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Gmina Młynary jest gminą miejsko-
wiejską położoną w województwie war-
mińsko-  mazurskim. Same miasto liczy
1884 mieszkańców, zaś gminę Młynary
tworzy 2794 mieszkańców zamieszka-
łych w 29 wsiach. Siedzibą władz sa-
morządowych jest miasto Młynary. 

Rok 2011 i 2012 to dla Gminy Mły-
nary czas intensywnych prac przy po-
wstawaniu nowej infrastruktury wa-
runkującej rozwój lokalny. W paździer-
niku 2011 roku rozpoczęto intensywne
roboty budowlane przy jednej z naj-
większych inwestycji gminy Młynary,
obejmującej budowę sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami dla sołectw War-
szewo i Sokolnik oraz kolonii wsi Płon-
ne, Zaścianki, Błudowo, Karszewo i Włó-
czyska, modernizację Stacji Uzdatniania
Wody w Karszewie oraz budowę sieci
kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Mły-
narach. Zadanie jest wspomagane środ-
kami pochodzącymi z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Łączny koszt zada-
nia to ponad cztery miliony złotych. Za-
kończyły się już prace przy budowie
wodociągu w miejscowości Warszewo,
dobiegają końca prace przy wodociągu
w Sokolniku. Aktualnie rozpoczynamy
prace polegające na modernizacji Sta-
cji Uzdatniania Wody w Karszewie. Za-
kończenie całego zadania zaplanowano
na luty 2014 roku. Dzięki tej inwestycji

znacznie poprawi się jakość życia na ob-
szarach wiejskich a gmina zyska pod
względem atrakcyjności inwestycyjnej
i rozwojowej. 

W 2011r. wykonano przebudowę ul.
Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach, ko-
rzystając ze środków Województwa War-
mińsko  Mazurskiego w ramach Pro-
gramu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011“. W wyniku realizacji zada-
nia poszerzony został pas ruchu, wybu-
dowany plac manewrowy, wykonane
progi zwalniające. Dla zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkowników odseparo-
wano ruch pieszy od rowerowego. Łącz-
nie przebudową objęto 675 mb drogi
gminnej. Koszty poniesione przez gminę
wyniosły 730 tysięcy zł. Zadanie przy-
czyniło się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa ruchu pieszych, a także znacznie po-
prawiło estetykę miasta.

Nie mniej atrakcyjne są inwestycje wy-
konywane na terenach wiejskich gminy
Młynary. Rok 2011 przyniósł efekty
w postaci wyremontowanych i atrakcyj-
nych świetlic wiejskich we wsiach Błu-
dowo, Karszewo i Kurowo Braniewskie.
Obiekty z pewnością będą służyły miesz-
kańcom, gdyż planowane jest tutaj zor-
ganizowanie szeregu przedsięwzięć ak-
tywizujących i integrujących mieszkań-
ców. Uroczyste otwarcie tych świetlic
zostało zorganizowane przez samych

mieszkańców. Zadania uzyskały dofi-
nansowanie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Remonty obiektów przyczyniły
się do podniesienia poziomu życia miesz-
kańców obszarów wiejskich gminy Mły-
nary. Stanowią bazę do organizowania
spotkań szkoleniowo-edukacyjnych i in-
formacyjno  promocyjnych a także im-
prez i przedsięwzięć integrujących i ak-
tywizujących mieszkańców.

W 2011 roku wyremontowana zosta-
ła także droga powiatowa na odcinku Mły-
nary  Nowe Monasterzysko. Inwestycja
została zrealizowana dzięki partnerskiej
współpracy władz powiatowych i gmin-
nych a w związku z tym uzyskaniu dofi-
nansowania ze środków „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011“. Pracami objęto blisko 6 km
drogi powiatowej. Koszt jaki poniosła
w związku z tą inwestycją Gmina Młynary,
to ponad 700 tysięcy złotych.

Od 22 października 2011r. obowiązu-
je nowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta Młynary. W wyniku
zmiany w planie pojawiło się w Młyna-
rach więcej terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową i inwesty-
cyjną. Nowy plan jest odpowiedzą na po-
trzeby mieszkańców.

Rok 2012 to przede wszystkim inten-
sywne prace przy inwestycji wodocią-
gowo kanalizacyjnej oraz prace związa-
ne z budową studni głębinowej w Kar-
szewie. Koszt wykonania odwiertu stu-
dziennego wraz z jego obudową to pra-
wie 200 tysięcy złotych. Aktualnie in-
westycja dobiega końca. Zadanie pozwoli
na polepszenie parametrów jakościowych
wody dostarczanej do części miesz-

kańców gminy oraz zwiększenie efek-
tywności pracy stacji. 

Wykonano także remont alejki i wjaz-
du na cmentarzu komunalnym w Mły-
narach. Łącznie położono ponad 300 m2

kostki betonowej. Działanie to znacznie
poprawiło ciąg komunikacyjny cmenta-
rza komunalnego oraz zwiększyło jego es-
tetykę. 

Gmina Młynary uzyskała także dofi-
nansowanie na wykonanie placu zabaw
w miejscowości Zastawno. Zadanie bę-
dzie realizowane przy współpracy
z mieszkańcami wsi oraz członkami lo-
kalnego stowarzyszenia. Dzięki tym dzia-
łaniom kolejne sołectwo zyska atrakcyj-
ną infrastrukturę rekreacyjną.

