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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Gmina wybuduje stację uzdatniania
Wkrótce poprawi się jakość wody
Prawie 2 mln złotych kosztować będzie rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania, która pozwoli na wyczekiwaną od
wielu lat poprawę jakości wody dla mieszkańców naszej gminy. W październiku br wójt Arkadiusz Skorek podpisał
umowę na realizację zadania z firmą ZUPH „Hirsz” ze Stężycy.
czytaj więcej na stronie 4

Zakończył się remont
drogi gminnej w Gnojewie

W pierwszym tygodniu listopada br. zakończyły się prace inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej w Gnojewie. Celem realizowanego zadania, którego
wartość to ponad 1 mln 116 tysięcy złotych była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu
mieszkańców sołectwa.
czytaj więcej na stronie 3

Nowy samochód dla OSP
Miłoradz

Świąt wypełnionych radością
i ciepłem ludzkich serc,
niosących nadzieję i spokój.
Nowego Roku 2021 spełniającego
wszelkie marzenia,
pełnego szczęścia, zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy
Miłoradz
Arkadiusz Skorek

Przewodniczący Rady
Gminy
Tomasz Żuchowski

Ponad 850 tyś. na nową
przestrzeń dla seniorów

To wyjątkowe wydarzenie w ponad 70-letniej historii
Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. Po raz pierwszy do naszej jednostki działającej w KSRG trafił nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt zakupu pojazdu
marki Renault wyniósł ponad 790 tysięcy złotych.

Z dwóch źródeł finansowych samorząd gminy Miłoradz
pozyskał dotację na uruchomienie pierwszego w powiecie malborskim centrum aktywności dla seniorów.
Prawie 700 tysięcy złotych na ten cel przekaże samorząd województwa pomorskiego, a kolejne 150 tysięcy
pochodzić będzie z dotacji rządowej w ramach wieloletniego programu „Senior +”.

czytaj więcej na stronie 3

czytaj więcej na stronie 3
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Aktualności z życia Gminy Miłoradz

Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy,
Pomimo trwającej od kilku miesięcy epidemii był
to dobry i pracowity rok dla samorządu gminy Miłoradz. Pozyskaliśmy dotację na budowę stacji uzdatniania wody, dzięki czemu w połowie przyszłego roku
będziemy mogli zobaczyć w swoich domach efekty
przeprowadzonej przez gminę inwestycji. Dzięki skutecznym działaniom samorządu przeprowadzono
również modernizacje przepompowni. Pozyskaliśmy
środki rządowe na remont drogi gminnej w Gnojewie,
której modernizacja kosztowała ponad 1,1 miliona złotych. Przy współpracy z mieszkańcami powstał skwer
ofiar II wojny światowej, na który środki powędrowały
z programu “Aktywne Sołectwo Pomorskie”. Do gminy
trafiło również dodatkowe pół miliona złotych w ramach rządowego programu rozwoju lokalnego, dzięki,
którym rozpoczęliśmy prace nad projektowaniem oczekiwanej od lat sali sportowej przy szkole w Miłoradzu.
Do druhów z Miłoradza pierwszy raz w 70-letniej
historii powędrował nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W Mątowach Wielkich trwają prace związane
z adaptacją świetlicy wiejskiej I nieużytkowanej od
lat remizy, gdzie powstanie przyjazna przestrzeń dla
seniorów, w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz samorządu wojewódzkiego.

Gmina wydała również w tym roku rekordową

z realizacją farm fotowoltaicznych, co w kolejnych la-

kwotę ponad 230 tys złotych na zadania w ramach

tach pozwoli na zwiększenie wpływów do budżetu ok

funduszu sołeckiego, w ramach którego zrealizowano

1,5 mln złotych rocznie. Rozpoczęliśmy również zada-

m.in: ogrodzenia, budowę wiat, doposażenie placów

nia planistyczne związane z przygotowywaniem kolej-

zabaw w nowe urządzenia rekreacyjne, zakup ele-

nych terenów pod inwestycje, którymi zainteresowani

mentów uspokojenia ruchu czy też szereg wydatków

są prywatni inwestorzy, chcący ulokować w naszej

związanych z utrzymaniem czystości i estetyki zieleni

gminie swój kapitał. Dzięki zainicjowanej przeze mnie

w sołectwach. Dzięki tym środkom rozpoczęliśmy rów-

współpracy, rozpoczęły się również prace projektowe,

nież modernizację elewacji ośrodka zdrowia w Kończe-

które w perspektywie czasu pozwolą na uruchomie-

wicach czy budowę drogi gminnej w Bystrzu.

nie internetu światłowodowego najwyższej jakości dla

Zrealizowaliśmy utwardzenia kolejnych dróg w

mieszkańców naszej gminy.

Miłoradzu, Kończewicach i Pogorzałej Wsi, w przygoto-

W dobie epidemii potrafimy zadbać o siebie na-

waniu są kolejne wnioski o dofinansowanie tego typu

wzajem. Każdy z mieszkańców otrzymał od gminy za

działań przez samorząd województwa. Dzieki dobrej

darmo maseczkę ochronną. W tym roku trwały rów-

współpracy z samorządem powiatowym, zmoderni-

nież prace nad opracowaniem strategii rozwoju gminy.

zowano za ponad pół miliona złotych drogę łączącą

Dzięki aktywnego udziałowi mieszkańców określone

Miłoradz z Kraśniewem w gminie Malbork.

zostały kierunki działania gminy do 2030 roku. Po kil-

W okresie wakacyjnym przeprowadzono prace re-

ku latach starań nasza aktywność została zauważona

montowe w jednostkach oświatowych prowadzonych

na szczeblu wojewódzkim, a na zaproszenie zarzą-

przez nasz samorząd. W trakcie trwania pandemii wy-

du Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

posażyliśmy uczniów i nauczycieli w nowoczesne ta-

zostaliśmy przyjęci do zaszczytnego grona członków

blety i laptopy, umożliwiające kształcenie na odległość,

metropolii. Co daje nam szansę na dodatkowy rozwój

na które pozyskaliśmy środki ministerialne. W świetli-

oraz wspólne działania z innymi samorządami w celu

cach wiejskich odbywały się szkolenia multimedialne

pozyskania kolejnych środków zewnętrznych.

w ramach realizowanego przez nas projektu “Cyfrowe

Pomimo licznych obostrzeń i konieczności odwo-

Żuławy”, a także zajęcia cyfrowe dla seniorów, którzy

łania wielu wydarzeń gminnych, dzięki aktywności na-

na ich zakończenie otrzymali za darmo tablety. GOKIS

szych jednostek odbył się szereg wydarzeń kulturalnych

przystąpił również do projektu w ramach, którego w

i sportowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

świetlicach wiejskich odbywać się będą wkrótce bez-

Dziękuje Państwu za wsparcie i pomoc w realizacji

płatne kursy językowe. Pozyskaliśmy także środki z

wielu planów. Liczę na dalszą dobrą współpracę i deter-

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację

minację do wspólnego działania. W tym szczególnym

infrastruktury sportowej w Kończewicach, gdzie boisko

czasie życząc Państwu przede wszystkim zdrowia.

SKRY wyposażone zostanie w szatnie i ogrodzenie terenu.

