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DRODZY MIESZKAŃCY!

TWÓRZMY WSPÓLNIE NASZE CZASOPISMO

NA ZDJĘCIU RENATA WIOLETTA BEDNARCZYK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MŁYNARY

P
rzyszło nam żyć w trudnych cza-sach, w których doświadczamy, że zdrowie i życie człowieka jest dobrem najważniejszym. Covid-19 zaskoczył nas wszystkich. Odmienił nasze życie na zawsze. Wielu rodzi-nom odebrał bliskich. Nie zdążyliśmy otrząsnąć się z piętna ostatnich dwóch lat, a miniony miesiąc przyniósł kolej-ne wstrząsające wydarzenia. Wojna na Ukrainie stała się rzeczywistością. W obliczu takiego nieszczęścia Polacy pokazali całemu światu, jak wielkie są nasze serca i jak wielkie wsparcie oka-zujemy ludziom, potrzebującym po-mocy i szukającym bezpieczeństwa. W pomoc uchodźcom z Ukrainy włączyła się cała Polska. 

Zachęcamy Państwa do współreda-gowania niniejszego czasopisma. Jeśli mają Państwo pomysł na ciekawy artykuł związany z naszą gminą, jej hi-storią, walorami przyrodniczymi lub kulturowymi, poparty faktami bądź ciekawymi zdjęciami, zachęcamy do 

W naszej gminie zespół koordyna-cyjny na bieżąco monitoruje zbiórkę niezbędnych środków i produktów oraz sytuację związaną z przybywa-jącymi uchodźcami.  W szkole w Mły-narach i Błudowie zostały utworzone punkty zbiórek darów dla osób z tere-nu wojny. W akcję włączyły się insty-tucje oraz mieszkańcy naszej gminy. Kilka transportów z zebranymi darami dotarło już na Ukrainę. W naszej gmi-nie są rodziny, które przyjęły pod swój dach uciekające w pośpiechu matki z dziećmi. W tych niepewnych czasach udowadniamy, co w życiu jest najbar-dziej wartościowe i prawdziwe.Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom zaangażowa-

przesłania i podzielenia się tymi infor-macjami z mieszkańcami naszej gminy. Materiały dotyczące czasopisma prosimy przesyłać na adres:
biuletyn@mlynary.pl

nym w pomoc, za bezinteresowność i wielkie serce. Za ogromną wrażliwość i otwarcie na potrzeby drugiego czło-wieka. Wasza pomoc jest dowodem wielkiego oddania oraz solidarności z mieszkańcami Ukrainy.Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Czas rodzącej się nadziei, pokoju i ra-dości. Życzę wszystkim zdrowia, spo-koju i wzajemnej życzliwości. Niech czas świąt napełni nasze serca miło-ścią i dobrem, a na twarzach niech za-wsze gości uśmiech.
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
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Z okazji nadchodzących
 Świąt Wielkiej Nocy 

składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Młynary ich rodzinom i bliskim najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, wzajemnej życzliwości, aby czas świąt upłynął w radosnej atmosferze i przypomniał o tym co wartościowe, piękne i prawdziwe.Niech przyniesie wszystkim dni pełne wiary, nadziei i miłości,a w naszych sercach zagości pokój i dobroć, którą będziemy się dzielić z innymi.Niech czas wiosny doda nam sił, byśmy mogli zrealizować wszystkie swoje plany i zamierzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

 Renata Wioletta Bednarczyk
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Czy zajęcia w szkole 
mogą być ciekawe?
Publiczna szkoła podstawo-
wa, w której uczniowie uczą 
się z entuzjazmem, rozwi-
jając ciekawość poznawczą 
dysponując nowoczesnym 
sprzętem… Czy to możliwe? 

S
zkoła Podstawowa im. Stefa-na Żeromskiego w Młynarach pokazuje, że się da! Oferuje nie tylko możliwość realizacji podstawy programowej, ale też ciekawe zajęcia dodatkowe, zarówno rozwijające za-interesowania uczniów jak również wspomagające w wyrównywaniu szans a także wygodne i doskonale wyposażone sale i nowoczesne po-moce dydaktyczne. Tu rozwiązuje się zagadki, tworzy gry planszowe, pro-gramuje, organizuje koncerty, wydaje gazetę, a wszystko to umożliwia roz-wijanie ciekawości świata. Wszystko to dzięki pracy zaangażowanych ludzi, nauczycieli z pasją oraz wsparciu Eu-ropejskiego Funduszu Społecznego.

A za naszych czasów…Ten kto chodził do podstawówki dwadzieścia albo trzydzieści lat temu, z pewnością pamięta czasy liczydeł, dzienniczków szkolnych, topornych mikroskopów (jeden na całą klasę). Dawna szkoła to czasy skromnie wy-posażonych klas, czarnej tablicy i szkolnej kredy, czasy, gdy pracowało się z wykorzystaniem encyklopedii i słowników. A teraz? Świat zmienia się błyskawicznie a nowoczesna techno-logia dobija się głośno do bram szkół. W Szkole Podstawowej w Młynarach od kilku lat, dzięki realizacji projek-tów unijnych, zarówno kadra nauczy-

cielska jak i przede wszystkim ucznio-wie są za pan brat z narzędziami ICT, które wykorzystywane są na większo-ści przedmiotów szkolnych.
Nowe oblicze szkołyRealizacja projektów SPEC – Szkol-na Pracownia Edukacji Cyfrowej oraz trzech edycji Szkolnej Pracowni Suk-cesu niewątpliwie zmieniła szkolną przestrzeń i umożliwiła uczniom roz-wój kreatywności, talentów i pasji. Szkoła wzbogaciła się o ogromną ilość pomocy dydaktycznych dla uczniów. Uczniowie kształcą się w nowocze-snych klasach wyposażonych w sprzę-ty niezbędne do efektywnego naucza-nia poszczególnych przedmiotów a także w tablice multimedialne, ekrany interaktywne, projektory. Powstały specjalistyczne pracownie przedmio-towe, między innymi:• dwie pracownie językowe, w któ-rych uczniowie uczą się języków obcych a młodsi uczniowie dodat-kowo rozwijają kompetencje języ-kowe w zabawie z wykorzystaniem „magicznego dywanu”, • pracownia cyfrowa, w której dzię-ki specjalistycznemu sprzętowi uczniowie tworzą roboty, programu-ją, tworzą projekty 3D wykorzystu-jąc skaner 3D i drukarkę 3D, a także zestawy do konstruowania robotów.• pracownia sensoryczna – sala „doświadczania świata”, w której uczniowie mają możliwość aktywo-wania i organizacji wielu zmysłów. Zmysły stymulowane są podczas twórczej zabawy, do której wyko-rzystywane są specjalistyczne po-moce terapeutyczne.• pracownia przyrodnicza, w której uczniowie przeprowadzają różnego 

rodzaju obserwacje, eksperymenty, planują i realizują projekty badawcze.
Odkrywają i rozwijają talentyUczniowie zostali objęci różno-rodnymi rodzajami wsparcia! Są to zajęcia dla uczniów wyjątkowo zdol-nych i tych, którym nauka sprawia trudności, zarówno zajęcia dydaktycz-no – wyrównawcze jak i kółka zainte-resowań: zajęcia rozwijające z przy-rody, angielskiego, z matematyki czy fizyki. Prowadzone są także zajęcia z nauki programowania oraz warsztaty dziennikarskie, zajęcia artystyczne oraz praktyczno-techniczne! Ucznio-wie najstarszych klas biorą udział w różnorodnych formach doradztwa zawodowego. Wszyscy uczestniczą w ciekawych wyjazdach edukacyjnych, 

biorą udział w warsztatach z przed-siębiorczości czy uczą się technik efek-tywnego uczenia się.
Nowe oblicze szkołyRealizacja projektów edukacyjnych na przestrzeni minionych kilku lat nie-wątpliwie zmieniła szkolną przestrzeń i umożliwiła uczniom rozwój kreatyw-ności, talentów i pasji. Szkoła wzbo-gaciła się o ogromną ilość pomocy dy-daktycznych dla uczniów, wyposażona została m.in. w laptopy dla uczniów i 

nauczycieli, projektory multimedial-ne, tablice interaktywne, różnorodne programy multimedialne pozwalają-ce wzbogacić program realizowanych zajęć, ekrany multimedialne, cyfrowe laboratoria językowe.
Unia wspiera nowoczesna 

szkołęDzięki unijnemu wsparciu, ale przede wszystkim osobom, które mia-ły pomysł i chęć zajęcia się takimi pro-

jektami, dziś szkoła może się pochwa-lić wysokim poziomem kształcenia i dobrej klasy sprzętem wykorzystywa-nym do uczenia młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że szkołę tą opusz-czą absolwenci odważni i otwarci na świat. Może to dzięki nim zmieni się nie tylko Gmina Młynary, ale cały po-wiat czy województwo?
Anna Kołodziej-Rabiczko

SALA JĘZYKOWA ZAJĘCIA PROJEKTOWE

SALA SENSORYCZNA

„GŁÓWNYM CELEM SZKOŁY JEST TWORZENIE LUDZI ZDOLNYCH DO ROBIENIA NOWYCH RZECZY, 

A NIE TYLKO POWTARZANIE TEGO, CO ZROBIŁY INNE POKOLENIA” — Jean Piaget
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ZBIÓRKA DLA UKRAINY

Możemy zrobić gest miłości!
JAKŻE BYŁOBY PIĘKNIE, GDYBY KAŻDY Z NAS MÓGŁ WIECZOREM POWIEDZIEĆ: 

„DZISIAJ ZROBIŁEM GEST MIŁOŚCI WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA.” — Papież Franciszek

K
onflikt zbrojny na Ukrainie prze-rwał spokojne życie jej mieszkań-ców, a w nas wzbudził niepokój. Z bombardowanego kraju uciekają matki z dziećmi oraz osoby starsze. Szukają bezpieczeństwa. Na chwilę obecną nie wiemy, jak długo potrwa i czy nie sta-nie się konfliktem na skalę europejską czy światową. Zaangażowanie w pomoc uchodźcom oraz osobom pozostającym na Ukrainie jest tym pięknym „gestem miłości wobec drugiego człowieka”, o którym mówi Papież Franciszek. Pięk-ne jest to, że wysuwamy pomocną dłoń, dzielimy się tym, co mamy. Dzięki zaan-gażowaniu mieszkańców naszej gminy zostało zebranych wiele darów. Kilka transportów z Waszymi darami dotarło już na Ukrainę.Składamy serdeczne podzięko-wania wszystkim mieszkańcom na-szej gminy zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy. To wielka rzecz pomagać bezinteresownie. W akcję włączyły się również instytucje z na-szej gminy: • Urząd Miasta i Gminy Młynary• Szkoła Podstawowa Młynary

• Szkoła Podstawowa Błudowo• Ośrodek Kultury w Młynarach• Ochotnicza Straż Pożarna• Przedszkole w Młynarach• Apteka „Azalia” Alicja Zinkiewicz• Sklep „Lewiatan” Młynary• Sklepy Państwa Balickich• Zakład Produkcji Tektury i Opako-wań Arkadiusz CebulaWszystkim ogromnie dziękujemy.

ZBIÓRKA NADAL TRWAW dalszym ciągu Szkolny Klub Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach wraz z Urzędem Miasta i Gminy Mły-nary organizują zbiórkę rzeczową 
na potrzeby uchodźców i mieszkań-
ców Ukrainy.Prosimy Państwa o przygotowanie i dostarczanie do Szkoły Podstawo-
wej w Młynarach od poniedziałku 
do piątku od godz. 7:00-17:00 darów takich, jak:1. Żywność o długim terminie ważno-ści – konserwy, dżemy, kasze, ryż, olej, czekolada2. Żywność dla niemowląt i dzieci – mleko w proszku, kaszki, odżyw-ki, słoiczki z jarzynami, owocami, zupki typu Gerber3. Środki higieny osobistej- pamper-sy, podpaski, pasty i szczoteczki do zębów, żele do mycia, szampony, mydła, ręczniki i chusteczki jedno-razowe, chusteczki nawilżane4. Latarki, baterie, świece, plastry, opatrunki, środki odkażające, gazy, bandaże, apteczki samochodowe

Bardzo prosimy, aby nie dostar-
czać na razie odzieży oraz używanej 
pościeli, ręczników.Jeśli będziemy znali konkretne oso-by potrzebujące, zwrócimy się do Was i na pewno taką pomoc zorganizujemy. 

Informacje dotyczące wsparcia dostępne są:

Urząd Miasta i Gminy Młynary wraz ze Szkołą Podstawową w Młynarach oraz Szkołą Podstawową w Błudowie prowadzi punkt zbiórki niezbędnych środków i produktów.

