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W bieżącym roku w gminie przeprowadzono
szereg inwestycji. Wykonano remonty świetlic wiej-
skich w Karszewie, Błudowie i Kurowie Braniew-
skim. Zadania te były wspomagane środkami
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Remonty obiektów przyczyniły się do podniesienia
poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich
gminy Młynary. Stanowią bazę do organizowania
spotkań szkoleniowo -edukacyjnych i informa-
cyjno-promocyjnych, a także imprez i przedsięw-
zięć integrujących i aktywizujących mieszkańców.
Mieszkańcy sołectwa Karszewo zorganizowali uro-
czyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy,
które rozpoczęła msza święta w kościele w Błudo-
wie. Uroczystości uświetnił występ zespołu Kar-
szewianki . Również mieszkańcy Kurowa
Braniewskiego i Błudowa zorganizowali uroczyste
otwarcie swoich świetlic. 

Na podstawie opracowanej w 2009 roku doku-
mentacji technicznej realizowano prace budowlane
dla zadania Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiato-
wej w Młynarach. Inwestycja uzyskała dofinanso-
wanie ze środków Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu
Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebu-

dowy Dróg Lokalnych 2008-2011 r. Wykonawcą
prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowe TUGA  sp. z o.o. W związku ze sprawnym
przebiegiem prac budowlanych inwestycja została
zakończona przed terminem określonym w umo-
wie z Wykonawcą tj. we wrześniu 2011r. W wyniku
realizacji zadania poszerzony został pas ruchu, wy-
budowany plac manewrowy, wykonane progi zwal-
niające. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników odseparowano ruch pieszy od ro-
werowego. Łącznie przebudową objęto 675 mb
drogi gminnej. Dnia 5 października przy udziale
przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa
Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, Wyko-
nawcy oraz Władz Samorządowych, uroczyście
otwarto nową drogę.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez
Gminę Młynary jest budowa wodociągu w gminie
Młynary wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania
Wody w Karszewie oraz rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Młynarach. Inwestycja uzyskała
wsparcie finansowe ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej . W dniu 8 czerwca podpisana została umowa
o dofinansowanie realizacji zadania z Samorządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyko-
nawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Usługowe
JANBAR  s.c. i od dnia 25 października rozpo-
częły się prace budowlane. W pierwszej kolejności
zaplanowano budowę wodociągu w Warszewie i

Sokolniku, następnie modernizację Stacji Uzdat-
niania Wody w Karszewie, zwodociągowanie kolo-
nii wsi Włóczyska, Błudowo, Karszewo, Płonne i
Zaścianki oraz budowę kanalizacji przy ul. 1 Maja
w Młynarach. Zakończenie zadania zaplanowano
na luty 2014 roku.

W roku 2011 opracowana została dokumenta-
cja na realizację zadania pn. Budowa sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie. W
przyszłym roku Gmina Młynary planuje ubiegać
się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

Opracowana została także dokumentacja tech-
niczna i uzyskano niezbędne pozwolenia na re-
mont świetlicy wiejskiej w Zastawnie. W czerwcu
2011r. złożony został wniosek o dofinansowanie
realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wniosek znalazł się na liście
rezerwowej operacji oczekujących na dofinanso-
wanie. 

Na stadion w Młynarach zakupiono wiatę sta-
dionową dla piłkarzy rezerwowych, a mieszkańcy
Podgórza, Zaścianek ,Nowego Monasterzyska,
Krasinka, Karszewa i Nowych Sadłuk mogą cieszyć
się nowymi wiatami przystankowymi. 

Rozpoczęto prace rekultywacyjne na składo-
wisku w Błudowie w celu ograniczenia jego uciąż-
liwego wpływu na środowisko.

W 2011 roku wyremontowana została także

droga powiatowa na odcinku Młynary-Nowe Mo-
nasterzysko. Inwestycja została zrealizowana dzięki
partnerskiej współpracy władz powiatowych i
gminnych a w związku z tym uzyskaniu dofinanso-
wania ze środków zewnętrznych.