Z wyrazami szacunku

Trwa budowa oczekiwanej od kilkunastu lat farmy

Wójt gminy Miłoradz

wiatrowej, a także zaczynają się inwestycje związane

Arkadiusz Skorek

Trwa modernizacja kolejnych dróg gminnych! Wójt odebrał promesę
od samorządu wojewódzkiego
Wójt gminy Arkadiusz Skorek odebrał z rąk wicemarszałka Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego symboliczny czek na dotację związaną z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałej
Wsi i Kończewicach. Inwestycje zrealizowane jesienią
tego roku kosztowały ponad 200 tysięcy złotych, z czego niemalże połowa pochodziła z dotacji od samorządu
wojewódzkiego.
Samorząd województwa przyznał gminie Miłoradz, jako
jedynej w powiecie malborskim dotację na utwardzenie
kolejnych dróg śródpolnych. Zadanie inwestycyjne ma ułatwić życie mieszkańcom oraz rolnikom.
To nie jedyne inwestycje w drogi gminne, które są realizowane przez nasz samorząd. Utwardzenia wykonano również w Miłoradzu, a niedawno rozpoczęły się prace na odcinku drogi gminnej w Bystrzu. Samorząd stara się również
o dofinansowanie kolejnego etapu modernizacji osiedla w
Miłoradzu.
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Aktualności z życia Gminy Miłoradz

Zakończył się remont drogi gminnej w Gnojewie
W pierwszym tygodniu listopada br. zakończyły się prace inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej w Gnojewie. Celem realizowanego zadania, którego
wartość to ponad 1 mln 116 tysięcy złotych była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu
mieszkańców sołectwa.
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Do OSP Miłoradz
trafił nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy

To wyjątkowe wydarzenie w ponad 70-letniej historii
Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. Po raz pierwszy do naszej jednostki działającej w KSRG trafił nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt zakupu pojazdu
marki Renault wyniósł ponad 790 tysięcy złotych.
Remont drogi gminnej w Gnojewie obejmował odcinek drogi o długości niespełna 600 metrów. W ramach
inwestycji zrealizowano wymianę nawierzchni, wykonanie
chodników z kostki brukowej, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia, a także instalację progów zwalniających w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zmodernizowano również sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

Zakup nowego pojazdu dla OSP Miłoradz zainicjował
na początku tego roku wójt Arkadiusz Skorek, który wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy o zabezpieczenie w budżecie naszego samorządu 300 tysięcy złotych jako wkładu własnego, umożliwiającego staranie się o promesę ze
środków rządowych. Dzięki poparciu wniosku wójta przez
wszystkich radnych, gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo TUH
DECKA z Morzeszczyna. Zadanie realizowane zostało w ramach projektu, na który samorząd gminy Miłoradz pozyskał
50 % dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina pozyskała prawie 850 tysięcy złotych.
W Mątowach Wielkich powstanie pierwsze
w powiecie centrum aktywności seniorów!

Z dwóch źródeł finansowych samorząd gminy Miłoradz
pozyskał dotację na uruchomienie pierwszego w powiecie malborskim centrum aktywności dla seniorów.
Prawie 700 tysięcy złotych na ten cel przekaże samorząd województwa pomorskiego, a kolejne 150 tysięcy
pochodzić będzie z dotacji rządowej w ramach wieloletniego programu „Senior +”.
Cieszymy się, że udało nam się sięgnąć po te środki, w
ramach tego działania ubiegaliśmy się o dotacje zarówno
ze źródeł wojewódzkich, jak i krajowych i obie udało nam
się zdobyć. Satysfakcja jest jeszcze większa, gdyż nasz
wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
uplasował się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych
wniosków na ponad sto aplikacji o dofinansowanie - nie
kryje radości wójt Arkadiusz Skorek.
W ramach projektu dotychczasowa siedziba świetlicy
wiejskiej w Mątowach Wielkich wraz z niewykorzystywaną
od lat remizą, zostaną przebudowane i dostosowane na potrzeby utworzenia przyjaznej infrastruktury dla seniorów.
Powstanie m.in duża sala warsztatowa, sala konferencyjna,
sala ćwiczeń i rehabilitacji ze specjalistycznym sprzętem,
Powstać ma także nowoczesna kuchnia, kącik czytelniczy,
sala relaksu z wygodnymi fotelami oraz miejsce do ak-

tywności multimedialnych. Inwestycja przewiduje także
wymianę instalacji elektrycznej, modernizację systemu
grzewczego oraz instalację klimatyzacji oraz całodobowego monitoringu – podkreśla Marcin Szesza dyrektor GOKIS
w Miłoradzu – Co najważniejsze obiekt zachowa również
swoję dotychczasową funkcję. Z tej przestrzeni będą mogli korzystać również mieszkańcy sołectwa. Nadal będzie
możliwość wypożyczenia obiektu na organizację wydarzeń
okolicznościowych, jednak w znacznie lepszym standardzie
niż dotychczas.
Oprócz zadań inwestycyjnych oraz zakupu wyposażenia projekt zakłada również szereg zajęć animacyjnych, wyjazdów i warsztatów dla osób w wieku 60 + rozwijających
ich umiejętności, zdolności i talenty.
Zgodnie z planami samorządu, Centrum Aktywności
Seniora będzie funkcjonować pięć dni w tygodniu przez
kilka godzin dziennie, zapewniając uczestnikom bogatą
ofertę edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą
przy współpracy dwóch gminnych jednostek – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu – oraz partnera społecznego Stowarzyszenia Perspektywa. Centrum ma rozpocząć swoją działalność na wiosnę 2021 roku.

Zakup pojazdu dofinansowany został ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, samorządu gminy Miłoradz oraz sponsorów, którzy „dołożyli” brakującą kwotę. Byli nimi m.in: Gospodarstwo Rolne Delta Agro oraz POLHOZ S.A.
W piątek 28 sierpnia br. nastąpiło „symboliczne” powitanie nowego samochodu. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez OSP w Miłoradzu. W paradzie powitalnej uczestniczyli : Wójt Gminy Miłoradz Arkadiusz Skorek,
radny powiatowy Marcin Szesza, Radni Gminy Miłoradz,
członkowie zarządu OSP oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Stogi, OSP Lichnowy, OSP Kończewice.
Dla wszystkich przybyłych gości i mieszkańców czekał poczęstunek.
Zarząd i druhowie składają serdeczne podziękowania
dla firmy Wycinka Drzew - Adam Dawidowicz za okazane
wsparcie przy organizacji oraz pomoc finansową. Ponadto
podziękowania kierowane są dla sołtys sołectwa Miłoradz
Katarzyny Sulich, sklepu „KAROLINKA” Karoliny Wółkiewicz
oraz Restauracji Camargo Józefa Będzichowskiego, którzy
wspomogli organizację przedsięwzięcia. Podziękowania
należą się również Komendantowi Gminnemu OSP Grzegorzowi Sobczykowi, radnej Annie Dawidowicz, mieszkańcom
sołectwa : Dorocie Sobczyk , Lidii Chrzanowskiej, Agnieszce
Jędrzejewskiej, Alicji Jarmudzie oraz Małgorzacie Dawidowicz - za pomoc w przygotowaniach. Dzięki zaangażowaniu strażaków oraz ludzi dobrej woli mogliśmy tak pięknie
przywitać nowy samochód Ratowniczo-Gaśniczy GBA podsumowują inicjatorzy akcji.
Warto podkreślić, iż była to część nieoficjalna zorganizowana przez OSP z myślą o strażakach i mieszkańcach
gminy zainteresowanych nowym pojazdem. Oficjalne przekazanie samochodu z udziałem przedstawicieli samorządu
gminnego i wojewódzkiego, partnerów oraz sponsorów, a
także jego poświęcenie, przewidywane jest w najbliższym
czasie. Niestety zaplanowane w październiku br. wydarzenie nie mogło zostać zrealizowane ze względu na ograniczenia sanitarne związane z trwającą epidemią.
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Budowa farmy wiatrowej
idzie zgodnie z planem
i potrwa do wiosny
Trwające od kilku miesięcy prace inwestycyjne w
okolicy Gnojewa i Starej Kościelnicy idą zgodnie z
planem. Inwestycja o wartości ponad 180 mln złotych realizowana przez spółkę Polenergia na terenie
gminy Miłoradz ma potrwać do połowy 2021 roku.