Lista potrzebnych środków oraz produktów, które mogą być przekazane potrzebującym:
Prosimy również o zgłaszanie się osób, które mogłyby pomoc w tłumaczeniu z języka 
ukraińskiego w chwili zaistnienia takiej potrzeby pod numer telefonu 55 618 22 41

UWAGA! Produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane:• Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)• Broń biała• Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania• Inny sprzęt militarny i paramilitarny• Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Urząd Miasta i Gminy Młynary pon, wt, czw 7:30-15:30śr. 07:30-17:00pt. 07:30-14:00tel: 55 618 22 31 http://mlynary.pl

Warmińsko–Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie

 http://pomagamukrainie.gov.plInfolinia: 987

ADRES PUNKTU 
ZBIÓRKI

NUMER
TELEFONU

DNI
FUNKCJONOWANIA

GODZINY
FUNKCJONOWANIASzkoła Podstawowa w Młynarach ul. Warszawska 1 55 249 08 72 pon–pt 7:00–17:00Szkoła Podstawowa w Budowie 55 249 63 86 pon–pt 7:00–15:00

Żywność Odzież i okrycie
Środki higieny 

i czystości
Inne

woda koce zwykłe, termiczne płyny do kąpieli, pod prysznic, mydło zapałki, baterie, powerbanki
żywność do szybkiegoprzygotowania śpiwory dezodoranty świece
batony (również energe-tyczne) podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej pasta i szczoteczki do zębów zestawy pierwszej pomocy
bakalie, orzechy materace grzebienie podstawowe środki me-dyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgo-rączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)konserwy płaszcze przeciwdeszczowe bielizna damska, męska, dziecięcamakarony, płatki zbożowe (do szybkiego przygoto-wania) podpaski, pieluchy, pamper-

synarzędzia kuchenne jedno-razowego lub wielokrot-nego użytku (talerz, łyżka, widelec itp.)
ręczniki papierowe, worki na śmieci, środki dezynfe-kujące, maski filtrujące lub jednorazowe

Szkolny Klub Wolontariatu SP Młynary
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W   Naszej niewielkiej miej-scowości jest miejsce gdzie spotkać można ludzi o wiel-kim sercu. Często narażających swoje zdrowie a nawet życie na rzecz innych. Mowa tu o strażakach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Jednostka liczy 41 członków czynnych ( w tym 11 kobiet) oraz 8 członków honorowych.  W strażackich szeregach działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wie-le przedsięwzięć udaje się także dzięki pomocy członków wspierających, którzy także należą do jednostki.Młynarska OSP służy pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. An-gażuje się również w uroczystości oraz akcje odbywające się na terenie Naszej Gminy. Mimo pandemii jaka opanowała 

P
odczas XL sesji RM w Młynarach, która odbyła się 29 grudnia 2021 roku Radni RM w Młynarach uchwalili budżet gminy na 2022 rok. Uchwalony budżet (po zmianach, które uchwalili Radni na XLII zwyczajnej se-sji Rady Miejskiej w Młynarach w dniu 3 marca 2022 roku) zakłada dochody o łącznej kwocie 31 092 020,82 zł, oraz wydatki w wysokości 36 490 761,17 zł. Wydatki inwestycyjne na realiza-cję zaplanowanych zadań opiewają na kwotę 12 827 666,28 zł. Przedstawio-ny plan finansowy na 2022 rok zakła-da deficyt na poziomie  5 398 740,35 zł. Prognozowana kwota długu  na ko-niec 2022 roku wynosi 15 132 765,19 zł. Jak sama nazwa wskazuje jest to prognozowana kwota, która ewalu-uje w trakcie roku. Z reguły kwota ta jest znacznie niższa na koniec roku, co wynika z gospodarnego zarządzania finansami gminy.Deficyt budżetu gminy  zostanie pokryty przychodami m.in. z : kredytu w kwocie 2 420 744,19 zł,  środkami z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokal-nych - 1 718 329,45 zł, nadwyżki bu-dżetowej z lat ubiegłych – 250 000,00 zł. Radni RM w Młynarach czwarty 

rok z rzędu konsekwentnie posta-
wili na rozwój Gminy Młynary, re-
alizację kolejnych inwestycji, ubie-
ganie się o kolejne dofinansowania i 
realizację nowych projektów, które 
za chwilę omówię.Wszyscy Radni jednogłośnie posta-nowili na przemyślany rozwój naszej Gminy. Uchwalając budżet na 2022 rok. Radni poparli realizację działań zaproponowanych przez Panią Bur-mistrz, mając jednocześnie świado-mość, że wzrośnie zadłużenie Gminy.
GŁÓWNE ZADANIA INWESTY-
CYJNE ROCZNE I WIELOLETNIE 
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI 
W 2022 R:• Kontynuacja zadania - Budowa zbiorników retencyjnych ścieków 

surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszą-cej (2020 - 2022). Całkowity koszt zadania niecałe 9 mln zł, koszty w 2022 roku to 5 772 519,00 zł, w tym dofinansowanie na poziomie blisko 100%. Dofinansowanie w racach Re-gionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2021 z działania 5.2 Go-spodarka wodno–ściekowa i Rządo-wego Fundusz Inwestycji Lokalnych,• Kontynuacja zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejsco-wościach: Młynarska Wola, Bro-niszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Mona-sterzysko, Warszewo (2021-2022) - Koszt projektu w 2022 r. wynosi 1 687,513,90 zł, w tym dofinansowa-nie w kwocie 872 979,75 zł.• Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023) - 2 805 657 89 zł, w tym 95% stanowi dofinansowanie.• Kontynuacja zadania - Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022). Całkowity koszt in-westycji to 1 438 121,82 zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie w kwocie 1 222 403,55 zł.• Kontynuacja zadania - Odrodzenie kulturowego i historycznego kra-jobrazu małych miast w interesie skoordynowanego rozwoju lokal-nego (2020 - 2022) – Całkowity koszta zadania – 771 150,75 zł w tym dofinansowanie w kwocie 412 962,75 zł• Wykonanie nawierzchni utwardzo-nej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap VI – 100 000.00 zł, 200.000zł dotacja z Lasów Państwowych.• Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach – 75 000,00zł• Wykonanie elewacji wiatrołapu przy 

budynku świetlicy wiejskiej w No-wym Monasterzysku – 15 000,00 zł,• Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonne 65 000,00 zł• Przebudowa budynku admini-stracyjnego UMiG w Młynarach (przystosowanie dla osób niepeł-nosprawnych) – dokumentacja pro-jektowa – 25 000,00 zł• dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Woje-wództwa Warmińsko Mazurskiego w wysokości 318 566,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 i 509 w m. Mły-nary” – skrzyżowanie przy stacji pa-liw w Młynarach wraz z chodnikiem do ogródków działkowych.Zadania inwestycyjne realizowane wyłącznie w ramach Funduszu sołec-kiego zostały opisane w kolejnym ar-tykule Na str. 18-19.Na realizację powyższych zadań inwestycyjnych Gmina Młynary pozy-skuje dofinansowania ze środków eu-ropejskich, rządowych oraz transgra-nicznych. Władze gminy współpracują z samorządem Woj. Warmińsko-Ma-zurskiego i Powiatu Elbląskiego w za-kresie realizacji inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 
W MŁYNARACH NA 2022 ROK Rokrocznie przed Radnymi RM w Młynarach stają nowe wyzwania oraz decyzje, które muszą podejmować. Wraz z nadejściem nowego roku ka-dencji radnych opracowano plan pracy, który będzie realizowany przez najbliż-sze miesiące. W ramach swojej pracy radni rozpatrzą następujące uchwały, sprawozdania i dokonają analiz wymie-nionych poniżej zagadnień:1. Uchwały w sprawie zmiany Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2022-20402. Uchwały w sprawie zmiany budżetu 

W przekazaniu uczestniczyli m.in.:• Burmistrz Miasta i Gminy Młynary – Pani Renata Wioletta Bednarczyk,• Rzecznik Prasowy Lasów Państwo-wych – Pan Michał Gzowski,

• Wicestarosta Elbląski – Pan Ry-szard Zając,• Prezes Zarządu Oddziału Miejsko--Gminnego Ochotniczej Straży Po-żarnej w Młynarach – Pan Mieczy-sław Grynhagel,• Wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-jewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie prezes Zarządu Oddziału Powiato-wego ZOSP RP w Elblągu- Pan Ry-szard Janusz,• Dyrektor Powiatowego Biura ZOSP RP – Pani Anna Nowocień,• Dowódca JRG 3 w Pasłęku – Pan Pa-weł Raczewski,• Komendant M-G Związku OSP RP Młynary, Prezes Jednostki OPS Mły-nary – Pan Wojciech Karczewski,• Komendant Miejski PSP w Elblągu mł. bryg. Łukasz Kochan• Zastępca Nadleśniczego Nadleśnic-

NA ZDJĘCIU PRZEKAZANIE SAMOCHODU

Kilka słów od Radnych Rady 
Miejskiej w Młynarach

Ci którzy czuwają
dniem i nocą

W piątek 21 stycznia 2022 
roku na Rynku w Młynarach 
nastąpiło oficjalne prze-
kazanie specjalistycznego 
samochodu strażackiego 
marki Volkswagen Amarok 
Jednostce Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Młynarach. 
Jest to samochód opera-
cyjno-rozpoznawczy, który 
poprawi Strażakom komfort 
pracy w i podniesie sku-
teczność działań na terenie 
gminy Młynary. 

twa Młynary – Andrzej Kozłowski,• Radni Rady Miejskiej w Młynarach,• Kierownicy jednostek organizacyj-nych Gminy Młynary.Zakup samochodu został zreali-zowany dzięki dofinansowaniu w ra-mach Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wyso-kości 100 000,00 zł. oraz dofinanso-waniu przez Starostwo Powiatowe w Elblągu w wysokości 10 000,00 zł.Jest to trzecie tak duże dofinanso-wanie, dzięki któremu jednostka OSP w Młynarach została doposażona w specjalistyczny sprzęt strażacki. Przy-pomnijmy, że w 2020 roku jednostka OSP Młynary dzięki złożonemu przez UMiG wnioskowi pozyskała sprzęt i wyposażenia ratownicze o wartości 101 000,00 zł, w tym 99 990,00 zł stanowiło dofinansowanie Minister-stwa Sprawiedliwości. Wcześniej OSP Młynary wraz z OSP Zastawno przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Młynarach pozyskały środki z Woje-wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej w Olszty-nie. Jednostka OSP z Młynar za kwotę 25 800,00 zł zakupiła ubrania specjali-styczne, z czego 25 000,00 zł stanowi-ło dofinansowanie. Do jednostki w Za-stawnie trafiły natomiast: ubrania oraz sprzęt specjalistyczny za łączną kwotę 15 940,00 zł, w tym całość stanowiła dofinansowanie.
Dorota Jurkowska

Nowy samochód dla Strażaków 
– Ochotników z Młynar

otaczających Nas świat strażacy zawsze stoją na posterunku.W ubiegłym roku strażacy przepra-cowali łącznie 1509 godzin. Są do wyjaz-dy do pożarów, wypadków drogowych. W ostatnim czasie  strażacy walczyli ze skutkami silnych wiatrów. Jak wiadomo do takich działań jest niezbędny odpo-wiedni sprzęt. Głównym zakupem w ubiegłym roku był samochód terenowy RATOWNICZO- ROZPOZNAWCZY marki Volkswagen Amarok. Dotacje za które udało się zakupić pojazd to:• 100 000,00 zł- Ministerstwo Spra-

wiedliwości• 10 000 zł Starostwo Powiatowe w Elblągu• 1500,00 zł Urząd Miasta i Gminy MłynarySprzęt Naszej jednostki jest na bie-żąco sprawdzany oraz gdy nastąpi taka potrzeba wymieniany. Wszystko po to by móc pomagać mieszkańcom Nasze-go pięknego miasta.
Ze strażackimi pozdrowieniami- 

OSP Młynary
Agata Frąckiewicz
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Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok. 3. Uchwała w sprawie udzielenia po-mocy finansowej Gminie Miastu El-bląg na 2022 r. w ramach ZIT. 4. Uchwała w sprawie udzielenia po-mocy finansowej Powiatowi Elblą-skiemu z przeznaczeniem na orga-nizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze uży-teczności publicznej.5. Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-nego Programu Profilaktyki i Roz-wiązywania Problemów Alkoholo-wych oraz Narkomanii na 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wy-sokości średnich wynagrodzeń w roku 2021 nauczycieli na poszcze-gólnych stopniach awansu zawo-dowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Młynary. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Ko-misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2021 rok. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-gramu opieki nad zwierzętami bez-domnymi oraz zapobieganiu bez-domności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2022rok”.9. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia-łalności Miejsko – Gminnego Ośrod-ka Pomocy Społecznej w Młynarach za 2021 rok.10. Rozpatrzenie sprawozdania za działalności Ośrodka Kultury w Młynarach za 2021 rok.11. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia-łalności Zakładu Wodociągów i Ka-nalizacji w Młynarach za 2021 rok. 12. Ocena stanu bezpieczeństwa i po-rządku publicznego na terenie Mia-sta i Gminy Młynary. 13. Rozpatrzenie sprawozdania z re-alizacji „Programu współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarzą-dowymi oraz podmiotami wymie-nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-łalności pożytku publicznego i wo-lontariacie, działającymi na terenie gminy Młynary. 14. Analiza działalności organizacji po-zarządowych działających na Tere-nia Miasta i Gminy Młynary oraz ich współpraca z administracją Gminy Młynary. 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok. 16. Uchwała w sprawie przedsta-wienia raportu o stanie Gminy 