Samorząd Miasta i Gminy Młynary
podjął działania w celu nawiązania part-
nerstwa i współpracy transgranicznej.
W dniach 11-13 maja 5-osobowa dele-
gacja z naszej gminy przebywała w nie-
mieckiej gminie Brokdorf. Celem wyjaz-
du, który odbył się na zaproszenie Bur-
mistrza Brokdorfu Pana Wernera Schul-
tze, było nawiązanie współpracy i wy-
pracowanie podstaw do podpisania aktu
partnerstwa pomiędzy gminami Brokdorf
i Młynary. Gospodarze przygotowali go-
ściom bogaty program, służący pozna-
niu ich gminy. Wypracowane zostały rów-
nież pierwsze zapisy przyszłego part-
nerstwa. Obszarami, które w pierwszej
kolejności obejmie współpraca będą:
oświata, kultura, sport i ochotnicze jed-
nostki strażackie. Dla obu stron będzie to
pierwsza międzynarodowa umowa part-
nerska. 

Więcej informacji o gminie Młynary
znaleźć można na stronie www.mlynary.pl

MŁYNARY

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
we wsi Karszewo

Spotkanie z partnerską gminą Brokdorf

Remont swietlicy wiejskiej w Błudowie

Remont wjazdu i alejki na cmentarzu 
komunalnym w Młynarach
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TOLKMICKO – żegluj z nami!!!
Pięknieją miejscowości gminne i ładniejsze
staje się miasto Tolkmicko. Poczynione do-
tychczas inwestycje w infrastrukturę
gminną zmierzają do zapewnienia zrówno-
ważonego rozwoju i komfortu zamieszkania
naszej ludności. Budujemy nową i remontu-
jemy infrastrukturę komunalną.

W okresie obecnej kadencji, tj. od listo-
pada 2010 roku do maja 2012 roku 
w gminie Tolkmicko wykonano następu-
jące zadania inwestycyjne:

• Przebudowę świetlicy wiejskiej w Ka-
mionku Wielkim (dofinansowany ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w latach 2007 – 2013)
• Budowę kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko Orlik 2012” w Tolkmicku (dofi-
nansowanie nastąpiło ze środków PROW
oraz Ministerstwa Sportu) oraz Kamionku
Wielkim (Gmina Tolkmicko jako jeden z in-
westorów)
• Przebudowę zachodniego nabrzeża portu

w Tolkmicku w ramach projektu „Pętla Żu-
ławska – rozwój turystyki wodnej”, w ra-
mach którego wybudowana została marina
dla jednostek pływających oraz budynek
sanitarno-gospodarczy dla żeglarzy i pełny
monitoring terenu portu (dofinansowanie
zadania - ze środków Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013)
• Przebudowę ulicy Parkowej oraz dróg
przyległych w porcie w Tolkmicku (dofinan-
sowane ze środków Programu Operacyj-
nego „Zrównoważony Rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich” 2007 – 2013)
• Remont ulicy Morskiej w Tolkmicku (dofi-
nansowanie ze środków Narodowego Re-
gionu Przebudowy Dróg Lokalnych)
• Remont ulicy Bażyńskiego i Wiśniowej 
w Tolkmicku
• Przebudowę głównej drogi gminnej w Ka-
dynach
• Odnowę miejscowości Pogrodzie, w ra-
mach której zagospodarowano teren

stawku wiejskiego z pomostami, przebudo-
wano i zorganizowano plac rekreacyjny
oraz wybudowano parking (dofinansowanie
ze środków PROW na lata 2007 – 2013)
• Zmodernizowano punkt Informacji Tury-
stycznej w Tolkmicku (dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego „Warmia i Mazury” 2007 – 2013)
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Pagórki, Łęcze, Kamionek
Wielki ( dofinansowanej z PROW 2007-
2013)
• Remont drogi do Klasztoru w Kadynach.

Ponadto zrealizowano:
• Zakupiono 8 żaglówek typu „ Optymist”,
w celu prowadzenia szkoleń dla dzieci z te-
renu gminy.
• Wytyczono i oznakowano żółty szlak tury-
styczny długości 21 km, prowadzący po
przepięknych terenach gminy Tolkmicko

W trakcie realizacji jest:
• Remont drogi Chojnowo – Pogrodzie (Na-

rodowy Program Przebudowy Dróg Lokal-
nych)
• Opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Łęcze i Kamionek
Planuje się w roku bieżącym rozpoczęcie
realizacji następujących zadań:
• Odbudowa ratusza miejskiego (RPO
„Warmia i Mazury” 2007-2013)
• Remont świetlicy wiejskiej w Chojnowie
(PROW 2007 – 2013)
• Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Po-
grodzie, Chojnowo, Brzezina, Przybyłowo i
Nowinka ( z Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska-Litwa-Rosja)
• „Mój Rynek” – budowa targowiska miej-
skiego w Tolkmicku (RPO Warmia i Mazury)
• Budowa świetlic wiejskich w Pagórkach,
Kadynach i Suchaczu
• Budowy budynku socjalno-garażowego
dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
• Przebudowę ulic Działyńskiego i Koper-
nika w Tolkmicku
• Przebudowę drogi gminnej w Kadynach
w kierunku plaży