Aktualności z życia Gminy Miłoradz

Poprawi się jakość wody. Gmina wybuduje stację
uzdatniania
Prawie 2 mln złotych kosztować będzie rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania, która pozwoli na wyczekiwaną od wielu lat poprawę jakości wody dla mieszkańców
naszej gminy. W październiku br wójt Arkadiusz Skorek
podpisał umowę na realizację zadania z firmą ZUPH „Hirsz” ze Stężycy. Wykonawca na realizację inwestycji ma
czas do 30 kwietnia 2021 roku.
W ramach inwestycji zaplanowano budowę stacji
uzdatniania wody oraz dwóch zbiorników retencyjnych.
Zastosowane zostaną nowoczesne systemy filtrujące i elektroniczne systemy sterowania, co pozwoli na kompleksową, szybką i sprawną obsługę. Nowa stacja będzie w stanie
wyprodukować w ciągu godziny niemalże trzy razy więcej
wody niż obecnie - z dzisiejszych 48 metrów sześciennych
na godzinę produkcja wzrośnie do 130 metrów sześciennych na godzinę.

Jesienią wylane zostały fundamenty wież, budowana była stacja transformatorowa, a także zrealizowano
budowę wewnętrznych dróg dojazdowych. Pod koniec
września br. rozpoczęły się pierwsze transporty i montaże
turbin wiatrowych, za których dostarczenie i serwis odpowiedzialny jest Siemens Gamesa Renewable Energy. Stanęły również pierwsze wiatraki. Kolejne budowane będą
w najbliższych tygodniach. Zakończenie prac inwestycyjnych przewidywane jest w maju 2021 roku.

Wszystko wskazuje na to, że problemy z wodą w gminie
Miłoradz zostaną zażegnane już za kilka miesięcy kiedy do
odbiorców poleci z kranów woda znacznie lepszej jakości,
spełniająca wszelkie parametry i normy - mówi Arkadiusz
Skorek, wójt gminy Miłoradz. - Realizacja inwestycji pozwoli
na poprawę jakości wody i zapewnienia optymalnej ilości
zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i gospodarstw
rolnych. Zapewni również odpowiednie ciśnienie, co do tej
pory było bardzo uciążliwe dla mieszkańców naszej gminy.
Pozyskanie środków to duży sukces samorządu, który
od kilku lat poszukiwał źródeł finansowania tej ważnej inwestycji. Dzięki determinacji w działaniu pana wójta, udało

Wkrótce wymiana
oświetlenia ulicznego
w sołectwach
Dzięki porozumieniu zawartemu przez wójta Arkadiusza Skorka z firmą Energa Oświetlenie S.A już wkrótce
rozpocznie się proces wymiany opraw oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Dotychczasowe oprawy
świetlne zlokalizowane na słupach, zostaną wymienione na nowoczesne leadowe.

Realizacja zadania, które zakończy się do końca kwietnia 2021 roku z racji zastosowanych rozwiązań pozwoli również w kolejnych latach na oszczędności w budżecie gminy
związane z kosztami utrzymania oświetlenia ulicznego.
Inwestycja będzie możliwa dzięki uzgodnieniom pomiędzy samorządem, a operatorem. Koszt zadania w całości zostanie pokryty przez Energa Oświetlenie S.A w ramach
wynegocjowanej przez wójta umowy ryczałtowej z gminą
Miłoradz.

Wsparcie finansowe na budowę stacji uzdatniania
wody udzielone zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach operacji „Gospodarka
wodno-ściekowa” finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. To jednak nie jedyne środki
jakie gmina pozyskała na ten cel. Wcześniej samorząd pozyskał również fundusze na tę inwestycje z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

Powstaje skwer pamięci. Gnojewo laureatem konkursu
„Aktywne sołectwo Pomorskie”
To jednak nie koniec prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Wkrótce skwer zmieni swoje oblicze za
sprawą utwardzeń, które zostaną wykonane na wzór małego placu defilad prowadzącego od zabytkowej kapliczki
do symbolicznego krzyża. To właśnie tutaj ma stanąć także
maszt z biało-czerwoną flagą, którą gmina Miłoradz zdobyła w ramach ogólnopolskiej akcji „Pod biało-czerwoną”,
która odbywała się pod patronatem premiera RP. Koszt
masztu zostanie w całości sfinansowany ze źródeł kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Ostateczny efekt realizacji zadania
będzie można zobaczyć na wiosnę 2021 roku.

Pozwoli to przede wszystkim dostosować oświetlenie uliczne do nowych standardów związanych z energooszczędnością, a także przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż nowe oprawy mają zapewnić
bardziej intensywny strumień światła oraz jego odpowiednie rozproszenie, co zapewni lepsze doświetlenie w newralgicznych punktach.

Łącznie w ramach inwestycji wymienionych zostanie
kilkaset punktów oświetleniowych w 9 sołectwach. Na
wniosek wójta zainstalowane zostaną również dodatkowe
lampy w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców.

nam się po te pieniądze sięgnąć” - mówi Anna Smolińska,
kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy w Miłoradzu.

Wójt Arkadiusz Skorek oraz sołtys Gnojewa Kamila
Stachowicz w czerwcu br. uczestniczyli w spotkaniu z
Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Józefem
Sarnowskim, podczas którego podpisali umowę na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski inicjatywy
lokalnej społeczności, jaką jest adaptacja dotąd niewykorzystanej przestrzeni sołeckiej na realizację skweru
pamięci z zachowaniem funkcji edukacyjnej, integracyjnej i turystycznej. Dotacja w wysokości 10 tysięcy
złotych trafiła do Gnojewa dzięki udziałowi sołectwa i
gminy w wojewódzkim konkursie „Aktywne Sołectwo
Pomorskie”.
Wniosek, który mieszkańcy przygotowali przy współpracy z dyrektorem GOKIS Marcinem Szeszą oraz kierownikiem Referatu Rozwoju Anną Smolińską otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany jesienią br. Na skwerze przy
drodze krajowej nr 22 wybudowany został herb gminy z kolorowej kostki. W jego sąsiedztwie zainstalowano elementy
małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery oraz kosze na
śmieci. Pojawiła się tu także tablica informacyjna dot. historii Gnojewa oraz obozu jenieckiego stalagu XX B w polskiej
i angielskiej wersji językowej. Dokonano także nasadzeń
kilkunastu drzew i krzewów.
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Niebawem ruszy budowa sieci światłowodowej w gminie Miłoradz
Na terenie gminy Miłoradz zostanie wybudowana
nowoczesna sieć światłowodowa, za pośrednictwem
której mieszkańcy będą mieli możliwość przyłączenia
swoich domostw i mieszkań do telewizji cyfrowej i ultra
szybkiego Internetu światłowodowego.
Wójt Arkadiusz Skorek podpisał już umowę z operatorem telekomunikacyjnym - Malborskie Światłowody Sp.
z o.o. w ramach której do nowoczesnej sieci zostanie podłączony Urząd Gminy oraz część jednostek podległych.
Dzięki dobrej współpracy z samorządem rozpoczęły się
już prace projektowe, a sama budowa łącza światłowodowego w Miłoradzu planowana jest na drugi kwartał 2021
roku. Powstanie także instalacja umożliwiająca korzystanie