Młynary za 2021 rok.17. Uchwała w sprawie udzielenia Bur-mistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania z 2021 rok.18. Uchwała w sprawie udzielenia Bur-mistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok.19. Uchwała w sprawie średniej ceny paliwa w Gminie Młynary. 20. Debata na temat stanu dróg woje-wódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary, 21. Uchwała w sprawie określenia wyso-kości stawek podatkowych na 2023 r. 22. Uchwała w sprawie obniżenia śred-niej ceny skupy żyta do celów wy-miaru podatku rolnego na rok 2023. 23. Uchwała w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podat-ku leśnego na rok 2023. 24. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-blicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2024. 25. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2040. 26. Uchwała w sprawie uchwalenia bu-dżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.27. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok.
PLAN PRACY I KONTROLI 
KOMISJI REWIZYJNEJ RM W 
MŁYNARACH PRZEDSTAWIA 
SIĘ NASTĘPUJĄCO:

wysypiska, emisja spalin. Analiza podejmowanych działań w zakresie ściągalności zadłużenia za wywóz odpadów komunalnych.6. Kontrola realizacji wydatków w ra-mach funduszu sołeckiego za 2021 r.7. Rozpatrzenie sprawozdania fi-nansowego, sprawozdania z wy-konania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawoz-daniu i informacją o stanie mie-nia komunalnego jednostki oraz przedstawienie Radzie Miejskiej w Młynarach wniosku w sprawie ab-solutorium dla Burmistrza. 8. Analiza wydatku ponoszonych przez Gminę Młynary na funkcjonowanie M-GOPS w Młynarach za 2021 r.9. Ocena wykonania budżetu za I pół-rocze 2022 roku. 10. Kontrola przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.11. Działalność i ocena pracy w wybra-nej jednostce organizacyjnej Gminy Młynary.12. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 r.13. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. 14. Kontrola realizacji wniosków Komi-sji Rewizyjnej za rok 2022 r. 15. Podsumowanie pracy Komisji Re-wizyjnej za 2022 r.Szczegółowe omówienie pracy Ko-misji rewizyjnej RM w Młynarach w I i II kwartale 2022 roku zostanie Pań-stwu przedstawione w czerwcowym wydaniu Kwartalnika Prosto z Młynar.Zachęcamy mieszkańców gminy Młynary do oglądania transmisji obrad RM w Młynarach w Internecie (serwis 

www.youtube.com konto Gmina 

Młynary) oraz z zapoznawania się z materiałami dotyczącymi RM zamiesz-czonymi na stronach internetowych Gminy Młynary www.mlynary.pl, 
http;//bip.mlynary.pl, www.facebo-

ok.com/GminaMłynary.Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, to zapraszam wszyst-kich chętnych do osobnego uczestnic-twa w najbliższej (prawdopodobnie) kwietniowej sesji RM w Młynarach. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Młynarach 
Karol Jóźwiak

1. Sporządzenie sprawozdania z dzia-łalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r. 2. Kontrola dokumentacji dotyczącej napraw i remontów dróg gminnych w latach 2020-2021. Zapoznanie się z planem robót drogowych na terenie gminy na 2022 r. 3. Kontrola w zakresie wpływów z po-datku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego za 2021 r.4. Kontrola w zakresie realizacji pro-gramu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. – ilość osób ko-rzystających, kryteria i wysokości przyznawanego dofinansowania.5. Kontrola w zakresie gospodarowa-nia odpadami komunalnymi. Nali-czenia, stan zadłużenia, nielegalne 

D
zień Wagarowicza, który przy-pada na pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca, to bez wątpie-nia ulubione święto uczniów i zmora dorosłych. Uczniowie postanawiają „zrezygnować z lekcji” i spędzić czas poza murami szkoły, licząc na wiele atrakcji. Dorośli zaś na ogół przeciw-stawiają się takim praktykom w oba-wie o bezpieczeństwo wagarowiczów. Niestety często takie niekontrolowane uczniowskie akcje kończą się źle, ale z pewnością można temu zaradzić.W naszej gminie po raz kolejny odbyły się „Wagary z Dzielnicowym”, których inicjatorem był Dzielnicowy, asp. Tomasz Rębowski. Organizatorem tegorocznej akcji był Posterunek Po-licji w Młynarach przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Młynarach, Nad-leśnictwem Młynary oraz szkołami. W przygotowanie imprezy włączyło się wiele instytucji i darczyńców. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie, ich nauczyciele oraz Dziel-nicowy wzięli udział w biegu go Gru-bej Kaśki. Bieg został poprzedzony rozgrzewką, którą poprowadzili pani Magdalena Matulewicz oraz pan Piotr Walczak. Każdy z uczestników został 

obdarowany upominkiem, a ci najwy-trwalsi nagrodami, które ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Renata Bednarczyk, Energa Oświetle-nie, Nadleśnictwo Młynary oraz pan Stanisław Szulich. W części sporto-wej wagarowicze próbowali swoich sił również w zumbie, prowadzonej przez pana Marcina Wierzbickiego „ZUMBA  by Marcin”. Niektórzy ćwi-czyli celność strzelając z wiatrówki, co było możliwe dzięki panu Robertowi Knyrzewskiemu- Strzelnica Sportowa Sokół Grądki. Niewątpliwą atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego 16. Dy-wizji Logistycznej z Elbląga. W impre-zie wzięli udział również strażacy, w tym młodzieżówka. Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach przygotowała pokaz sprzętu strażackiego oraz po-kaz pierwszej pomocy. Nadleśnictwo Młynary zaprezentowało stoisko edu-kacyjne. Tutaj uczniowie mogli zdo-być wiedzę o lesie jak również wziąć udział w konkursach przyrodniczych. Nie zabrakło również poczęstunku: kiełbasek, słodkości przygotowanych przez Klub Seniora w Młynarach, ciepłej fasolki i gro-chówki ufundowanej przez Państwa Ewę i Grzegorza Smolarków „Deja vu”. 

W otoczeniu pięknego lasu, przy słonecznej pogodzie przywitaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Tegoroczne wagary uczniowie spędzili aktywnie i przede wszystkim bezpiecznie. Mamy nadzieję, że taka forma wagarowania na stałe wpisze się w kalendarz im-prez, a nasi uczniowie będą chcieli co roku „Wagarować z Dzielnicowym”.Dziękujemy wszystkim uczestni-kom „Wagarów z Dzielnicowym” za za-angażowanie i świetną zabawę.
Dominika Zabiełło 

Wagary z Dzielnicowym
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Koncert Kolęd

Koncert Świąteczny

8 stycznia 2022, w kościele para-fialnym w Młynarach odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu ze-społu Lawa działającego przy parafii pw. Św. Piotra Apostoła w Młynarach.Koncert przygotowali: Zespół LAWA: Anna Kołodziej-Rabicz-ko (śpiew, aranżacje utworów, wizuali-zacja i nagłośnienie), Edyta Wasiluk-Ja-rosz (śpiew, gitara), Agnieszka Socha (keyboard, śpiew, aranżacje utworów), Alicja Semkiw (śpiew), Agata Hulanicka (śpiew), Karolina Bułak (śpiew), Rena-ta Citowicz (śpiew), Aleksandra Staręga (śpiew), Daria Piech (śpiew), Agnieszka Kościelska (śpiew), Ewa Łyko (śpiew), Agata Frąckiewicz (śpiew), Klaudia Kaczmarek (śpiew), Justyna Świdwa (śpiew), Maciej Socha (gitara, śpiew, aranżacje utworów), Krzysztof Użlis (gitara basowa), Radek Kiwilsza (per-kusja, światła, nagłośnienie). Gościnnie wystąpiła także schola dziecięca dzia-łająca przy młynarskiej parafii, prowa-dzona przez Agnieszkę i Macieja So-chów, a także Annę Kołodziej-Rabiczko.Podczas koncertu wykonano za-równo znane tradycyjne polskie kolę-dy jak również kolędy w aranżacjach z rockowym brzmieniem. Zgromadzona publiczność żywiołowymi oklaskami re-agowała na wszystkie wykonania a tak-że włączała się do wspólnego śpiewu. 

Przygotowanie koncertu to godzi-ny prób, a więc nieobecności w domu. Członkowie zespołu dziękują za wyro-zumiałość, cierpliwość i wsparcie oraz obecność rodzinom: mężom, żonom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu. Po-dziękowania należą się także Księdzu Tomaszowi Bieleckiemu za duchową opiekę oraz za otwartość, dzięki któ-rej otworzyły się dla nas wszystkich nowe przestrzenie w działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Zespół szczególne podziękowania kieruje także do wszystkich widzów, którzy przyszli na koncert i stworzyli wspaniałą rodzinną atmosferę.Jak mówią członkowie zespołu: „Tworzenie muzyki, modlitwa poprzez muzykę to bardzo ważny element na-szego duchowego życia. Cieszymy się, że możemy się dzielić z innymi naszą pasją i mamy nadzieję, że wkrótce znowu spo-tkamy się na kolejnym koncercie”.
Anna Kołodziej-Rabiczko

Świąteczny czas w „kulturze” upły-nął pracowicie i bardzo owocnie. 18 grudnia 2021 roku w sali wi-dowiskowo-kinowej odbył się długo oczekiwany koncert. Świąteczna at-mosfera, zimowe dekoracje,  kierma-sze rękodzieła oraz rozbrzmiewająca muzyka wprowadziła nas w świątecz-ny nastrój. Koncert Świąteczny, którego or-ganizatorem był Ośrodek Kultury w Młynarach, to efekt współpracy wielu osób i instytucji. W jego przygotowanie zaangażowali się rodzicie, nauczycie-le, dzieci, młodzież, dorośli muzycy. W pełni został wykorzystany potencjał ar-tystyczny naszej społeczności. Na sce-nie zaprezentowały się Przedszkolaki, dzieci z klas I- III Szkoły Podstawowej w Młynarach, zespół Ambrozja ( SP Młynary) , zespół Lawa ( SP Młynary). Wystąpiła również grupa ze Szkoły Podstawowej w Błudowie, dorośli arty-ści z zespołu kościelnego Lawa oraz trzy grupy wokalne działające przy Ośrodku Kultury w Młynarach. Różnorodny re-pertuar często wzbogacony choreogra-

fią, ogromna rzesza zaangażowanych artystów przyciągnęły widzów tego wspaniałego wydarzenia. Oprócz czę-ści muzycznej, mieliśmy okazję wziąć udział w kiermaszu rękodzieła. Swo-je prace zaprezentowali pani Barbara Wilińska (ceramika), pani Władysława Kadłubowska (florystyka), Przedszkole 

w Młynarach (ozdoby świąteczne) oraz Koło Gospodyń w Młynarach (wypieki).Koncert Świąteczny okazał się pięknym artystycznym wydarzeniem, który sprawił radość zarówno arty-stom jak i wyjątkowo licznej grupie odbiorców.
Dominika Zabiełło

Wigilia na Rynku Burmistrz Miasta i Gminy Młynary składa serdeczne podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia Ak-cji Świątecznych 2021 oraz okazaną życzliwość:
Darczyńcom i sponsorom Akcji 
Świątecznej 2021: • Panu Marianowi Szumskiemu – firma Trans- Ser• Panu Andrzejowi Rabiczko,• Panu Władysławowi Brachunowi PKS Elblag• Aptece Azalia – Alicji Zienkiewicz,• Pani Maryli Rybaczuk i Barbarze Fogel z USA, • GKRPA, Stacja Benzynowa Marian Jakubowski i Piotr Dabkiewicz• Arkadiuszowi Cebula – Zakład Tektur i Opakowań• Józefowi Kaczyńskiemu -SPO-MLEK • Katarzynie Kędzierskiej – Spektrum• Adamowi Kędziora -Nadleśnictwo Młynary • Wolontariuszom za okazaną chęć pomocy i poświęcony wolny czas,• Mieszkańcom Miasta i Gminy Mły-nary za życzliwy udział w zbiórce,• oraz pracownikom w/w jednostek organizacyjnych 
Kierownictwu oraz Personelowi 
Sklepów:• Wielobranżowo -Monopolowego - Andrzej Nurek,• Spożywczo -Handlowego w Mły-narskiej Woli – Mirosława Stołycia,• Spożywczo - Przemysłowego - Zbigniew Balicki,• Lewiatan – firma Dakor Dawid Prajwowski• Mini Market w Młynarach - Adrian Szumski, Marcin Pawlukiewicz,• Spożywczo- Przemysłowego w Kurowie - Marzanna Kopycińska,• GS Samopomoc Chłopska Pie-karnia w Młynarach Krystyna Leonowicz• Spożywczo -Handlowego Sąpy Marzena Pękała• Spożywczo -Handlowego Błudowo Danuta Franczak• Spożywczo -Handlowego Zastaw-no Katarzyna Kozicińska• Kwiaciarni „Kornelia” - Teresa Ryś• Kwiaciarni „Natalia” - Justyna Korwel• Kwiaciarni - Justyna Falkowska• Butikowi u Wioli – Wioletta Smolska

10 grudnia 2021 r. na Młynar-skim rynku, przy Stajence odbyła się Wigilia miejska. Po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem mieszkańcy naszej gminy zgromadzili się na Rynku, by wspólnie spędzić przedświąteczny czas, złożyć sobie życzenia, przełamać się opłatkiem i wspólnie pokolędować. Najmłodsi mogli ubrać choinki, które zostały przekazane potrzebującym ro-dzinom. Atmosfera świąt udzieliła się wszystkim. Nie zabrakło też pysznego poczęstunku: tradycyjnego barszczu, pierogów z kapustą i grzybami, pasz-tecików oraz świątecznego makow-ca przygotowanych przez m. in. Klub Senior +, Koło Gospodyń Wiejskich w Młynarach, Restaurację DejaVu, Przed-szkole w Młynarach i Zajazd Dolina Sadosiów. Wigilia na Rynku odbyła się pod patronatem Burmistrz Mia-sta i Gminy Młynary. Koordynatorem, jak co roku był M-GOPS w Młynarach przy udziale Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy i placówek oświatowych gminy Młynary. W ramach Akcji Świątecznej dodatkowe wsparcie otrzymało 30 najbardziej potrzebujących rodzin.

