Młynarach.

„Wakacyjne spotkania” to oferta skie-
rowana do dzieci, które w czasie wakacji 
zostały w domu. Różnorodne warsztaty 
były propozycją na atrakcyjne spędza-
nie lipcowych dni w gronie rówieśników, 
w miłej i twórczej atmosferze. Uczestnicy 
naszych zajęć mieli niepowtarzalną oka-
zję wcielić się w role naukowców, projek-
tantów, kucharzy, artystów, odkrywców. 

Każdy dzień warsztatów wypełniony 
był rozmaitymi aktywnościami. 

Podczas „Aktywnych poniedział-
ków” uczestnicy mieli okazję dać upust 
nadwyżkom energii. Młodzież chętnie 
korzystała z naszej sali gier, gdzie było 
można zagrać w tenisa stołowego, bilard, 
rozegrać mecz piłkarski, czy też wziąć 
udział w turnieju FIFA 2021.

„Eco wtorki” to dni, podczas których 
dzieci mogły eksperymentować. Podczas 
warsztatów przeprowadzaliśmy cieka-
we eksperymenty naukowe. Poprzez 
zabawę uczyliśmy się, jak wykorzystać 
naturalne produkty w codziennej pielę-
gnacji urody. Dzieci wykonały również 
ecoplecaki.

Środy to czas kreatywności. W na-
szej pracowni plastycznej mali artyści 
stworzyli wakacyjną biżuterię, ramki na 
zdjęcia z wakacji. Powstały piękne prace 
gipsowe. Nie zabrakło również przygody 
kulinarnej. Uczestnicy zajęć przygotowy-
wali zdrowe przekąski.

Czwartki rozbrzmiewały muzyką. 
Co tydzień uczestnicy zajęć wygrywa-
li nowe rytmy na warsztatach bębniar-
skich.

Pierwszy miesiąc wakacji przepełnio-
ny był zajęciami, na które dzieci przycho-
dziły z ochotą i uśmiechem, a kończyły 

z zachwytem, niedosytem i wspaniały-
mi pracami.

W czasie tych letnich tygodni odbyła 
się również taneczna zabawa animacyj-
na dla najmłodszych. W bibliotece po-
jawiły się nowości wydawnicze, dzięki 
którym kilka deszczowych dni stało się 
całkiem znośnymi.

Mieszkańcy gminy mogli również ko-
rzystać z infrastruktury sportowej: Or-
lika i stadionu.

Sierpniowe dni upłynęły na przygo-
towaniach dożynkowych. Bardzo twór-
czo i aktywnie pracowały dwie grupy: 
muzycy i twórcy wieńca dożynkowego. 
Zespół Integraton, po dosyć długiej prze-
rwie spowodowanej pandemią, inten-
sywnie ćwiczył. To dosyć trudne zadania 
w okresie wakacyjnym, przede wszyst-
kim dlatego, że zespół tworzy wielu ar-
tystów. Wspólne, wielogodzinne próby 
dały jednak zamierzony efekt podczas 
tegorocznych dożynek.

W wakacje trwały również ostatnie 
przygotowania do wydania płyty Inte-
gratonu. I udało się! Poświęcimy temu 
oddzielny artykuł, ale już teraz zapra-
szamy na koncert, podczas którego od-
będzie się promocja płyty zespołu.

W pracowni plastycznej miały rów-
nież miejsce niezwykle twórcze warsz-
taty. Chętni mieszkańcy naszej gminy 
pletli wieniec dożynkowy. Z tych spo-

tkań skorzystali przede wszystkim doro-
śli, ale nie zabrakło również młodzieży 
i dzieci. Efekty niezwykle trudnej sztuki 
tworzenia wieńca dożynkowego mogli-
śmy podziwiać podczas tegorocznego 
Święta Plonów.

Koniec wakacji nadszedł bardzo szyb-
ko. Cudowne dni laby odchodzą w zapo-
mnienie, ale koniec lata nie musi oznaczać 
końca spotkań, podczas których możemy 
rozwijać nasze zainteresowania, spędzać 
wspólnie czas, czy też zażywać aktywno-
ści fizycznej. Z przyjemnością informuje-
my, że już we wrześniu ruszamy z nową 
ofertą zajęć. Zapisy w drugiej połowie 
września. Serdecznie zapraszamy!

Dominika Zabiełło
Dyrektor Ośrodka Kultury  

w Młynarach

Wakacyjne spotkania  
w Ośrodku Kultury w Młynarach

RAMKA NA ZDJĘCIE Z WAKACJI

ROBIMY EKSPERYMENTY

Narastanie problemu 
alkoholowego skłania niepijących 
członków rodziny do szukania 
sposobów pozwalających 
im przetrwać w sytuacji 
permanentnego stresu, braku 
poczucia bezpieczeństwa 
i stabilizacji, niemożności 
zaspokojenia elementarnych 
potrzeb psychologicznych, 
a czasami również biologicznych. 