z oferty cyfrowej operatora przez mieszkańców sołectwa
Miłoradz – informuje Piotr Wąsowicz, przedstawiciel inwestora. W pierwszym etapie inwestycji zostanie także wybudowany szkielet światłowodowy pod monitoring gminny.
Zakończenie budowy sieci w Miłoradzu, pozwoli na jej późniejszą rozbudowę w kolejnych latach na obszarze innych
sołectw – dodaje.
Za pośrednictwem światłowodu użytkownicy nieruchomości będą mogli mieć dostęp do telewizji cyfrowej
wysokiej rozdzielczości. Symetryczne łącze internetowe zapewni także sprawny przepływ danych, zapewniając jednakową prędkość wysyłania i odbierania plików bez żadnych
limitów na miarę XXI wieku.

Samorząd gminy Miłoradz pozyskał pieniądze
na rozpoczęcie modernizacji boiska piłkarskiego
w Kończewicach
Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu powstanie okołoboiskowa infrastruktura, dzięki czemu miejscowy
klub „Skra” będzie mógł rywalizować w rozgrywkach
ligowych w swojej miejscowości.

oczekiwaniom mieszkańców, napisaliśmy projekt, i udało
się nam pozyskać pieniądze na rozpoczęcie długo oczekiwanych prac. Koszt pierwszego etapu inwestycji szacujemy
na 60 tysięcy złotych - mówi Arkadiusz Skorek, wójt gminy
Miłoradz.
Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 wybudowane zostanie
ogrodzenie boiska oraz zaplecze socjalne z toaletami, natryskami i szatnią dla zawodników. Przedsięwzięcie będzie
się wiązało również z budową przyłączy wodociągowych,
kanalizacyjnych i energetycznych.

Skra Kończewice występuje obecnie w rozgrywkach
piłkarskich na szczeblu A-klasy. Z powodów licencyjnych
PZPN musi rozgrywać swoje mecze na boisku w Miłoradzu,
a nie „u siebie”, jak było to wcześniej. Miłoradzki samorząd
robi wszystko, by stworzyć piłkarzom z Kończewic i okolic
jak najlepsze warunki do trenowania, ale przede wszystkim
uczestnictwa w meczach ligowych na własnym boisku.
Pierwszy krok w tym kierunku został już wykonany.
Gmina pozyskała dotację, która zostanie przeznaczona na
budowę infrastruktury wokół murawy.
Boisko w Kończewicach jest wykorzystywane przez
drużynę Skry, ale też zwykłych mieszkańców oraz uczniów.
Wiemy od dawna, że potrzebuje modernizacji i rozbudowy, co wiąże się z dużymi kosztami. Wychodząc naprzeciw

- Nasz wniosek o dofinansowanie zadania został już
pozytywnie zaopiniowany przez radę Żuławskiej Lokalnej
Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim i rekomendowany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Podpisanie umowy z samorządem
wojewódzkim ma nastąpić jeszcze w tym roku, a realizacja
prac przewidziana jest na wiosnę 2021 roku - wyjaśnia Marcin Szesza, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Miłoradzu odpowiedzialny za przygotowanie projektu.
Po przeprowadzeniu tej inwestycji samorząd będzie
dążył do realizacji drugiego etapu rozbudowy infrastruktury sportowej w Kończewicach.
- W kolejnych latach będziemy zmierzali w kierunku
kompleksowej modernizacji płyty boiska oraz budowy
infrastruktury dla kibiców. Będzie się to wiązało z koniecznością pozyskania kolejnej dotacji oraz zaangażowania
do pomocy członków klubu, sympatyków i mieszkańców
sołectwa. Mam głęboką nadzieję, że wspólnie uda nam się
stworzyć jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, ale
też do kibicowania i wspierania naszych piłkarzy - mówi Arkadiusz Skorek, wójt gminy Miłoradz.

Wkrótce ruszy rozbudowa
sieci kanalizacyjnej
w Kończewicach
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami samorządu
gminy Miłoradz wkrótce rozpoczną się prace związane
z realizacją inwestycji dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kończewicach oraz wykonaniem przyłączy do
kolejnych domów w zabudowie jednorodzinnej. Wykonawcą robót budowlanych będzie serwis Telekom ze
Sztumu.
Prace zostaną zrealizowane dzięki pozyskanym przez
gminę środkom zewnętrznym w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Rekordowy fundusz sołecki. Gmina przeznaczyła
ponad 230 tysięcy na inicjatywy mieszkańców
Trwa realizacja inwestycji w ramach tzw. funduszu sołeckiego , przekazywanego przez samorząd gminny
na potrzeby wszystkich sołectw. W tym roku na ten cel
przeznaczono rekordową w historii gminy kwotę ponad
230 tysięcy złotych. Specyfiką tego budżetu jest możliwość decydowania przez mieszkańców o wydatkowaniu gminnych środków na niezbędne dla nich małe
inwestycje oraz wydatki związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwach.

elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia
placów zabaw oraz terenów sportowych, zakup i montaż
spowalniaczy ruchu na drogach osiedlowych, wykonanie
ogrodzenia terenu w Mątowach Wielkich, budowa wiat w
Starej Kościelnicy i Starej Wiśle, zakup płyt typu yomb na
potrzeby utwardzeń dróg śródpolnych w Mątowach Wielkich i Pogorzałej Wsi czy dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kończewice.
Ponadto w ramach funduszu sołeckiego gmina finansuje m.in. zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w
sołectwach, zakup paliwa i oleju do kosiarek, środków pielęgnacji roślin, koszty związane z nasadzeniami zieleni oraz
organizacją sołeckich imprez integracyjnych.

O pół miliona złotych zwiększy się budżet inwestycyjny
gminy Miłoradz, dzięki środkom, które nasz samorząd
otrzyma w ramach rządowego programu inwestycji
lokalnych. Symboliczny czek na tę właśnie kwotę w
imieniu Kancelarii Premiera RP przekazał wójtowi Arkadiuszowi Skorkowi, wiceszef Porozumienia Jarosława
Gowina - Karol Rabenda.

Jednocześnie wójt Arkadiusz Skorek dementuje
wszystkie nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, iż fundusz sołecki ma zostać w kolejnym
roku zlikwidowany.