UMiG Młynary

Gorąco dziękujemy! Akcja Świąteczna powiodła się!!!
Piękna Wigilia dla mieszkańców na rynku odbyła się 
dzięki Wam.       
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WARSZAWSKA

GRANICA POWIATU – ZASTAWNO KWIETNIK – ZASTAWNO

Z roku na rok zwiększa się ilość wyremontowanych dróg w na-szej gminie. Dla Burmistrz Gminy Młynary jest to sprawa priorytetowa. W wyniku licznych interwencji Pani Burmistrz oraz złożonych wniosków, zostały podjęte kroki zmierzające do wspólnego przeprowadzenia remon-
tów dróg powiatowych i wojewódz-
kich leżących na terenie naszej gminy. Współpraca z rejonem Dróg Wojewódz-kich w Olsztynie oraz Zarządem dróg Powiatowych w Pasłęku zaowocowała remontami dróg, których każdy z nas nie mógł się doczekać. Pani Burmistrz podkreśla, że do przeprowadzenia ta-kiego remontu niezbędny jest wkład 
własny gminy, bez którego nie mieli-byśmy żadnych szans na zrealizowanie drogowych przedsięwzięć.
Drogi gminneZakończył się remont drogi gminnej 
Sąpy – Warszewo. Wartość robót bu-dowlanych – 1 976 473,62 zł. brutto. W ramach zadania wykonano między inny-mi nawierzchnię bitumiczną tj. warstwę wiążącą gr.  8 cm i warstwę ścieralną gr. 4 cm wraz ze skropieniem emulsją as-faltową, montaż barier ochronnych oraz przepustów drogowych. Zakończony został również remont drogi gminnej w m Kraskowo – Etap IV, odc. o dł. 200mb. W ramach prac zosta-ły wykonane roboty ziemne łącznie z profilowaniem i zagęszczeniem dna ko-ryta, ułożenie nawierzchni utwardzo-nej z płyt drogowych MON oraz roboty wykończeniowe tj. uzupełnienie pobo-czy oraz przestrzeni pomiędzy płytami. Wartość robót 99 943,65z.
Drogi wojewódzkieZakończyła się długo oczekiwana przebudowa drogi wojewódzkiej 505 w miejscowości Sąpy. W ramach przebudo-wy został wykonany chodnik, przystanek autobusowy wraz z peronem, przebudo-wa zjazdów oraz skrzyżowania z drogą 

gminną Sąpy-Warszewo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni w msc. Sąpy. Aby przebudowa drogi mogła dojść do skutku Burmistrz Gminy Młynary 
podjęła wiele starań, a gmina udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Wo-jewództwa Warmińsko Mazurskiego w wysokości 160 000,00 zł.Zakończył się remont dróg woje-wódzkich nr 505 w m. Młynary ul. 
Warszawska do granic administracyj-nych oraz drogi nr 509 na odcinku 
Zastawno Kolonia do granicy admi-nistracyjnej gminy Młynary (od km 13+ 595), łącznie 1,135 km. W ramach remontu wykonano nowe nakładki bitumiczne: warstwy wyrównawczej wraz z warstwą ścieralną na wyżej wy-mienionych drogach.
Co na drogach powiatowych?Zakończył się prace związane z przeprowadzeniem remontu drogi po-wiatowej w miejscowości Kraskowo. Remont polegał na położeniu nowej nakładki bitumicznej o łącznej grubości 6 cm o długości 700 mb. Wymieniony został popękany przepust przez drogę na remontowanym odcinku. Aby prze-budowa drogi mogła dojść do skutku Gmina Młynary udzieliła pomocy finan-sowej Powiatowi Elbląskiemu w wyso-kości 40 000,00 zł
Drogi w trakcie realizacjiW pierwszej połowie 2022 roku zo-stanie przeprowadzony długo oczekiwany remont drogi powiatowej na odcinku Mły-
narska Wola – Janiki Pasłęckie do grani-cy powiatu elbląskiego. 22 listopada 2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych (administra-tor drogi) rozstrzygnął postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Wykonawcą została firma Przedsiębior-stwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Zakres prac obejmował będzie: • wykonanie nowej nawierzchni bi-tumicznej na jezdni, 

• wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi, • lokalne wyrównanie istniejącej kon-strukcji drogi, • odmulenie istniejących rowów, • oczyszczenie istniejących przepu-stów pod koroną drogi oraz zjazda-mi wraz z remontem przyczółków, • wykonanie poboczy z kruszywa łama-nego stabilizowanego mechanicznie,• mechaniczne karczowanie zagajni-ków średnich od 31% do 60% po-wierzchni - krzaki • wzdłuż poboczy, • wymiana istniejącego oznakowania pionowego, • wykonanie oznakowania poziomego.Modernizacja realizowana będzie z 65% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy współ-udziale we wkładzie własnym Powiatu Elbląskiego i Gminy Młynary.W chwili obecnej trwa przebudowa drogi powiatowej odcinka Kwietnik o długości 1,63 km. Wykonawcą zadanie została firma Przedsiębiorstwo Pro-dukcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Zakres prac obejmował będzie:• Wykonanie nowej nawierzchni bi-tumicznej jezdni (szerokość od 5 m),• Wykonanie poszerzenia drogi do 5,0 m w pełnej konstrukcji,• Uregulowanie krawędzi jezdni – ob-ramowanie opornikiem betonowym,• Wykonanie poboczy szerokości 0,75 m z KŁSM wzdłuż jezdni,• Wykonanie oznakowania pionowe-go i poziomowego• Wykonanie humusowania z obsianie.Modernizacja realizowana będzie z 65% dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Wkład wła-sny zapewniła w całości gmina Młynary przekazując dotację powiatowi elblą-skiemu w wysokości 936 149,00 zł. 
UMiG Młynary

Inwestycje drogowe
w naszej gminie

Wiosna z Ośrodkiem Kultury

Nadal można składać wnioski na dodatek osłonowy

Przypominamy również, że w Ośrodku Kultury w Młynarach odbywają się zajęcia stałe.Poniedziałki:• Godz. 16.00 - zajęcia taneczne – gru-pa przedszkolna• Godz. 17.00 - angielski dla dzieciWtorki: • Godz. 15.00 - zajęcia wokalne – grupa I dziecięca• Godz. 16.00- zajęcia wokalne- grupa II dziecięca• Godz. 18.00- zajęcia wokalne – grupa młodzieżowa• Godz. 19.00- aerobik dla pań ( grupa otwarta- zajęcia w holu kina)

Środy:• Godz. 16.00- zajęcia taneczne  grupa dziecięca• Godz. 17.00- zajęcia taneczne grupa młodzieżowa• Godz. 16.00- język angielski dla doro-słych ( grupa projektowa zamknięta)Czwartki:• Godz. 16.00- język angielski dla doro-słych (grupa projektowa zamknięta)Piątki:• Godz. 16.00- zajęcia taneczne ( grupa dziecięca)• Godz. 17.00- zajęcia taneczne ( grupa młodzieżowa)• Godz. 18.30- aerobik dla pań• Godz. 16.00- angielski dla dorosłych  ( grupa projektowa zamknięta)

Czym jest dodatek osłonowy?Dodatek osłonowy jest świadcze-niem pieniężnym, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Komu przysługuje?Zgodnie z ustawą o dodatku osło-nowym świadczenie przysługuje:• Osobie w gospodarstwie domo-wym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięczne-go dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,• Osobie w gospodarstwie domo-wym wieloosobowym, w którym 

wysokość przeciętnego miesięczne-go dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Gdzie składać wnioski?Wnioski na dodatek osłonowy moż-na pobierać i składać w siedzibie Miej-sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-nej w Młynarach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpis elek-troniczny lub profil zaufany).Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrod-ka Pomocy Społecznej w Młynarach.
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potrwać około czterech tygodni. Większość prac będzie prowadzo-nych tzw. metodą przeciskową, jed-nak niedogodności mogą powstać w związku z punktowymi rozkopami, prosimy zatem mieszkańców miej-scowości Rucianka o cierpliwość i wyrozumiałość.Kolejną inwestycją, o której infor-mowaliśmy w ostatnim kwartalniku „Prosto z Młynar” jest plan moderni-zacji Stacji Uzdatniania Wody w Mły-narach. Po uzyskaniu przez Gminę Młynary dofinansowania na wyko-nanie dokumentacji projektowej mo-dernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach w kwocie 69 000 zł netto (84 870 brutto), wykonano kolejny krok, została wykonana dokumenta-cja, co umożliwiło w ramach rządo-wego programu Polski Ład pozyska-nie przez Gminę dofinansowania na modernizację naszej Stacji Uzdatnia-nia Wody. W dniu 11 lutego br. został ogłoszony przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Młyna-rach, która dostarcza wodę do na-stępujących miejscowości: Młynary, 
Zaścianki, Płonne, Błudowo, Sąpy, 
Kobyliny, Sucha, Olszówka, Ojcowa 
Wola, Mikołajki, Janiki Pasłęckie, 
Krasinek, Młynarska Wola, Gar-
dyny, Kurowo Braniewskie, Kra-
skowo, Myśliniec, Rucianka, Nowe 
Sadłuki, Podgórze. Wykonanie in-westycji przewiduje się na lata 2022-2023.Nie można pominąć również aktualnie prowadzonej inwestycji, modernizacji oczyszczalni ścieków w Młynarach. Prace prowadzone są „pełną parą”, planowany termin za-kończenia w czerwcu br. Na następ-nej stronie przedstawiamy fotogra-fie i rzut z lotu ptaka, które oddają ogrom wykonanej pracy.

Z
akład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach w każdym czasie musi zapewnić ciągłość świad-czonych usług kluczowych dla życia lokalnej społeczności. Musimy reali-zować cel naszego funkcjonowania - utrzymanie nieprzerwanej dostawy wody i odbiór ścieków, w każdych wa-runkach społeczno-gospodarczych. Podczas sytuacji kryzysowych poznaje się siłę organizacji. W związku z panu-jącą pandemią ostatnie dwa lata były dla załogi ZWiK niemałym wyzwa-niem. Ograniczenia, które wywołała pandemia nie zakłóciły prawidłowego funkcjonowania pracy zakładu, dzięki zaangażowaniu pracowników zapew-niliśmy ciągłość działania sieci wodo-ciągowej i kanalizacyjnej oraz prawi-dłowy kontakt z klientem.