Od 22 października obowiązuje nowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla miasta Mły-
nary. W wyniku zmiany w planie pojawiło się w
Młynarach więcej terenów przeznaczonych pod za-
budowę mieszkaniową i inwestycyjną. Nowy plan
jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Na przyszły rok zaplanowano również wiele
przedsięwzięć inwestycyjnych. Będą kontynuowane
inwestycje wodociągowe oraz modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Karszewie, a także budowa
studni głębinowej w Karszewie. W miarę posiada-
nych środków planowana jest budowa placów
zabaw w Sapach i Zastawnie, remont drogi gmin-
nej w Młynarskiej Woli, budowa mostu w Krasko-
wie i inne. Zaplanowano także wykonanie
dokumentacji na budowę pawilonu sportowego w
Młynarach.

W 2011 roku w Młynarach odbyło się wiele cie-
kawych imprez odbywających się cyklicznie: kon-
cert noworoczny połączony z kwestą na rzecz
WOŚP, zabawy taneczne w amfiteatrze, Festyn z
Okazji Dnia Dziecka, Turniej Sołectw Gminy Mły-
nary, Rekreacyjny Bieg do Grubej Kaśki, Przegląd

Zespołów Tańca Nowoczesnego, Młynary Blues
Festival, koncert z okazji święta Niepodległości,
Dożynki Gminne, Ogólnopolski Plener Plastyczny
Bliżej Natury  oraz Ogólnopolski Przegląd Kultury
Mniejszości Narodowych INTEGRACJE. W
okresie ferii zimowych organizowane były zajęcia i
atrakcje dla dzieci: konkursy rysunkowe, głośne
czytanie bajek, warsztaty plastyczne, wyjazdy na
basen, wyjazdy do stadniny koni, kuligi, bal karna-
wałowy, a w czasie wakacyjnym: wyjazdy nad
morze, imprezy dla dzieci kończące wakacje. W
maju Ośrodek Kultury był organizatorem ogólno-
polskiej akcji POLSKA BIEGA, a w grudniu pla-
nuje koncert gwiazdkowy zespołu Golden Life.
Ciekawym wydarzeniem w bieżącym roku, które
przyciągnęło dużo widzów do kina Zenit, był wy-
stęp kabaretu Formacja Chatelet oraz koncert
olsztyńskiego zespołu Czerwony Tulipan. Biblio-
teka w Młynarach, oprócz wypożyczania i udo-
stępniania księgozbioru, organizuje spotkania
autorskie oraz konkursy głośnego czytania. W tym
roku odbyło się spotkanie z Magdaleną Zawadzką,
która promowała książkę Gustawa Holoubka
„Wspomnienia z niepamięci”. W kinie Zenit
oprócz projekcji filmów organizuje się spektakle
teatralne, koncerty. W kinie odbywają się cykliczne
imprezy przy współudziale Ośrodka Kultury: pre-
zentacja twórczości osób niepełnosprawnych
„Barwy talentów” organizowane przez Miejsko-
Gminn Ośrodek Pomocy Społecznej; imprezy
przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary oraz Zespół
Szkół w Młynarach - Festiwal Wokalno-Teatralny
Jesienne Spotkania  oraz Paka dla Dzieciaka;
Przegląd Piosenki Ekologicznej  organizowany
przez Przedszkole w Młynarach. 

Przy Ośrodku Kultury działa dziecięcy zespół
tańca nowoczesnego Impuls , który uczestniczy w
różnych przeglądach, konkursach tańca nowoczes-
nego, zajmujący wysokie miejsca. W roku 2011
młodzież z Młynar utworzyła zespół KS Hip Hop.
Ośrodek jest miejscem, w którym organizuje się
również wystawy m.in. prac uczestników koła pla-
stycznego, prac uczestników Pleneru Plastycznego
Bliżej Natury .

MŁYNARYgmina Młynary - to niewielkie miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim. Same miasto
liczy 1897 mieszkańców, zaś Gminę Młynary tworzy 2794 mieszkańców zamieszkałych w
29 wsiach. Siedzibą władz samorządowych jest miasto Młynary. W ostatnim czasie Gmina
Młynary prężnie się rozwija przeprowadzając szereg inwestycji i przedsięwzięć będących
odpowiedzą na zidentyfikowane potrzeby swoich mieszkańców.

Droga przed przebudową Po przebudowie Uroczyste otwarcie drogi

Budynek jak nowy - świetlica w Błudowie
po remoncie

Po remoncie - wnętrze świetlicy 
w Błudowie

Stara świetlica 
w Błudowie

Świetlica w Karszewie 
po remoncie

Świetlica w Karszewie 
przed remontem.

Zmieniony nie do poznania 
budynek świetlicy w Karszewie.