Środki te mają wspomóc finansowo samorząd w trudnym okresie epidemii i będą mogły stanowić wkład własny
gminy do projektów z dofinansowaniem unijnym.
To bardzo dobra informacja, ponieważ obecnie czekamy na wyniki kilku konkursów, w których ubiegamy się
o środki zewnętrzne. W przypadku otrzymania dofinansowania unijnego będziemy musieli zapewnić wkład własny
do projektów z budżetu gminy. Dodatkowa pula środków z
pewnością umożliwi nam realizację większej liczby projektów przy mniejszym obciążeniu budżetu - podkreśla Arkadiusz Skorek.

Sieć na kulturę
w gminie Miłoradz!
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu oraz
Gminna Biblioteka Publiczna zostały zakwalifikowane
do ogólnopolskiego projektu „ Sieć na kulturę”, realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju w Warszawie.
Dzięki aktywności naszych gminnych jednostek w ramach projektu pracownicy zwiększą swoje kompetencje
cyfrowe, wymienią się doświadczeniami z pracownikami
innych samorządowych jednostek kultury z kraju, a GOKIS
i biblioteka wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt cyfrowy m.in. nowe laptopy i narzędzia cyfrowe do wykorzystania w codziennej działalności obu placówek. Elementem
projektu będą również innowacyjne, kreatywne zajęcia
multimedialne dla dzieci i młodzieży, które zostaną przeprowadzone w świetlicach wiejskich na terenie gminy wiosną przyszłego roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ( działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej).

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2020 roku
z funduszu sołeckiego należą m.in.: remonty dróg gminnych
w Bystrzu i Miłoradzu, modernizacja elewacji na budynku
ośrodka zdrowia w Kończewicach, zakup infrastruktury i

Nic z tych rzeczy, fundusz sołecki to podstawa funkcjonowania samorządu, gdzie mieszkańcy sami mogą podejmować decyzję dot. wydatkowania gminnych pieniędzy na lokalne potrzeby swoich sołectw. Dlatego fundusz
oczywiście zostanie utrzymany, a na dodatek zwiększony.
Zgodnie z projektem budżetu gmina planuje w 2021 roku
wydać na ten cel prawie 260 tysięcy złotych, czyli niemalże
o trzydzieści tysięcy więcej niż w roku bieżącym – informuje
wójt Arkadiusz Skorek.

Tempo 30. Zadecyduj o poprawie bezpieczeństwa
w swoim sołectwie
„Tempo 30” - pod takim hasłem rozpoczęły się w gminie
Miłoradz konsultacje społeczne poświęcone poprawie
bezpieczeństwa na drogach. Ich celem jest stworzenie
opracowania, w którym mieszkańcy wskażą miejsca,
gdzie ich zdaniem powinny zostać zamontowane progi
zwalniające dla samochodów.

Akcja „Tempo 30” jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców gminy Miłoradz, którzy zwracają uwagę na łamanie
przepisów kodeksu drogowego przez kierowców, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla pieszych oraz innych uczestników ruchu kołowego.
- Takich sygnałów otrzymuję coraz więcej. Mieszkańcy
proszą, by na drogach instalować spowalniacze, bo dzięki
nim kierowcy zwalniają i zaczynają zwracać uwagę na znaki drogowe. Pędzące auta zakłócają też domowy spokój mówi Arkadiusz Skorek, wójt gminy Miłoradz. - Zdaję sobie
sprawę, że jest też wielu przeciwników montowania pro-

gów zwalniających, dlatego właśnie chciałbym poznać opinie mieszkańców i dać im możliwość zdecydowania w tej
sprawie. Oni na co dzień widzą, jak w ich miejscowościach
zachowują się kierowcy i czy sami czują się bezpiecznie.
Pierwsze prośby skierowane do wójta gminy Miłoradz
zostały już zrealizowane. Spowalniacze pojawiły się już w
Miłoradzu i Gnojewie. Zostały sfinansowane ze środków
Funduszu Sołeckiego. Kolejne wnioski pomogą w stworzeniu opracowania projektu „Tempo 30” i podjęciu działań
zmierzających do ewentualnego zwiększenia liczby dróg z
zamontowanymi progami zwalniającymi, a co za tym idzie
poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w poszczególnych sołectwach.
- Chcemy poprosić mieszkańców, by zajęli swoje stanowisko w tej sprawie w komentarzach pod postem, który zostanie opublikowany na profilu Facebook gminy Miłoradz.
Będzie tam można wskazać konkretne lokalizacje, w których progi zwalniające ich zdaniem powinny się pojawić.
Po zebraniu opinii stworzone będzie opracowanie „Tempo
30”, które zostanie skonsultowane z ekspertami z zakresu
ruchu drogowego, po wydaniu opinii przez doradców w
niedalekiej przyszłości chcielibyśmy rozważyć możliwość
montażu elementów uspokojenia ruchu we wskazanych
lokalizacjach. Zapraszamy do dzielenia się swoimi opiniami
– dodaje Arkadiusz Skorek.
Mieszkańcy gminy Miłoradz mogą dzielić się swoimi
uwagami na profilu Facebook miłoradzkiego samorządu,
tutaj - https://www.facebook.com/gminamiloradz
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Wypracowano założenia strategii rozwoju gminy
na lata 2021-2030
Gmina Miłoradz jako jeden z pierwszych samorządów
na Pomorzu opracowała strategię rozwoju gminy na
lata 2021-2030, a jesienią Rada Gminy Miłoradz podjęła
uchwałę o jej przyjęciu. Celem dokumentu było określenie kierunków rozwoju samorządu na najbliższe 10
lat, co umożliwi m.in. pozyskiwanie dofinansowania na
projekty ze środków unijnych i krajowych.
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Gmina Miłoradz została
przyjęta w poczet Obszaru
Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot
Członkostwo w stowarzyszeniu metropolitalnym to nie
tylko prestiż dla samorządu, ale przede wszystkim możliwość uczestnictwa w wielu projektach i programach
skierowanych do mieszkańców, a także zwiększenie potencjału rozwojowego gminy.

We wrześniu br. zarząd stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot pozytywnie zaopiniował
akces gminy Miłoradz. Z kolei 2 listopada uchwałę o przystąpieniu do OMGGS podjęła Rada Gminy, co zakończyło
formalną procedurę członkowską.
Nad określeniem potencjału gminy pracował powołany przez wójta zespół strategiczny pod okiem pracowników
Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania przy
współpracy z MOCodajnią. Warsztaty odbywały się za pomocą metody DESIGN THINKING. W skład zespołu roboczego wchodzili pracownicy urzędu gminy, kierownicy jednostek, radni, sołtysi, rolnicy oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
W trakcie spotkań zidentyfikowane zostały grupy docelowe, których dotyczy zamówione przez gminę opracowanie. Są to mieszkańcy (zarówno obecni, jak i potencjalni),
przedsiębiorcy oraz potencjalni inwestorzy, organizacje
pozarządowe i turyści.
Etapem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miłoradz na lata 2021-2030 były warsztaty dotyczące misji, wizji,

celów strategicznych oraz działań, jakie należy podjąć, by
te cele osiągnąć. Wcześniej, na przełomie marca i kwietnia
br., mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniu w formie ankiety internetowej. Pozyskane w ten sposób dane zostały
wykorzystane do określenia poziomu zadowolenia mieszkańców, a także wypracowania niezbędnych kierunków
rozwoju na najbliższe lata.
Wypracowany materiał poddany został również konsultacjom społecznym, gdzie wszyscy mieszkańcy, mieli
możliwość wniesienia swoich uwag i sugestii dot. wizji rozwoju naszej gminy.
Z treścią przyjętej strategii można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłoradzu.