Ciągłość inwestycji  bez  
zakłóceń!Od 15 listopada 2021r w ramach realizacji programu e-usługi rozpoczę-to wymianę wodomierzy tradycyjnych na wodomierze z nakładkami radiowy-mi- stan wymiany na dzień 15.02.2022r wyniósł 444 szt. Obecnie trwa wdroże-nie usługi e-bok, planowany dostęp do usług e-bok dla Odbiorców ZWiK prze-widuje się na kwiecień br.
UWAGA!W tym miejscu przypominamy, że obecnie instalowane wodomierze są bardzo „czułe”, odczytują nawet kapanie wody a co dopiero awarie. W związku z głosami, że z powodu wymiany wodomierzy pojawia się u Odbiorców większe zużycie wody, in-formujemy, że w pierwszej kolejności, należy sprawdzić, czy nie pojawiła się w wewnętrznej instalacji wodocią-

gowej awaria (np. cieknąca spłuczka, kapiący kran, itp.). Jeżeli jesteście Pań-stwo pewni, że nic takiego się nie wy-darzyło, można zwrócić się do ZWiK z pisemnym wnioskiem o wykonanie ekspertyzy wodomierza.  Wodomierz zostanie poddany ekspertyzie metro-logicznej przez certyfikowany Urząd Miar, należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku gdy ekspertyza stwier-dza, iż wodomierz spełnia wymaga-nia wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiaro-wych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu spraw-dzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzą-dów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1513 ze zmian.) – Odbiorca zostanie obciążony jej kosztami. W przypadku gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz przekracza dopuszczalne graniczne błędy, a co za tym idzie nie może być dalej stosowany, zostanie dokonana korekta ostatniego rachun-ku doręczonego przed dniem złożenia wniosku o ekspertyzę oraz rachun-ku uwzględniającego zużycie do dnia wymontowania wodomierza, którego wskazania zakwestionowano.Przed nami również realizacja zadania pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rucianka. W końcu po długim cza-sie, dokumentacja i wszelkie dodat-kowe uzgodnienia z instytucjami są na ostatniej prostej, zabezpieczone są także materiały budowlane. Pla-nowane rozpoczęcie budowy prze-widuje się w marcu br., prace mogą 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Nowe inwestycje  
w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Młynarach

UWAGA PLOTKA!
Plotka lub pomówienie to, we-dług słownika, niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, która powoduje utratę dobrego wizerunku osoby lub instytucji, której dotyczy. Plotki rodzą się w sytuacjach, gdy ludzie dokładnie nie wiedzą, co tak naprawdę się dzieje i gdy ludzka „ciekawość poznawcza” czyni atrakcyjnym temat rozmowy. Należy przy tym pamiętać, że plotka/pomówienie może nieść za sobą bar-dzo negatywne skutki. W lutym br. pojawiła się plotka dotycząca jakości produkowanej i dostarczanej do Od-biorców wody. Przez bezmyślne prze-kazywanie nieprawdziwej informacji o skażeniu naszej wody bakterią e-coli, wprowadzono w błąd opinię publicz-ną oraz wywołano wśród mieszkań-ców popłoch/niepokój. Po rozpusz-czeniu plotki, co w obecnych czasach, korzystając z różnego rodzaju komu-

nikatorów jest bardzo łatwe, plotka w sprawie jakości wody rozniosła się na terenie naszej gminy w ciągu kilku godzin i urosła do ogromnych rozmia-rów, w następstwie czego pracownicy ZWiK przez kilka godzin uspokajali i wyprowadzali mieszkańców z błędu.Przypominamy, że Zakład Wodo-ciągów i Kanalizacji, tak jak wszyst-kie przedsiębiorstwa wodociągowe w naszym kraju, podlega okresowym kontrolom jakości wody. Badania pro-wadzone są zarówno wewnętrznie przez akredytowane laboratorium, jak i przez uprawnione do tego instytucje, w tym przypadku Sanepid.Proszę Państwa, odnosząc się do powyższego, prosimy o zastanowie-nie się kilkukrotnie zanim klikniecie w swoich telefonach funkcję „przekaż da-lej”. Pomówienia takiej wagi podlegają sankcjom prawnym, dodatkowo przez takie działanie wprowadzany jest nie-

pokój wśród naszych bliskich, matek, ojców, babć, pomyślcie o nich. Należy podkreślić, że większość z Państwa zna pracowników Zakładu, ponieważ również stanowimy tę społeczność, dlatego można w każdej chwili szyb-ko uzyskać prawdziwe informacje. Powyższe rozważania w tym konkret-nym przypadku dotyczą naszej dzia-łalności, ale jest wiele innych sytuacji, w których bezmyślnie przekazuje się plotkę/pomówienia, mamy skłonności do obraźliwych komentarzy na face-booku, nie wgłębiając się w stan rze-czywisty danej sytuacji, ale pomyślmy czasami do czego może takie zachowa-nie prowadzić, pracownicy urzędów i instytucji też są ludźmi, którzy mają emocje i uczucia. Zapraszamy zatem 

do krótkiej refleksji nad plotką.

Kierowni ZWiK
Wioletta Kolator

ZDJĘCIE OCZYSZCZALNI Z LOTU PTAKA

Na zakończenie, chcemy skłonić Państwa do refleksji nad plotką.
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Fundusz
Sołecki 2021

Czym jest Fundusz Sołecki?Są to środki wyłonione z budżetu gminy, które Burmistrz nazwijmy to „przekazuje do dyspozycji” mieszkańcom sołectw, by wspólnie podjęli decyzję, na co środki te mają zostać przeznaczone. Dlatego też, samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Fundusz sołecki wspiera również inicjatywy lokalne, dzięki którym możliwa jest realizacja ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Mu-szą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Na potrzeby sołectw w 
roku 2021 gmina przekazała 
fundusz sołecki w wysokości 
384 729,84 zł z czego wydat-
kowano kwotę 373 032,63 zł. 

Ważniejsze przedsięwzięcia zreali-zowane w ramach funduszu sołeckie-go w 2021 r.:
Nowe sprzęty na placu za-
baw w Młynarach i Kurowie 
BraniewskimNa placach zabaw w Kurowie Bra-niewskim oraz Młynarach stare i znisz-czone urządzenia zostały zdemontowa-ne, a w miejsca te zostały postawione nowe certyfikowane sprzęty. W skład zestawów w Młynarach wchodzą mię-dzy innymi: wieże, zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, rura strażacka, wejście linowe, pomosty, kratownice, tunel, trap z barierkami. „Mała i Średnia For-teca” natychmiast podbiła serca naj-młodszych uczestników placu zabaw.„Słoneczna fiesta” w Kurowie Braniewskim składa się między in-nymi z domku z bocianim gniazdem, huśtawki, zjeżdżalni oraz ścianki wspinaczkowej.Sołectwa Rucianka i Kwietnik pienią-dze z funduszu sołeckiego przeznaczyło na ogrodzenie terenu rekreacyjnego.

Altany biesiadne w BłudowieAktywni i chętni do wspólnych za-baw mieszkańcy Błudowa środki z fun-duszu sołeckiego przeznaczyli między innymi na postawienie altan biesiad-nych. Obok placu zabaw postawiono cztery zadaszone stoły z ławkami, wy-konane z drewna.
Wiata w Młynarskiej Woli, 
Włóczyskach i ZaściankachMieszkańcy Młynarskiej Woli do-czekali się wreszcie miejsca wspólnych spotkań. W Młynarskiej Woli powstała wiata ze strefą relaksu, wyposażona w hamaki i fotele wiszące. Obok wiaty powstał przystanek na rowery, miej-sce, w którym przejeżdżające przez Młynary wycieczki rowerowe będą mogły odpocząć. Projekt został zreali-zowany w części ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego, a w części ze środków pozyskanych w ramach konkursu „Małe Granty Sołec-kie Marszałka Województwa Warmiń-sko-Mazurskiego” (kwota dofinanso-wania 15 000,00zł).We wsi Włóczyska powstała drew-niana wiata o wymiarach 3x6, a sołectwo Zaścianki środki z funduszu przeznaczyło na modernizację istniejącej już wiaty.
Remonty dróg W wielu sołectwach mieszkańcy wspólnie zdecydowali, że pieniądze 

z funduszu sołeckiego przeznaczą na remonty dróg gminnych. Są to Ojcowa Wola, Kraskowo, Mikołajki, Sokolnik, Stare Monasterzysko.  Większość dróg w gminie Młynary to drogi szutrowe. 

W okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym, a także przy wzmożonych opadach deszczu drogi te są szczególnie narażone na uszkodzenia wywołane na-turalnym użytkowaniem. Dodatkowym utrudnieniem, są maszyny rolnicze, co-raz większe i cięższe, które przy złych warunkach pogodowych rozjeżdżają drogę, tworząc koleiny. Przypomnijmy, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, natomiast artykuł 415 kodeksu cywilnego zobowiązuje do naprawienia szkody każdego, kto w wy-niku swojego działania lub zaniechania wyrządził innej osobie szkodę. Dbanie o wspólne dobro, to nie tylko obowiązek każdego użytkownika drogi, ale również kultura jazdy. 
Remonty świetlic wiejskich.Ważnym elementem sprzyjającym integracji mieszkańców jest użytkowa-nie świetlic wiejskich. Część środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy w wielu sołectwach przeznaczyli na re-monty oraz wyposażenie i doposaże-nie świetlic wiejskich. Są to Zastawno, Sąpy, Warszewo, Kurowo Braniewskie, Kwietnik i Błudowo. Dobudowa pomieszczenia „wiatro-łapu” we wsi Nowe Monasterzysko.Mieszkańcy Nowego Monasterzy-ska chętnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach i zajęciach bez względu na porę roku. Świetlica jest również miejscem działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Przy świetlicy brakowało tak zwanego „wiatrołapu”, który osła-niałby główne wejście do pomieszcze-nia od wiatru i deszczu oraz zapobiegł wnoszeniu błota i piasku do świetlicy. W ramach prac wykonano dach z oryn-nowaniem i obróbkami blacharskimi, osadzono stolarkę drzwiową i okien-ną wraz z parapetami zewnętrznymi. Wykonano również podjazd i schody wejściowe do budynku oraz docieplono elewację „wiatrołapu”. Zadanie to bę-dzie kontynuowane w 2022 roku.Fundusz sołecki na 2022 r. to kwo-ta w wysokości 396 340,29 zł. Zadania w ramach funduszu sołeckiego przed-stawiono w tabeli obok.  

Dorota Jurkowska

Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2022r.

Sołectwo Nazwa zadania

Błudowo

I. Remont dachu na budynku OSP w Błudowie

II. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko do piłki siatkowej.

III. Remont dróg gminnych w Błudowie

IV. Zamontowanie lampy na remizie OSP w Błudowie

V. Utrzymanie zieleni wiejskiej

Karszewo

I. Zagospodarowanie terenu wokół altany na wyspie

II. Zakup sprzętu rekreacyjnego

III. Utrzymanie zieleni gminnej

IV. Remont dróg gminnych

V. Zakup farby do pomalowania świetlicy wiejskiej oraz ławek biesiadnych.

Kraskowo

I. Utrzymanie zieleni gminnej

II. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej

III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego

IV. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

V. Remont dróg gminnych

Kurowo Braniewskie
I. Utrzymanie zieleni gminnej

II. Remont świetlicy w Kurowie Braniewskim.

Kwietnik

I. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku

II. Utrzymanie zieleni wiejskiej

III. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej

IV. Usługa legalizacji aparatów dla OSP Kwietnik

Mikołajki
I. Remont dróg gminnych

II. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego

Młynary
I. Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach

II. Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich

Młynarska Wola

I. Zakup tablicy ogłoszeń

II. Utrzymanie zieleni wiejskiej

III. Remont dróg gminnych

IV. Zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej.

Nowe Monasterzysko I. Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Ojcowa Wola I. Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola

Płonne

I. Utrzymanie świetlicy wiejskiej

II. Organizacja festynu sportowo-rodzinnego.

III. Remont dachu na świetlicy w Płonnym

Rucianka

I. Utrzymanie zieleni gminnej

II. Wykonanie pergoli w oknach wiaty

III. Remont dróg gminnych

Sąpy I. Remont świetlicy wiejskiej w Sąpach

Sokolnik I. Remont dróg gminnych w Sokolniku

Stare Monastrzysko I. Remont dróg i mostów gminnych

Warszewo
I. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warszewie

II. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego

Włóczyska

I. Remont dróg gminnych

II. Oczyszczenie drogi gminnej we Włóczyskach

III. Utrzymanie zieleni w sołectwie

Zastawno

I. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Płonnym

II. Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie

III. Zakup farby do pomalowania elewacji świetlicy wiejskiej w Zastawnie.

Zaścianki

I. Utrzymanie zieleni gminnej

II. Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach

III. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego

PLAC ZABAW MŁYNARY

OGRODZENIE W RUCIANCE

WIATA WE WŁÓCZYSKACH
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czór do Ośrodka Kultury. Spotkanie stało się okazją do poznania autorki, do rozmów o bohaterach, miejscach w „Burzy”, a dla niektórych okazją do wspomnień.Oferta feryjna spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Dzięku-jemy, że spędziliście ten czas z Ośrod-kiem Kultury w Młynarach.
Dominika Zabiełło

K
ażdy mógł znaleźć coś dla sie-bie i miło spędzić wolny czas.  Ci, którzy zdecydowali się spę-dzić ferie w Ośrodku Kultury mogli m.in. skorzystać z oferty kina. Wyświe-tlaliśmy seanse dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odwiedziliśmy Nowe Mo-nasterzysko, gdzie na świetlicy odbyła się projekcja bajki dla dzieci.Zadbaliśmy również o aktywność fizyczną. W pierwszym tygodniu od-były się zajęcia taneczne, a niemal każ-dego dnia ferii można było zagrać w piłkarzyki, bilard czy tenisa stołowego.   Wiele dzieci skorzystało z oferty zajęć kreatywnych i plastycznych, pod-czas których powstały piękne prace. Tworzyliśmy m.in. ozdoby walentyn-kowe, maskotki z włóczki, kwiaty z tasiemek.Podsumowaniem ferii był Mara-ton Filmowy dla dzieci i młodzieży oraz sobotni Bal Karnawałowy dla Najmłodszych. To był prawdziwy zlot 

bajkowych postaci. Dzieciaki w fan-tastycznych przebraniach, chętnie oddawały się zabawom, konkursom i tańcom. Uczestnicy balu obdarowani zostali słodkimi prezentami.W drugim tygodniu ferii zimowych miało również miejsce spotkanie au-torskie z panią Zuzanną Gajewską autorką książki „Burza”. Mieszkańcy licznie przybyli w czwartkowy wie-

BAL KARNAWAŁOWY DLA NAJMŁODSZYCH

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ZUZANNĄ GAJEWSKĄ

Tegoroczne ferie zimowe 
już za nami. W Ośrodku 
Kultury w Młynarach był 
to czas wypełniony atrak-
cyjnymi zajęciami dla dzieci 
i młodzieży, aktywnością 
fizyczną oraz filmowymi 
spotkaniami. kujemy. W kl. IV-VIII odbyły się takie spotkania podczas godzin wychowaw-czych oraz innych zajęć z wychowaw-cami klas.