Osoba pijąca z biegiem czasu coraz 
silniej koncentruje się na alkoholu, 
wycofuje się z pełnienia ról życio-

wych, przestaje świadczyć na rzecz rodzi-
ny, a czasem nawet interesować się swoimi 
bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.

Konsekwencją życia z partnerem nad-
używającym alkoholu może być współuza-
leżnienie. Osoba współuzależniona:
• Przejawia silną koncentrację myśli, 

uczuć i zachowań na zachowaniach al-
koholowych osoby pijącej.

• Szuka usprawiedliwień sytuacji picia, za-
przeczania problemowi.

• Ukrywa problem picia przed innymi.
• Przejmuje kontrolę nad piciem osoby 

bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, 
wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje 
alkohol, aby pijący nie wychodził z domu 
itp.).

• Przejmuje odpowiedzialność za zacho-
wania pijącego partnera, łagodzi kon-
sekwencje picia: kłamie, płaci długi, dba 
o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.

• Przejmuje za osobę pijącą obowiązki do-
mowe, które ona zaniedbuje.
Życie w długotrwałym stresie spowodo-

wanym piciem osoby bliskiej i brak sku-
teczności własnych działań nakierowanych 
na rozwiązanie problemu picia powodują 
poważne konsekwencje psychologiczne:

• Zaburzenia psychosomatyczne:
– Nerwice
– Zaburzenia życia emocjonalnego 

(chaos emocjonalny, huśtawka na-
strojów, stany lękowe i depresyjne, 
napięcie i stan ciągłego pogotowia 
emocjonalnego)

– Zakłócenia czynności poznawczych 
(zagubienie, chaos poznawczy, brak 
poczucia sensu i celu, zakłócenie 
wzorców normy i zdrowia, niere-
alistyczne oczekiwania)

• Pustkę duchową i brak nadziei
• Samotność
• Poczucie niemożności rozstania się
• Czasami nadużywanie substancji psy-

choaktywnych (zwłaszcza leków nasen-
nych i uspokajających)

• Trudności w rozpoznawaniu własnych 
potrzeb, w realizacji własnych pragnień, 
ambicji i celów

• Wyraźnie odczuwane obniżenie jakości 
życia.
Współuzależnienie nie jest chorobą 

– jest zespołem nieprawidłowego przy-
stosowania się do sytuacji problemowej. 
Koncentrując się na szukaniu sposobu 
ograniczenia picia partnera, osoba współ-
uzależniona nieświadomie przejmuje 
odpowiedzialność i kontrolę za jego funk-
cjonowanie, co w efekcie ułatwia pijące-

mu dalsze spożywanie alkoholu. U części 
osób współuzależnionych rozpoznaje się 
ostrą reakcję na stres, zaburzenia stre-
sowe pourazowe lub zaburzenia adapta-
cyjne. Współuzależnienie diagnozuje się 
wyłącznie u osób dorosłych, które formal-
nie mogą wybrać inną drogę poradzenia 
sobie z problemem picia partnera. Dzieci 
nie mają żadnego wyboru. Są skazane na 
życie w takich warunkach, jakie stwarza-
ją dla nich dorośli.

Osoby współuzależnione wymagają po-
mocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdro-
wia psychosomatycznego, jeśli skorzystają 
z pomocy oferowanej im w placówkach te-
rapii uzależnień, gdzie mają prawo korzy-
stać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej 
i medycznej. Lista placówek lecznictwa od-
wykowego w Polsce znajduje się na stronie 
internetowej Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych (www.
parpa.pl). Niezależnie bowiem od tego, czy 
pijący podejmie leczenie odwykowe, czy 
nie, czy zatrzyma picie, czy będzie pił dalej 
– osoby współuzależnione mogą poprawić 
jakość swojego życia i życia swoich dzieci. 
Trudno jest im to jednak zrobić bez przy-
jęcia fachowej pomocy z zewnątrz.

Poza profesjonalną terapią współuzależ-
nienia pomocne dla osób mających pijących 
bliskich mogą być spotkania Wspólno-
ty Al-Anon, której celem jest wspieranie 
się osób współuzależnionych w trudno-
ściach wynikających z życia z osobą pijącą 
i w zmianie swojego funkcjonowania na 
bardziej satysfakcjonujące. Spis mityngów 
Wspólnoty Al-Anon znajduje się na stronie 
www.al-anon.org.pl

NADUŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ 
JEDNEGO Z CZŁONKÓW RODZINY 
DESTABILIZUJE FUNKCJONOWANIE 
CAŁEGO SYSTEMU RODZINNEGO, 
RODZI POWAŻNE PROBLEMY, 
JEST PRZYCZYNĄ CIERPIENIA 
DOROSŁYCH I DZIECI. 