- Cieszę się niezmiernie, iż aktywność naszej gminy na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim została zauważona,
a my jako samorząd możemy dołączyć do zaszczytnego
grona członków metropolii. To dla mnie osobisty sukces, iż
po wielu latach ciężkiej pracy tak mały samorząd jak nasz,
nie zostanie osamotniony w działaniach - mówi Arkadiusz
Skorek, wójt gminy Miłoradz.
Wizja korzyści z członkostwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot staje się jeszcze atrakcyjniejsza
w kontekście trwających prac parlamentarnych nad ustawą
metropolitalną dla Pomorza. Ta zagwarantuje samorządom m.in. dodatkowe środki finansowe na podejmowanie
wspólnych przedsięwzięć.
- Jestem przekonany, że współpraca z doświadczonymi samorządowcami z całego województwa pomorskiego,
możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia partnerów, a
także sieciowanie działań oraz wspólna praca przy realizacji
projektów, pozwoli w perspektywie niedalekiej przyszłości
na zwiększenie potencjału rozwojowego naszej gminy, a
także będzie cenną płaszczyzną do wspólnego pokonywania problemów w gronie naszej „pomorskiej samorządowej
rodziny” - mówi wójt Arkadiusz Skorek.
Gmina Miłoradz stawia sobie za cel działania na rzecz
mieszkańców gminy ale także regionu zawiślańskiego oraz
deklaruję pracę na rzecz społeczności Żuław i całego Pomorza.

Pozyskane przez gminę laptopy trafiły do szkół
Wójt Arkadiusz Skorek przekazał na ręce dyrektorów
gminnych jednostek oświatowych laptopy i akcesoria
komputerowe dla uczniów i nauczycieli, które mają ułatwić prowadzenie zdalnych zajęć dydaktycznych.
Na zakup sprzętu multimedialnego samorząd gminy
Miłoradz pozyskał 45 tysięcy złotych ze środków ministerialnych w ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacji w systemie kształcenia zdalnego”.
Dotacja stanowi 100 % wartości projektu i finansowana
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.
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W ramach profilaktycznej wizyty z bezpłatnych porad stomatologicznych skorzystało łącznie 80 osób.

ł się
w Starym Polu odby
ku Kultury i Sportu
rod
Oś
ym
”.
inn
nie
Gm
W lutym br. w
„Zimowe wierszowa
urs Recytatorski pt.
Międzygminny Konk
braowej. Dostojne jury wy
I – III Szkoły Podstaw
s
kla
stu,
tek
dla
no
nie
wa
wa
izo
Konkurs zorgan
u, pamięciowe opano
rezenniało dobór repertuar
rep
oce
ołę
w
szk
oró
szą
zat
Na
ani
a.
org
tor
ne przez
ryzmę recyta
dulację głosu oraz cha
torzy we wspaniałej
dykcję, intonację, mo
kowej. Młodzi recyta
wie
i
ori
eg
kat
j
de
każ
w
w
siebie wiersze.
nió
ez
ucz
prz
je
tro
ane
ało
tow
recytowali przygotow
nie
ięk
ep
prz
fii
gra
no
zimowej sce
ormujemy, że:
nie.
Z wielką radością inf
rzuski zdobył wyróżnie
I uczeń Szymon Zemb
s
kla
i
ce,
w kategori
ejs
mi
I
ął
eń Wiktor Hoog zaj
w kategorii klas II ucz
ęła I miejsce.
ga Polak również zaj
Kin
III
s
kla
i
ori
w kateg
ych uczniów do
pów, zachęcamy inn
i wspaniałych wystę
u
ces
py artystyczne
stę
suk
wy
my
y
uje
nił
tul
iet
Gra
stępy recytatorów uśw
Wy
.
tów
en
tal
h
oic
rozwijania sw
w Starym Polu.
k
Szkoły Podstawowej
Małgorzata Wieczore
uczniów klas I – III ze

Wieści Gminne grudzień 2020

Aktualności z życia Gminy Miłoradz

9

Wieści ze szkół
Nowa pracownia komputerowa w szkole
w Kończewicach
Dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz przyc
hylności władz gminnych została zakupiona
i zainstalowana nowa pracownia komputero
wa.
Zakupiono 14 zestawów komputerowych (komp
uter, monitor, klawiatura i myszka) z bardzo dobrymi procesorami i szybkimi dyskami SSD.
Od 21 października pracownia jest już wykorzystywana do nauki.
Skasowane, wysłużone poprzednie komputery
zostały bezpłatnie przekazane uczniom klas
starszych z przeznaczeniem do użytku domowego
i nauki zdalnej.
S.Zirra
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Nowoczesna plazma dla szkoły na
grodą w konkursie organizowan
ym
przez „Wody Polskie”
Miło nam poinformować o sukcesie
plastycznym uczniów Zespołu Szkó
ł i Przedszkola w Miłoradzu. Adri
stycznym dla uczniów Szkół Pods
an Abramek uzyskał I miejsce w
tawowych pod hasłem ,,Więcej wies
Konkursie Plaz o powodzi, lepiej się chronisz”
telewizora 65 cali, rozdzielczość 4k,
i zdobył wspaniałą nagrodę dla
technologia LED, funkcja SMART
szkoły w postaci
TV.
Konkurs realizowany był w ramach
działań informacyjno-edukacyjnych
z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochrony prze
ciwpowodziowej Żuław (SMoRP). Drug
i z naszych uczniów Jędrzej
Wroński, otrzymał wyróżnienie. Udzi
ał i przygotowanie prac plastycznych
było jednym z zadań projektu
,,Kompleksowe zabezpieczenie prze
ciwpowodziowe Żuław”. Organizat
orem konkursu było Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wod
nej w Gdańsku.
Projekt był współfinansowany prze
z Unię Europejską ze środków Fund
uszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Głównym
celem konkursu plastycznego
było zachęcenie dzieci do pogłębie
nia wiedzy na temat zagrożeń pow
odziowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Żuław.
Koordynatorem projektu w placówce
była Pani Agnieszka Niezgoda, a opie
kunem pod którego kierunkiem zostały wykonane nagrodzo
ne prace była pani Lucyna Banaszew
ska. Jesteśmy ogromnie dumni
z sukcesów naszych uczniów i życz
ymy kolejnych. Niech radość płynąca
z tworzenia i bliski kontakt ze
sztuką przerodzą się w kolejne osiąg
nięcia.

POLENERGIA wspiera oświatę i kulturę w gminie Miłoradz
Spółka Polenergia z Warszawy prowadząca obecnie
inwestycję związaną z budową farmy wiatrowej w Gnojewie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz strategii CSR firmy wspiera oddolne inicjatywy
oświatowo – kulturalne w gminie Miłoradz.