Odbył się również tydzień dobrego słowa. W ciągu tego tygodnia ucznio-wie na kolorowych kartkach zapisywa-li dobre słowa, dobre życzenia i zawie-szali je na drzewie, które znajduje się na szkolnym korytarzu. Mogli je rów-nież potem odczytywać a z pewnością to, co dobre stosowali w codziennym życiu. Inicjatorkami akcji są panie: Bożena Iwaszkiewicz oraz Małgorzata Kosińska.Mikołajki w szkole to liczne wyjazdy oraz dużo prezentów. Klasy I odwiedziły Park Piekarczyka w Elblągu, za to star-sze klasy wyjeżdżały do Multikina albo przygotowywały drobne upominki, któ-rymi uczniowie się obdarowywali.Do świąt Bożego Narodzenia przy-gotowywaliśmy się wspólnie. Ucznio-wie na świetlicy robili świąteczne ozdoby, została zorganizowana zbiór-ka słodyczy dla Domu Dziecka w Pasłę-ku i Zielonce Pasłęckiej.  Nasze zespoły wokalne: Lawa i Ambrozja oraz ucznio-wie klas I-III wzięli udział w Koncercie Świątecznym organizowanym przez Ośrodek Kultury w Młynarach. Nie za-pomnieliśmy również o zwierzętach i zorganizowaliśmy zbiórkę karmy, któ-rą klasy I zawiozły do schroniska w Elblągu. Cały czas zbieramy korki do 

pojemnika- serca przy szkole.17 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyły się przepiękne występy przy-gotowane przez klasy IV-VIII i panie - Agnieszkę Głębocką oraz Martę Matak. W występy włączyła się również klasa IIIa przygotowana przez panią Wio-lettę Kisiel, grą kolędy na fletach oraz tańcem Mikołajów. Oprawę wokalną zapewniły zespoły Ambrozja i Lawa pod kierunkiem pań- Agnieszki Sochy oraz Edyty Wasiluk-Jarosz. Cały wy-stęp wprowadził wszystkich w atmos-ferę Świąt Bożego Narodzenia.Uczniowie wraz z nauczycielami klas I-III realizują program „Razem po-konamy progi” - dotyczący współpracy naszej szkoły z Przedszkolem im. Jana Brzechwy w Młynarach, mający na celu oswojenie przedszkolaków z ich przyszłą szkołą.W ramach programu klasa 3b wraz z wychowawczynią p. Anną Zalewską przyjęła gości z przedszkola – naj-starszą grupę wraz z opiekunkami: p. Anetą, p. Katarzyną i p. Izą. Zostały przeprowadzone tradycyjne wróżby, był też wspólnie przygotowany słodki poczęstunek. Klasa III a z wychowaw-czynią p. Wiolettą Kisiel przygotowała przedszkolakom, tym razem zdalnie, krótki występ z recytacją wierszy o Bożym Narodzeniu, kolędami na fle-tach oraz tańcem Mikołajów.W styczniu społeczność szkolna włą-czyła się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole zebraliśmy 938,36 zł. Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką pani Katarzyny Jankowskiej prze-prowadził kiermasze ciast i tostów, które uczniowie i pracownicy szkoły kupowali, a przez to włączyli się w pomaganie dzie-ciom z wadami wzroku.W grudniu odbyła się akcja ,,Łań-cuch Dobra’’. Jej celem jest pomoc dzieciom z dystrofią mięśniową. Akcja polegała na zrobieniu jak najdłuższego 

Osiągnięcia naukoweOto najlepsi uczniowie w naszej szkole:• Ruśniak Ewa — Va — 5,92• Tymczyna Julia — Va — 5,83• Jędryczko Szymon — Va — 5,58• Socha Patrycja — Va — 5,41• Socha Michał — Va — 5,00• Jarosz Alicja — VIa — 5,50• Buchwak Lena — VIa — 5,17• Waśniewska Maja — VIa — 5,58• Gałecki Szymon — VIa — 5,42• Rabiczko Marcin — VIa — 5,91• Rabiczko Michał — VIa — 5,83• Waśniewski Maciej — VIa — 5,67• Rusiecka Karina — VIIa — 5,07• Wieliczko Gabriel — VIIa — 5,57• Szczepaniak Patrycja — VIIb — 5,00• Lichołat Natalia — VIIb — 5,93• Kierzkowska Emilia — VIIb — 5,36• Starczewski Patryk — VIIIb — 5,07Do wojewódzkiego konkursu z ma-tematyki zakwalifikował się Wojciech 
Hulanicki z klasy VIIIb przygotowy-wany przez panią Wiesławę Hulanicką. Etap wojewódzki odbędzie się w mar-cu. Trzymamy kciuki!
Szkolne akcje i uroczystościJeszcze w listopadzie obchodzili-śmy andrzejki. W kl. I-III były to zaba-wy całodzienne z tańcami, wróżbami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców, za co serdecznie dzię-

ANDRZEJKI 2021

W Szkole Podstawowej w 
Młynarach, jak i we wszyst-
kich polskich szkołach, był to 
czas nauki w cieniu pande-
mii, w styczniu znowu pra-
cowaliśmy zdalnie w klasach 
V-VIII. Jednak działań edu-
kacyjnych, wychowawczych, 
profilaktycznych i integra-
cyjnych było mnóstwo.

Szkoła Podstawowa 
w Młynarach
Przełom roku

KULturalne ferie
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łańcucha choinkowego. Idea bicia re-kordu to zadanie symboliczne — uka-zujące solidarność z chorymi dziećmi. Uczniowie naszej szkoły wykonali łańcuch choinkowy z papieru o łącznej długości 1773 m. Najdłuższy łańcuch stworzyły klasa VIIb– 448 m oraz VIIa- 447 m. Łańcuchy zawisły w szkolnych klasach oraz przystroiły hol szkoły.

„Bezpieczeństwo oczami dziecka”– za taki konkurs policjanci Posterunku Policji w Młynarach. Wręczyli nagrody naszym uczniom: I miejsce - Wojciech Iwaszkiewicz; II miejsce – Kornel Dzie-wiałtowicz, III miejsce – Wojciech Mały.
Bliżej literaturyNasi uczniowie wzięli udział w spotkaniach z pisarkami: Moniką Sa-wicką, Magdaleną Jasny i Justyną Bed-narek zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Młynarach.W szkolnej bibliotece odbył się konkurs recytatorski „Słowem ha-ftowana poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” zorganizowany przez panie: Beatę Kucharzewską i Ewę Ni-siewicz. Zwycięzcami okazali się:W klasach V–VI:• I miejsce – Ewa Ruśniak oraz Julia Tymczyna ;• II miejsce – Szymon Gałecki;• III miejsce – Patrycja Socha. W klasach VII:• I miejsce – Nikola Wiśniewska;• II miejsce – Patrycja Szczepaniak;• III miejsce – Zuzanna Bogdanowicz.
Sportowe podsumowanie 
półroczaSzkolni sportowcy mają osiągnię-cia, które zdobywają na zawodach rozgrywanych w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, zajmując wysokie miejsca na etapie powiatowym: • Sztafetowe biegi przełajowe w Elblą-

ŁAŃCUCH DOBRA

gu w ramach Igrzysk Dzieci – II m.;• Piłka nożna w Pasłęku – IIm. w powiecie;• Sztafetowe biegi przełajowe w El-blągu w ramach Igrzysk Młodzieży- I m. chł.;• Mini Koszykówka – III m.  dz.  i chł.  (Dzieci);• Koszykówka – II m. dz. (Młodzież) Finał powiatu w mini koszykówce chłopców;• Mistrzostwa szkoły w mini piłce siatkowej chłopców i dziewcząt (2009 i młodsi) – III m.;• Szkolny turniej piłki ręcznej dziew-cząt i chłopców (2007–2008).10 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się finał rozgrywek tenisa stoło-wego, w którym oprócz uczniów SP w Młynarach (reprezentujących również UKS Dona) zagrali także uczniowie SP w Błudowie. W zmaganiach wzięło udział 41 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców. Dzięki funduszom pozyska-nym przez nasz UKS z Ministerstwa Sportu w ramach projektu #PROGRAM KLUB 2021 udało się zakupić 3 nowe stoły do tenisa, co niewątpliwie prze-łożyło się na komfort i jakość gry za-wodników, jak i popularyzację tego sportu wśród uczniów.
Wyniki zawodów:• Dziewczęta młodsze: Tymczyna Ju-lia, Ruśniak Ewa, Kozicińska Daria• Chłopcy młodsi: Daranowski Ga-briel, Waśniewski Maciej, Kaniew-ski Ryszard – SP Błudowo• Dziewczęta starsze: Wiśniewska Nikola, Nisiewicz Adrianna, Toma-szewicz Julia• Chłopcy starsi: Hulanicki Wojciech, Binkiewicz Filip, Szajewski DawidNagrody w turnieju zostały zaku-pione ze środków pozyskanych z Urzę-du Miasta i Gminy Młynary.
Co nam daje realizacja 
projektu Szkolna Pracownia 
Sukcesu III?W dalszym ciągu realizujemy pro-jekt Szkolna Pracownia Sukcesu III współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostały zaplanowane i częściowo przeprowadzone warsztaty z technik efektywnego uczenia się, których celem jest na etapie nauki w szkole podsta-wowej poznanie i rozwijanie techniki świadomego i skutecznego uczenia się, 

pobudzania do kreatywnego myślenia, angażującego stymulację obydwu pół-kul mózgowych.W listopadzie grupy „Jestem tech-nikiem-praktykiem” uczestniczyły w dwóch interesujących wyjazdach edu-kacyjnych. Pierwszy z nich to wyjazd do „Experymentu” w Gdyni.  Młodzież mogła odkryć tajniki organizmu ludz-kiego – jak działa nasze serce, umysł, jak słyszymy. Odwiedzili również ,,He-velianum” w Gdańsku.W grudniu odbyły się wyjazdy do Eksperymentu i Akwarium Morskiego w Gdyni, na warsztaty z robotyki do El-bląga, do Planetarium w Olsztynie.W nowym roku odbyły się już zaję-cia w zagrodzie edukacyjnej: Ziołowy Dzbanek w Sąpach. Grupy przyrodni-cze i języka angielskiego uczestniczyły w warsztatach zielarskich.W ramach realizacji projektu Szkolna Pracownia Sukcesu III została uruchomiona nowoczesna pracownia językowa dla uczniów klas młodszych. W ramach tego zadania została wyre-montowana sala, która została zaada-ptowana na potrzeby pracowni języko-wej. Nowa pracownia jest wyposażona m.in. w 20 samodzielnych stanowisk uczniowskich, duży monitor interak-tywny oraz w nowoczesne meble.Dzięki funduszom unijnym powsta-ła sala sensoryczna wzbogacona w sze-reg pomocy dydaktycznych i urządzeń stymulujących rozwój zmysłów.  W skład sali wchodzi m.in. kącik lustrzany z materacem i pełnym wyposażeniem, tor świetlno-dźwiękowy (12 koloro-wych pól), tunel nieskończoności ze światłami LED, panele sensoryczne, ścieżka fakturowa. Pobyt w sali wzbo-gaca dotychczasowe doświadczenia przez dostarczanie uczniom różnego rodzaju bodźców, które są przez nich poznawane, badane i kontrolowane za pomocą wszystkich zmysłów. W ramach programu Laboratoria Przyszłości szkoła została wyposażona m.in. w nowoczesny sprzęt audiowizu-alny, skaner 3D, nowoczesne stacje lu-townicze oraz autonomiczne gogle VR. W kolejnych miesiącach zaplano-wane są nowe wycieczki: do Ziołowego Dzbanka w Sąpach, do Teatru Drama-tycznego w Elblągu, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.Przed nami jeszcze kilka miesięcy nauki, ale nie tylko. Przecież to, że mo-żemy się spotkać tu w szkole i wspólnie spędzać czas, ucząc się i bawiąc jest bezcenne. Liczymy, że tak już będzie do końca roku szkolnego 2021/2022.