Współuzależnienie 

http://www.parpa.pl/
http://www.parpa.pl/
http://www.al-anon.org.pl/


28

Do sezonu 2021/2022 
zarząd Syreny Spo-
mlek Młynary desy-

gnował trzy zespoły. Naj-
młodsza spośród tych zespo-
łów to grupa Orlik, w skład 
której wchodzą chłopcy 
i dziewczęta z rocznika 2011– 
2013. Trenerem naszych ma-
luchów jest w dalszym cią-
gu Piotr Walczak. Na chwilę 
obecną Orlicy nie rozegrali 
jeszcze żadnego oficjalnego 
turnieju, start rozgrywek pla-
nowany jest w najbliższych 
tygodniach. Podopieczni tre-
nera Walczaka występować 
będą w oficjalnych rozgryw-
kach pod egidą Warmińsko- 
-Mazurskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Kolejna z czar-
no-czerwonych drużyn to 
Trampkarze (rocznik 2007– 
2010), którymi opiekuje się 
Izabella Betcher. Można śmia-
ło rzec, że historia tworzy się 
na naszych oczach, ponieważ 
jest to pierwszy trener płci 
żeńskiej w historii Syrenki. 
Pani Izabella święciła sporo 

sukcesów jako zawodniczka 
i życzymy jej, aby podobnie 
było w roli trenera drużyny 
z Dworcowej 10. Zarówno 
przed Panią Trener jak i przed 
zawodnikami ciężki sezon, 
pełen walki i zaangażowania. 
Mocne jednostki treningowe 
serwowane przez trener Bet-
cher z całą pewnością wpły-
ną na rozwój poszczególnych 
zawodników. Przed chłopca-
mi długa droga, którą moż-
na pokonać tylko i wyłącznie 
ciężką, tytaniczną wręcz pra-
cą oraz właściwym nastawie-
niem mentalnym, które opie-
rać powinno się na radości 
i uśmiechu z każdego kontak-
tu z piłką. 

Ostatnią ze zgłoszonych 
drużyn są oczywiście Senio-
rzy, których od nowego sezonu 
trenuje Arkadiusz Matz. Na-
sza najstarsza wiekowo gru-
pa składa się w zdecydowanej 
większości z zawodników po-
chodzących z Miasta i Gminy 
Młynary. Kilkuosobowa grupa 
zawodników z Elbląga od wielu 
lat dumnie reprezentuje czar-
no-czerwone barwy bardzo 
i w pełni się z nimi identyfikuje. 
Trener Matz objął zespół zale-
dwie kilka dni przed inaugu-
racją ligowych zmagań. Śmiało 
można jednak stwierdzić, iż 
z każdym kolejnym tygodniem 
widać rękę trenera. Świadczą 
o tym chociażby trzy ostat-

nie ligowe zwycięstwa z rzę-
du. Trener czarno-czerwonych 
nie boi się stawiać na młodzież. 
Adaptuje do ligowej rzeczy-
wistości zawodników, którzy 
w kolejnych latach mogą przy-
nieść wiele radości kibicom Sy-
renki. Najbardziej stabilna tego 
lata sytuacja w Syrenie Spo-
mlek Młynary była w gabine-
cie zarządu. Tutaj bez zmian. 
Zarząd nadal pracuje w trzy-
osobowym składzie, uporczy-
wie dążąc do rozwoju klubu na 
poszczególnych płaszczyznach 
piłkarskiego rzemiosła. Ideą 
Syreny jest rozwój, nawiąza-
nie nowych kontaktów, a także 
dbałość i pielęgnacja obecnych. 
Po raz kolejny zachęcamy do 
współpracy chętne podmio-
ty. Wspólnymi siłami możemy 
wpłynąć na rozwój klubu, a co 
za tym idzie jego uczestników, 
w skład których wchodzi tak 
wielu młodych adeptów pił-
ki nożnej.

Kornel Wieczorek
Wieceprezes KS Syrena 

Spomlek Młynary

Syrenka wystartowała

MŁODZIEŻ Z SYRENY MŁYNARY

REMONTY 
I INWESTYCJE 
DROGOWE
Poprawa jakości dróg  
w naszej gminie

WIATY, ALTANY, 
ŚWIETLICE
Jak sołectwa realizują 
fundusz sołecki

KOŁA 
GOSPODYŃ 
WIEJSKICH
Kobieca inicjatywa 
integracja i współpraca

W następnym numerze biuletynu m.in.:

Lato to zdecydowanie czas odpoczynku, zbierania 
doświadczeń oraz niezapomnianych wrażeń. Pora 
roku ta dla piłkarzy i działaczy jednak stoi głównie 
pod znakiem startu nowego sezonu. Nie inaczej 
było i tym razem. Po burzliwej, bardzo intensywnej 
wiośnie przyszło piłkarskie lato, a wraz z nim 
kolejna doza futbolowych zawirowań.
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