Od bieżącego roku szkolnego w ramach wynegocjowanej przez wójta Arkadiusza Skorka umowie o współpracy z samorządem, dzięki wsparciu finansowemu spółki
w jednostkach oświatowych w Miłoradzu i Kończewicach
odbywa się szereg zajęć dodatkowych dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
Uczniowie z Miłoradza mają możliwość zgłębienia
wiedzy podczas zajęć dodatkowych przygotowujących
ich do egzaminów, a także rozwoju osobistego w ramach kreatywnych zajęć dot. matematycznych sposobów myślenia, zajęć z radości tworzenia i stymulowania

wyobraźni twórczej, a także eksperymentowania i wykonywania doświadczeń w laboratorium biologiczno-chemicznym.
Uczniowie ze szkoły w Kończewicach mogą rozwijać
z kolei swoje pasje podczas zajęć muzyczno-taneczno-plastycznych pt. „Polska na Ludowo”, a także skorzystać z
dodatkowych lekcji języka angielskiego.
Ponadto w ramach zajęć finansowanych przez Polenergię uczniowie biorą udział w kreatywnych spotkaniach
warsztatowych w ramach koła nowoczesnych technologii
informacyjno-edukacyjnych, a także poznają tajemnicę
nauki na zajęciach koła biologiczno-chemicznego.
Ponadto dzięki wsparciu finansowemu sponsora w
tym roku na terenie gminy odbył się szereg wydarzeń
kulturalnych, których koszta organizacji pokryte zostały z dofinansowania pochodzącego właśnie ze źródeł
Polenergii wśród nich były m.in. gminne obchody Dnia
Kobiet z udziałem znanego kabaretu Kałasznikof, pikniki
rodzinne Family Day, Żuławski Bieg błogosławionej Doroty czy liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich odbywające się podczas ferii zimowych
i wakacji.

Zarząd spółki Polenergia przekazał również darowiznę na dofinansowanie wydania książki „To MY Kończewice”, która dzięki udzielonemu wsparciu za darmo trafiła
do gospodarstw domowych mieszkańców sołectwa.
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Gmina za darmo przekazała mieszkańcom ponad 4000 maseczek ochronnych
Gminna akcja „Maseczka dla mieszkańca” zainicjowana przez wójta Arkadiusza Skorka prowadzona była
na przełomie marca i kwietnia br. Okrycia na twarz dla
mieszkańców gminy Miłoradz w związku z trwającą
pandemią, przygotowywali pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach, Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu oraz wolontariusze - wspaniali mieszkańcy naszej gminy. Materiał do
przygotowania maseczek zakupiony został z darowizn
od sponsorów.

ków świetlic wiejskich, podopiecznych i personelu Fundacji „Przystań” w Pogorzałej Wsi oraz pracowników gospodarstw rolnych. Własnoręcznie wykonanymi okryciami na
twarz obdarowaliśmy również ratowników medycznych,
pracowników ośrodków zdrowia oraz lokalnych przedsiębiorców. Maseczki z gminy Miłoradz wsparły również inne
jednostki na terenie powiatu malborskiego.
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Kończewice.

Nasza akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród
sponsorów. Inne samorządy zdecydowały się komercyjnie
zakupić gotowe maseczki, co wiązało się z ogromnym wydatkiem finansowanym z budżetu gminy. My działaliśmy
sami, udowadniając po raz kolejny, że RAZEM możemy
wszystko!

Do mieszkańców powędrowało ponad 3600 maseczek,
które sami przygotowaliśmy z myślą o Was! Zadbaliśmy
również o druhów z OSP Miłoradz oraz OSP Kończewice.
Maseczki trafiły do urzędników Urzędu Gminy, pracowni-

TO MY KOŃCZEWICE – powstała książka o historii wsi i jej mieszkańcach
Na początku lipca br. w Szkole Podstawowej w Kończewicach odbyło się spotkanie autorów i sponsorów
książki pt. “To My Kończewice”. To publikacja przedstawiająca historię nie tylko wsi, ale przede wszystkim jej
mieszkańców. Książka powstała z inicjatywy Sławomira Zirry, mieszkańca Kończewic i dyrektora miejscowej
Szkoły Podstawowej.
Przygotowania do
wydania pozycji rozpoczęły się w grudniu 2018
roku, gdy Sławomir Zirra
zorganizował spotkanie,
na którym powołano
grupę inicjatywną, mającą się zająć zebraniem
materiałów i ich spisaniem.
– Na spotkaniu ustaliliśmy tytuł książki, jej
układ oraz podzieliliśmy
się pracami – wspomina
Sławomir Zirra. – Prace
nad książką trwały półtora roku. Były to żmudne, czasami trudne działania. Trzeba
było dotrzeć do wielu osób, namawiać, przekonywać, a następnie długo pracować nad tekstem. Kosztowało mnie to
mnóstwo czasu i energii, ale było warto. Było to wszystko
możliwe dzięki własnemu uporowi oraz wspaniałej współpracy z grupą i życzliwości ludzi. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować grupie inicjatywnej, która ze mną
tworzyła ten projekt: panu Ryszardowi Bolkowi, Andrzejowi
Fijasowi, ks. Krzysztofowi Kaoka, państwu Góral, państwu
Madej, państwu Mucha, Marioli Wiącek, Kamili Gęsiarz, Małgorzacie Uciniak, Aleksandrze Dziubek oraz wszystkim rodzinom, a jest ich jedenaście, którzy zdecydowali się spisać
i opublikować swoje historie.

dużego zaangażowania wójta naszej gminy pana Arkadiusza Skorka. Chcę też podkreślić wspaniałą współpracę z wydawnictwem Bernardinum z Pelplina, które tę książkę wydało. Serdecznie wszystkim dziękuję – mówi Sławomir Zirra.
Książka składa się z historii samych Kończewic, ważnych obiektów dla Kończewic oraz historii tych rodzin, którzy zdecydowali się je spisać. W publikacji jest też fotogaleria aktualnych oraz historycznych fotografii.

Jak wyjaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończewicach, główny cel, który sobie postawił, czyli ocalić od
zapomnienia wspomnienia i przekazać je następnym pokoleniom, został osiągnięty.
– Książki trafią bezpłatnie do bibliotek i każdej rodziny
w Kończewicach, która na stałe tu zamieszkuje. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się zrealizować dzieło życia. Nie
było by to możliwe bez osób, które wymieniłem wcześniej
oraz sponsorów, którzy sfinansowali książkę, czyli grupy
Polenergia – Farma Wiatrowa, Starostwa Powiatowego w
Malborku, Rady Sołeckiej w Kończewicach oraz osobistego,
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RSP Wolność z wyróżnieniem „Dorota”
W ostatnią sobotę stycznia br. odbyła się Uroczysta Sesja
Rady Gminy Miłoradz, podczas której wręczono wyróżnienie Dorota 2020. Tegorocznym laureatem konkursu
została Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Wolność”
z Gnojewa, w której imieniu medal z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Żuchowskiego oraz wójta
Arkadiusza Skorka odebrał członek zarządu RSP Edward
Derc. Podziękowania za wieloletnią współpracę w imieniu mieszkańców sołectwa złożyli również radny Andrzej
Kasperkiewicz oraz sołtys wsi Kamila Stachowicz.