Nowy rok rozpoczęliśmy od balu przebierańców. Piątek 14 stycz-nia był dla dzieci dniem pełnym wrażeń: nie tylko dlatego, że mogły się wcielić w swojego ulubionego superbo-hatera, policjanta, księżniczkę czy uko-chane zwierzątko, ale również dlatego, że wzięły udział w pokazie iluzjonisty - pana Macieja Szymańskiego. Kolej-ną atrakcją były zajęcia logorytmiczne z panią Magdą Dietrych - logopedą, a zwieńczeniem dnia pyszny poczęstu-nek przygotowany przez rodziców.Ze względu na sytuację epidemiolo-giczną nie było możliwe zorganizowa-nie w przedszkolu Dnia Babci i Dziad-ka, ale to nie znaczy, że zapomnieliśmy o tym jakże ważnym święcie. Dzieci z każdej grupy przygotowały dla swo-

ich dziadków różnego rodzaju laurki i drobne upominki, a nawet zaśpiewały piosenki i złożyły życzenia, które zosta-ły nagrane przez nauczycielki i rozesła-ne przez Messengera. W czasie ferii zimowych skorzy-staliśmy z oferty Ośrodka Kultury w Młynarach i wybraliśmy się do kina: 27 stycznia przedszkolaki obejrzały bajkę pt. „Książę Czaruś”, a 3 lutego „Smok życzeń”. Natomiast w poniedziałek 31 stycznia dzieci z oddziałów: „Motylki”, „Misie”, „Wiewiórki” i „Liski urwiski” udały się do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach na zajęcia sportowe, które na sali gim-nastycznej poprowadził pan Piotr Walczak - nauczyciel, rehabilitant, fi-zjoterapeuta i jeden z trenerów Klubu 

Sportowego „Syrena Młynary”. Przed-szkolaki były pod wrażeniem osoby pan Piotra - uważnie go słuchały i skru-pulatnie wykonywały polecenia. Z wiel-ką radością i przyjemnością bawiły się w berka, ćwiczyły rzut do celu, pokony-wały tory przeszkód i rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych.Podobnie jak w ubiegłym roku na-sza placówka przyłączyła się do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowaliśmy kiermasz słodkości i dzięki zaangażo-waniu całej przedszkolnej społeczności uzbieraliśmy 1375,28zł na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. W lutym odbył się II Przedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Entliczek--pentliczek”, mający na celu m.in. popu-

Z życia przedszkola



24 25GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (1/2022)

laryzowanie twórczości Jana Brzechwy. Komisja Konkursowa w składzie: Mag-da Dietrych - logopeda, Katarzyna Mo-ścicka-Pisarska - pracownik Biblioteki Publicznej w Młynarach, oraz Alina Mi-kołajczyk - Dyrektor Przedszkola, miała twardy orzech do zgryzienia dokonując oceny recytujących, gdyż zaprezento-wali oni naprawdę wysoki poziom, a ich występy były fantastyczne. W konkur-sie wzięło udział 24 przedszkolaków. Ostateczna klasyfikacja prezentuje się następująco:
I miejsce• Camilleri Evie, grupa „Wiewiórki”• Dębiński Nikodem, grupa „Pszczółki”• Kmin Kornelia, grupa „Motylki”• Kozłowski Bartłomiej Krzysztof, grupa „Misie”• Młynarczyk Kaja Abigail, grupa „Li-ski urwiski”
II miejsce• Citowicz Oskar, grupa „Liski urwiski”• Kiwilsza Blanka, grupa „Wiewiórki”• Łesyk Julian i Kananowicz Maja, grupa „Motylki”

• Płaza Arkadiusz, grupa „Misie”• Szulgo Miłosz i Tymczyna Grzegorz, grupa „Pszczółki”
III miejsce• Camilleri Chloe i Romanek Mateusz, grupa „Liski urwiski”• Grzegorzak Nikodem, grupa „Mo-tylki”• Wyróżnienia:• Krawiec Milena, grupa „Wiewiórki”• Semkiw Nikodem, grupa „Pszczółki”We wtorek 22 lutego nasze przed-szkole odwiedzili aktorzy Teatru Profi-laktycznego Edukacja i Animacja „Ma-gik” z Białegostoku z przedstawieniem pt. „Jak krawiec pan Niteczka został królem”. Dzieci miały okazję obejrzeć historię pogodną i pełną humoru, która powstała na motywach bajki Kornela Makuszyńskiego. Oglądały przedsta-wienie z zaciekawieniem i uśmiechem na twarzy, ucząc się od głównego bo-hatera optymizmu, empatii i altruizmu.

Alina Mikołajczyk

BAL W GRUPIE MISIE

ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ

PODZIĘKOWANIA CZYTELNIKÓW ZA CIEKAWĄ LEKCJĘ BIBLIOTECZNĄ

Wstąp do biblioteki
„CZYTANIE  ROZWIJA ROZUM MŁODZIEŻY, ODMŁADZA CHARAKTER STARCA, USZLACHETNIA W 

CHWILACH POMYŚLNOŚCI, DAJE POMOC I POCIESZENIE W PRZECIWNOŚCIACH” — Cyceron

Książki to najprostszy sposób 
na naukę, rozwój, dostęp do 
porad i wskazówek. Dobra 
książka to świetny sposób na 
relaks, rozrywkę i poszerze-
nie horyzontów myślowych. 
Jeżeli masz wątpliwość czy 
warto sięgać po książki i po 
jakie sięgać, przyjdź do naszej 
biblioteki. Nasza placówka 
posiada bogaty księgozbiór, 
a Czytelnicy mogą liczyć na 
fachową pomoc i doradztwo.Biblioteka Publiczna w Młynarach rokrocznie realizuje zadania w ramach „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Popra-wa oferty bibliotek publicznych”, Kie-

runek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. W minionym roku w ramach tego za-dania nasza biblioteka wzbogaciła się o wiele nowych pozycji książkowych. Bardzo ważne jest dla nas, aby zaku-pione książki były odpowiedzią na potrzeby naszych Czytelników. I tak się dzieje. Przede wszystkim dzięki Państwu, Waszym podpowiedziom, rekomendacjom i obyciu czytelnicze-mu. Staramy się wychodzić naprzeciw naszym Czytelnikom nie tylko pod ką-tem doboru tematyki, ale też rozwią-zań, których dostarcza nam dzisiejszy rynek. Od tego roku nasi Czytelnicy mogą korzystać (oprócz bogatej oferty książek) również z audiobooków, któ-re pozyskujemy w ramach współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Olsztynie. Proponujemy Państwu również dostęp do tytułów czytelniczych w aplikacji 

EmpikGo. Każdy Czytelnik może po-brać kod dostępu w naszej bibliotece. W bibliotece można uzyskać również pomoc w zakresie poboru aplikacji i wprowadzenia kodu. Jest to usłu-ga całkowicie bezpłatna, a czytelnik może dzięki temu korzystać z nowości wydawniczych w formie e-booków i audiobooków na dowolnych urządze-niach np. w telefonie komórkowym.Z myślą o czytelnikach poszu-kujących  wiedzy, przystąpiliśmy do programu Cyfrowej Wypożyczal-
ni Międzybibliotecznej Publika-
cji Naukowych ACADEMICA, która umożliwia nieodpłatny dostęp do zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki 
Narodowej.

Co to oznacza dla naszych 
Czytelników?To dostęp do publikacji ze wszyst-kich dziedzin wiedzy również najnow-szych, objętych ochroną prawa autor-skiego. Możliwość przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, mono-grafii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism.Głównym celem systemu jest za-stąpienie tradycyjnej formy wypoży-czeń międzybibliotecznych wypoży-czalnią publikacji w postaci cyfrowej. Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń (można ko-rzystać w domu). Zaś publikacje chro-nione prawem autorskim są dostępne jedynie na dedykowanym terminalu.

Terminal systemu ACADEMICA dostępny jest w naszej bibliotece. Za-chęcamy więc do korzystania z tego zasobu cyfrowego.Biblioteka jest miejscem przyjaznej przestrzeni dla Najmłodszych, którzy w gronie naszych użytkowników stanowią grupę szczególną, bo wymagającą bar-dziej indywidualnego podejścia i zain-teresowania. Aktywny kontakt z książ-ką i biblioteką pozwala najmłodszym wkroczyć odważnie w świat literatury oraz kształtuje zanikające w dzisiejszym świecie nawyki czytelnicze. Dlatego tak ważny w naszej działalności jest kon-takt z najmłodszym Czytelnikiem. Od-zwierciedleniem tych działań jest wciąż wzbogacana oferta czytelnicza skiero-wana również do dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać, a także promocja czytelnictwa. Od zeszłego roku reali-zujemy ogólnopolski program „Mała książka, wielki człowiek”. W ramach tej 

kampanii zachęcamy rodziców, aby od-wiedzali ze swoimi dziećmi bibliotekę. Każdy malec znajdzie tu interesująca książeczkę ( posiadamy również książki  kartonowe dla maluszków). Każdy nowy mały Czytelnik otrzyma też wyprawkę czytelniczą. Warto oswajać dzieci z bi-blioteką od najmłodszych lat. Rozwój młodego Czytelnika jest dla nas sprawa priorytetową, dlatego w naszej bibliote-ce chętnie gościmy zorganizowane gru-py uczniów naszych szkół i przedszkola. Systematycznie również prowadzimy lekcje biblioteczne w Przedszkolu. Stara-my się wychodzić z naszymi działaniami poza mury biblioteki. W dzisiejszych czasach bardzo waż-ny jest dostęp do informacji. Z końcem roku wprowadziliśmy również usługę, która umożliwia sprawdzenie dostęp-ności książki w bibliotece poprzez uży-cie platformy „Szukam książki”. Link do systemu dostępny jest na stronie www. mlynary.pl, w zakładce Kultura/ Bi-blioteka Publiczna/Wyszukaj książkę. Oczywiście służymy również informa-cją telefoniczną. Jeżeli nie znalazłeś w naszych zbiorach potrzebnego tytułu, poinformuj o tym bibliotekarza.  To dla nas cenna informacja przy wyborze no-wości wydawniczych.Z myślą o Czytelnikach, którzy nie wychodzą z domu z powodów zdro-wotnych, wprowadziliśmy możliwość dostarczenia książek do  domu tzw. „książka na telefon”.Jedną z form popularyzacji literatu-ry są organizowane przez nas spotka-nia autorskie. Dają możliwość poznania autorów, spotkania z innymi Czytelni-kami, wymiany spostrzeżeń. Dla wielu Czytelników jest to ciekawa alternatywa spędzenia wolnego czasu. Spotkania au-torskie mają charakter otwarty i uczest-niczyć w nich mogą wszyscy chętni. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się ostatnie spotkanie autorskie z panią Zu-zanną Gajewską, autorką książki „Burza”, której akcja toczy się właśnie w Młyna-rach.  I właśnie w Młynarach autorka rozpoczęła spotkania z Czytelnikami. Takich spotkań będzie więcej i już teraz serdecznie na nie zapraszamy.Jeżeli macie ciekawe, ale przeczy-tane już książki, które tylko „zbierają kurz” na domowej półce, to koniecznie podarujcie je naszej bibliotece. Książ-
ki powinny być w dobrym stanie, za-
dbane i niezniszczone. Zapraszamy 
do współpracy.Zachęcamy do odwiedzin naszej placówki. Każdy, bez względu na wiek może zostać naszym Czytelnikiem. Do założenia karty bibliotecznej potrzeb-ny jest pesel. Korzystanie z oferty bi-blioteki jest bezpłatne.

Dominika Zabiełło

CiekawostkaNajczęściej wypożyczane tytuły:W miesiącu styczniu: Zuzanna Gajew-ska „Burza”W miesiącu lutym: 1. Zuzanna Gajew-ska „Burza” 2. Lucinda Riley „Siedem sióstr” 3. Katarzyna Michalak „Najpięk-niejszy sen”

SPOTKANIE CZYTELNICZE W PRZEDSZKOLU W MŁYNARACH

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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Co słychać w SP w Błudowie
Przedświąteczne skakanie 
w BłudowieW czwartek 16 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Błudowie odbył się Świąteczny Turniej Skoku Wzwyż. Oprócz gospodarzy - uczniów SP Błudowo, udział w zawodach wzięli uczniowie z SP Wilczęta i SP Młynary. Razem skakało ponad 30 zawodników. Zmagania odbywały się na specjalnie do tego przygotowanym korytarzu szkolnym. Tego dnia nie brakowało emocji i sportowej rywalizacji w przed-świątecznym klimacie. Wyniki:1. w kategorii dziewcząt klas 4 – 6  ( rocznik 2011 – 2009)• I miejsce Aleksandra Sołowiej  (SP Błudowo) 115 cm• II miejsce Dominika Radtke  (SP Młynary) 110 cm• III miejsce Joanna Szewczyk  (SP Wilczęta) 105 cm2. w kategorii chłopców klas 4 – 6  ( rocznik 2011 – 2009)• I miejsce Kacper Dolot (SP Wilczę-ta) 120 cm• II miejsce Filip Kaczyński (SP Mły-nary) 115 cm• III miejsce Michał Dudziński  (SP Błudowo) 115 cm (2 zrz.w.)3. w kategorii dziewcząt klas 7 – 8  ( rocznik 2007 – 2008)• I miejsce Kamila Kędzierska  (SP Błudowo) 125 cm• II miejsce Tatiana Konopka (SP Wil-częta) 120 cm• III miejsce Natalia Tucholska  (SP Młynary) 115 cm4. w kategorii chłopców klas 7 – 8  ( rocznik 2007 – 2008)• I miejsce Wojciech Kujawski  (SP Błudowo) 143 cm• II miejsce Karol Lewicki (SP Młyna-ry) 140 cm• III miejsce Patryk Starczewski  (SP Młynary) 135 cmMedale i nagrody wręczała zwy-

cięzcom Pani Renata Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom ze swoim wynikiem oraz słod-ki upominek. Zawody mogły się odbyć dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Młynary w ramach zadania: „Wspiera-nie i upowszechnianie kultury fizycz-nej i sportu”. Organizatorem wydarze-nia był UKS Orlik Błudowo pod opieką p. Piotra Walczaka. Uczestnikom tur-nieju serdecznie gratulujemy osiągnię-tych wyników i życzymy dalszych suk-cesów sportowych!
Odlotowe pojazdy Św. MikołajaCzy znacie jakiekolwiek dziecko, które nie lubi kinder niespodzianek, soków w plastikowej butelce? Ja chyba nie… To wyobraźcie sobie minę Malu-cha, którego zabawka jest wykonana z recyklingu. Stało się. W szkole prze-prowadzono konkurs pt. „Odlotowe pojazdy św. Mikołaja”. Uczniowie kl. II i III wraz z rodzicami przygotowali pra-ce konkursowe. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicz-nej uczniów. Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzial-ności za nią. Zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możli-wość ich powtórnego wykorzystania – recykling. Radości było co niemiara. Powstało wiele przestrzennych prac plastycznych.Wyniki konkursu plastycznego for-my przestrzennej pt. „Odlotowe pojaz-dy św. Mikołaja „:• I miejsce - Ewa Strzelecka kl. II• II miejsce - Nadia Wesołek kl.II, Kacper Iwanicki kl. III• III miejsce - Filip Śluborski kl. II,• Jakub Kamecki kl. III.Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski

My swoich Dziadków bar-
dzo kochamy i o ich święcie 
pamiętamyTradycyjnie jak co roku w Szkole Podstawowej w Błudowie przygoto-wano się do niepowtarzalnego Święta jakim jest „Dzień Babci i Dziadka”. Ze względu na sytuację epidemii, w tym roku obchody tego wyjątkowego dnia przybrały nieco inną formę. Dziadko-wie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich ukochanych wnuków, jednak dzieci z najmłodszych klas przygotowały dla Nich wyjątkową niespodziankę - recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. W Polsce Dzień Bab-ci obchodzony jest od 1964 roku, na-tomiast Dzień Dziadka jest młodszym świętem. Po raz pierwszy pomysł utwo-rzenia Dnia Babci w Polsce pojawił się w 1964 roku w tygodniku “Kobieta i Życie”. Dzień Dziadka prawdopodob-nie przywędrował do Polski ze Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesią-tych XX wieku i stopniowo stawał się coraz popularniejszy. Jego geneza jed-nak nie jest do końca znana. Dziadko-wie musieli skorzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych.

,,Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Wa-

szego święta, życzenia składają Wam 
wszystkie wnuczęta...”

„Wiosna tuż, tuż.”Na terenie szkoły oczyszczono budki lęgowe. Uczniowie mieli możli-wość obserwacji jak wygląda mieszka-nie sikorek, kowalików (…).Przed wy-czyszczeniem budki sprawdzono, czy przypadkiem nie ma w niej żadnych lokatorów, nie tylko ptasich.  Powie-szono też nowe.
Anna Strzelecka

O sporcie
słów kilka

Dotacja do przydomowych oczyszczalni

W rok 2022 Syrena Spomlek Młynary weszła z czystą kartą, co było skutkiem rzetelnie wykonanej pracy w roku po-przednim. Aspekty administracyjne oraz finansowe zostały rozwiązane w sposób należyty co pozwalało na rozpo-częcie przygotowań do piłkarskiej wio-sny z uczuciem komfortu i stabilizacji. Poszczególne grupy wiekowe po krótkiej przerwie świąteczno - nowo-rocznej rozpoczęły przygotowania do wznowienia rozgrywek po zimowej przerwie. W ramach przygotowań za-jęcia odbywały się w oparciu o Orlik oraz salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Młynarach. W obsza-rze sztabu trenerskiego nie doszło do jakichkolwiek zmian. W dalszym cią-gu seniorów trenuje Arkadiusz Matz, trampkarzy Izabella Betcher, nato-miast nad orlikami czuwa Piotr Wal-czak. Pierwszy kwartał bieżącego roku 

ulepszania poszczególnych obszarów działalności. W ocenie osób, które w sposób rzetelny analizują działalność i sposób zarządzania klubem rok 2021 był okresem bardzo dobrym, nie wpływa to jednak na chęć osią-gnięcia jeszcze lepszych rezultatów w kwestiach administracyjnych oraz finansowych. Drodzy kibice, serdecznie zapra-szamy na Stadion Miejski przy ul. Dworcowej 10 na mecze poszczegól-nych grup wiekowych KS Syrena Spo-mlek Młynary. Po zimowym letargu czas ponownie zająć ulubione miejsce na trybunie i kibicować czarno- czer-wonym. Do zobaczenia na D10. 
Kornel Wieczorek

cechował się bardzo dużą aktywno-ścią oraz intensywnością, a wykonana praca z całą pewnością zaprocentuje w dalszej części sezonu 2021/ 2022. Każda z grup rozegrała szereg gier kontrolnych czy też turniejów towa-rzyskich. Nasza młodzież miała okazję zaprezentować się min.: w Gdańsku, Żukowie, Ostródzie czy też Tolkmicku. Pozwoliło to na zebranie dużej ilości nowych bodźców oraz doświadczeń, które odpowiednio wykorzystane będą stanowić wartość dodaną na dro-dze piłkarskiego rozwoju. Bez zmian na ławkach trenerskich, bez zmian także w składzie zarządu, który rozpoczął drugi rok kadencji. Główny cel jaki postawili sobie ster-nicy Naszego klubu to jego dalszy roz-wój na drodze koordynowania oraz 

Dotacja przyznawana będzie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej na cele mieszka-niowe przez: osoby fizyczne, wspólno-ty mieszkaniowe, osoby prawne oraz jednostki sektora finansów publicz-nych będące gminnymi lub powia-towymi osobami prawnymi. Dotacja przyznawana będzie po spełnieniu jednego z poniższych warunków:1. brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sani-

Od 01.03.2022 r. do 30.08.2022 
r. w urzędzie Miasta i Gminy 
w Młynarach można składać 
wnioski na dofinansowanie 
do przydomowych oczysz-
czalni ścieków. 

tarnej na terenie, na którym pla-nowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;2. brak możliwości technicznego pod-łączenia do istniejącej, projektowa-nej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 3. ekonomicznie nieuzasadnione podłą-czenie do istniejącej sieci sanitarnej;4. zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczysto-ści ciekłe, który jest w złym sta-nie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków;5. budowa przydomowej oczyszczal-ni ścieków na obszarach o rozpro-szonej zabudowie.Dotację można uzyskać w wysoko-ści do 80% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie 

więcej niż 2 000,00 zł. Zasady udzie-lania dotacji oraz wzór wniosku znaj-

dują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach lub na stronach interne-towych: www.mlynary.pl i www.bip.mlynary.pl.Wnioski sporządzone wyłącznie 
w formie papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary. Dodatkowe infor-macje można uzyskać w pokoju nr 14 II piętro w tutejszym urzędzie lub dzwo-niąc pod numer tel. 55 618-22-45.Kompletne wnioski będą rozpa-trywane według kolejności ich zło-żenia i realizowane do wyczerpania środków. W 2022 roku łączna kwota na udzielnie dotacji do budowy przy-domowych oczyszczalni ścieków wy-nosi 40 000,00 zł.

UMiG Młynary
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Kobiety
i alkohol

Jak piją kobiety?Blisko 80% kobiet spożywa al-kohol. Kobiety piją średnio znacznie mniej alkoholu niż mężczyźni i znacz-nie rzadziej doświadczają z tego po-wodu problemów. Niewiele osób wie, że alkohol działa inaczej (bardziej tok-sycznie) na organizm kobiety niż męż-czyzny i że ryzyko negatywnych kon-sekwencji spożywania alkoholu przez kobiety jest znacznie większe. Ryzyko to rośnie wraz ze wzrostem ilości wy-pijanego alkoholu.W ostatnich latach zauważyć moż-na niepokojącą tendencję - rośnie liczba nadmiernie pijących młodych kobiet i dziewcząt, a ich poziom picia (co do ilo-ści i częstości spożywanego alkoholu) zbliża się do poziomu picia mężczyzn.Kobiety pijące najwięcej alkoho-lu to osoby w wieku od 18 do 29 lat, pozostające w stanie wolnym (panny i osoby rozwiedzione), mieszkanki miast (powyżej 50 tys. mieszkańców), uczące się i studiujące oraz bezrobot-ne. Co dziesiąta kobieta w tym wieku wypija rocznie ponad 7,5 l czystego al-koholu, co stwarza ryzyko poważnych szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych.
Ryzyko spożywania alkoho-
lu przez kobiety1. Stężenie alkoholu we krwi zależy od ilości wypitego alkoholu i masy ciała. Kobiety są przeciętnie mniej-sze od mężczyzn i mają mniejszą wagę, ale nawet jeśli kobieta 

waży tyle samo co mężczyzna to 
po wypiciu identycznej porcji al-
koholu jej organizm otrzyma go 
40% więcej. Dlaczego?• kobiety mają więcej tkanki tłuszczo-wej i mniej płynów w organizmie; ta 

sama ilość alkoholu zostaje rozpusz-czona w mniejszej ilości płynów w stosunku do masy całego ciała,• kobiety mają w żołądku znacznie mniej niż mężczyźni enzymów od-powiedzialnych za metabolizowa-nie alkoholu,• kobiety mają więcej estrogenów, które sprzyjają intensywniejszemu wchłanianiu alkoholu.2. Organizm kobiety wykazuje mniej-szą, niż organizm mężczyzny, zdol-ność do obrony przed negatywny-mi konsekwencjami picia alkoholu.• Ponieważ kobiety słabiej metabo-lizują alkohol w żołądku, większa jego ilość dociera do wątroby. Po-woduje to jej niszczenie. Rozwój dysfunkcji wątroby występuje u ko-biet po krótszym okresie picia i po mniejszych dawkach alkoholu niż u mężczyzn.• Alkohol powoduje u kobiet silniejsze dysfunkcje mózgu; zakłóca bardziej i jakościowo inaczej zdolności psy-chomotoryczne. Dotyczy to zwłasz-cza osłabienia zdolności radzenia sobie z działaniami złożonymi (np. kierowaniem samochodem).• Pijące nadmiernie kobiety są bardziej narażone na upośledzenie funkcji po-znawczych niż nadużywający alkoho-lu mężczyźni.• Alkohol zaburza funkcje hormonalne, co może zakłócić cykl miesiączkowy.• U kobiet pijących ryzykownie wy-stępuje zwiększone zagrożenie no-wotworem sutka.• Alkohol wypłukuje wapń z organi-zmu i zakłóca metabolizm witami-ny D. Nadużywanie alkoholu przez kobiety zwiększa predyspozycję do ostrych form osteoporozy i powo-duje o wiele większą podatność na 

złamania kości (zwłaszcza w okre-sie menopauzy).• Skutkiem nadużywania alkoholu przez kobiety może być brak zainte-resowania seksem, oziębłość płcio-wa i niezdolność do przeżywania orgazmu.• Ryzykowne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju, zwłaszcza o charakterze lękowym i depresyjnym.• Każda ilość alkoholu spożywanego przez kobiety w ciąży działa tok-sycznie na rozwijające się w ich łonie dziecko. U kobiet pijących al-kohol podczas ciąży znacznie wcze-śniej występują przedwczesne po-rody oraz poronienia.3. Ryzyko szkód zdrowotnych poja-wia się już wtedy, gdy kobieta wy-pija dziennie więcej niż dwie stan-dardowe porcje alkoholu (czyli 1 półlitrowe piwo, kieliszek wina o pojemności 200ml, czy 60ml wód-ki). Trzy standardowe porcje alko-holu dziennie powodują u kobiet zaburzenia zdrowia, które wystę-pują u mężczyzn pijących więcej niż dziewięć porcji czystego alko-holu dziennie.4. Kobiety nadmiernie pijące są czę-ściej niż pijący nadmiernie męż-czyźni ofiarami:• wypadków,• urazów,• przemocy fizycznej,• gwałtów i nadużyć seksualnych.5. Picie alkoholu zwiększa natężenie zachowań ryzykownych, w tym seksualnych, co pociąga za sobą zagrożenie przemocą seksualną, zakażeniami czy niechcianą ciążą.
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