ków zewnętrznych oraz działania społeczne na rzecz mieszkańców gminy.
Szczególne podziękowania i skromne upominki otrzymali od dyrektora GOKIS Marcina Szeszy także sponsorzy
gminnych wydarzeń kulturalnych. Byli nimi starosta malborski Mirosław Czapla, Gospodarstwo Rolne Delta Agro Radosław Tymiec, RSP Wolność, Bank Spółdzielczy w Malborku,
POLHOZ Spółka z o.o z Szymankowa oraz Polenergia S.A.
Obok tej zaszczytnej nagrody, wręczono również wyróżnienie właścicielom najpiękniej przystrojonych w okresie minionych świąt posesji na terenie gminy. Okazały się
nimi posesja Ireny i Józefa Toporów z Bystrza oraz posesja
Rafała Węsierskiego z Kończewic.
Ponadto wójt Arkadiusz Skorek wyróżnił Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach, Stowarzyszenie Młodzi
dla Żuław, księży Pallotynów oraz społecznika Bogusława
Krauze za liczne działania promocyjne, udział w projektach
na szczeblu krajowym i wojewódzkim, pozyskiwanie środ-

Wśród gości, którzy pogratulowali wszystkim wyróżnionym byli m.in poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński,
wicestarosta malborski Waldemar Lamkowski, burmistrz
Malborka Marek Charzewski oraz przedstawiciele służb
mundurowych.
Gościem specjalnym wydarzenia był znany m.in. z serialu „Na Wspólnej” aktor Robert Kudelski, który zabrał licznie
zgromadzoną publiczność w muzyczną podróż z popularnymi przebojami. Wydarzenie zakończyła wspólna degustacja
kilkudziesięciu potraw przygotowanych przez mieszkańców
w ramach akcji „Noworoczny Stół Gminy Miłoradz”.

Ferie zimowe z GOKiS pełne atrakcji
Pomimo tego, że aura pogodowa mało zimowa, na dzieci, młodzież i rodziców z gminy Miłoradz w trakcie ferii
zimowych 2020 czekało wiele atrakcji przygotowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Chętni mogli aktywnie spędzić czas na strefie dmuchańców, spróbować swoich sił na łyżwach podczas wizyty
na lodowisku, obejrzeć film „Tani i fajni” na wielkim ekranie
tczewskiego kina „Helios” zmierzyć się w zespołowej rywalizacji na kręgielni, zostać mistrzem kuchni podczas zajęć
kulinarnych w Jeziornej Osadzie, a także wziąć udział w szeregu warsztatów w świetlicach wiejskich, gdzie na uczestników czekały warsztaty artystyczne, animacyjne warsztaty
balonowe oraz zajęcia kulinarne. Ponadto w ramach programu ferii zimowych odbył się gminny bal karnawałowy
dla dzieci, podczas którego na najmłodszych czekało wiele
atrakcji m.in fotobudka oraz konkursy z nagrodami.
W feryjnych zajęciach organizowanych przez GOKIS
udział wzięło łącznie ponad 300 osób.
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W Miłoradzu i Kończewicach odbyły się wakacyjne pikniki Family Day
Family Day to nowa wakacyjna propozycja GOKIS. W
pierwszym tygodniu sierpnia br. odbyły się pikniki rodzinne w Miłoradzu i Kończewicach. Na uczestników
wydarzeń czekała masa atrakcji: bezpłatne dmuchańce,
animacje, malowanie twarzy, warsztaty oraz program
edukacyjno-profilaktyczny.

Chętni wzięli udział w zabawie z aktorami Studia Małych Form Teatralnych Widowisko oraz konkursach i aktywnościach przygotowanych przez duet DUO Paulo. Na
uczestników czekały również darmowe lody oraz gadżety
ufundowane przez Żuławską Lokalną Grupę Działania. Imprezy ze względu na trwającą epidemię, odbyły się z zachowaniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa i reżimu
sanitarnego.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu dziękuję
sponsorom, którzy wsparli organizację przedsięwzięć. Byli
nimi: Polenergia S.A, Gospodarstwo Rolne Delta Agro, Sonac Uśnice, GKRPA w Miłoradzu oraz Stowarzyszenie Młodzi
dla Żuław.
Szczególne podziękowania za współpracę i pomoc
logistyczna w organizacji pikników kierujemy do OSP Miłoradz, OSP Kończewice, Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej oraz Parafii w Kończewicach.

Rozdano nagrody
laureatom gminnego
konkursu plastycznego
W wakacje nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pt. „Wszystko będzie dobrze” organizowanego przez GOKIS. Zadaniem dla młodych
artystów z naszej gminy było przygotowanie prac
plastycznych przy użyciu dwóch technik, przedstawiających marzenia dzieci związane z zakończeniem
epidemii. Prace należało wykonać samodzielnie,
zrobić ich zdjęcie oraz przesłać na adres ośrodka kultury. Następnie zostały one opublikowane na gminnym profilu Facebook, a internauci mogli oddawać
głosy na ich zdaniem najciekawszą pracę. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem, oddano w nim
łącznie ponad 2,5 tysiąca głosów.

Do laureatów plastycznych zmagań powędrowały dyplomy oraz nagrody w postaci kart podarunkowych do
sklepu Martes Sport, a także słodkie upominki. Za trud
włożony w przygotowanie prac oraz zaangażowanie w
głosowanie w mediach społecznościowych podziękował dzieciom i rodzicom dyrektor GOKIS Marcin Szesza.
Zwycięzcą konkursu został Szymon Sowiński z Miłoradza. Z kolei pozostali finaliści nagrodzeni zostali równorzędnymi wyróżnieniami. Wśród nich znaleźli się: Julia i
Oleg Brylowscy z Pogorzałej Wsi, Zuzanna Wojtasik z Miłoradza, Nadia Olszewska z Gnojewa, Zofia Lenkiewicz z
Mątów Wielkich oraz Oliwia Gorczyca z Pogorzałej Wsi.

Gminny dzień kobiet z humorem i kwiatami
dla wszystkich pań
W niedzielę (8 marca) mieszkańcy gminy Miłoradz i
okolic świętowali Gminny Dzień Kobiet z humorem. W
sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się występ znanego z telewizji kabaretu Kałasznikof. Zanim
wydarzenie się rozpoczęło, wszystkie panie zostały obdarowane symbolicznymi goździkami przez wójta Arkadiusza Skorka oraz Marcina Szeszę, dyrektora GOKiS.
Kabaret Kałasznikof to jedna z najprężniej rozwijających się grup kabaretowych młodego pokolenia. Słuchacze
mieli okazję pośmiać się z żartów na temat relacji damsko-męskich, ale i sytuacji z życia codziennego. Zainteresowanych nie brakowało. Wydarzenie zakończyło się sukcesem,
wzięło w nim udział ponad 120 osób.
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Czekoladowe wakacje z GOKiS w trzech sołectwach
W ramach programu wakacyjnego GOKIS gminę Miłoradz odwiedził w sierpniu br. Czekoladowy Autobus.
Zawitał do Miłoradza, Kończewic oraz Pogorzałej Wsi. W
tym właśnie unikatowym miejscu odbyły się warsztaty
w ramach, których najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
mogli poznać tajniki powstawania czekolady, a także w
oparciu o oryginalne receptury stworzyć własne „łakocie”, które w specjalnie przygotowanych pudełeczkach
zabrali ze sobą do domu.

Uczestnicy warsztatów brali również udział w degustacjach różnych gatunków czekolady, rozpoznawali nadzienia
wykorzystywane do produkcji słodyczy, a na zakończenie
zajęć obdarowani zostali certyfikatami „Mistrzów Czekolady”.
W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Wszystkie zajęcia odbyły się z zachowaniem specjalnych zasad
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Święto sportu w Mątowach Małych! Do gminy zjechali aktywni mieszkańcy
z całego regionu
Ponad 140 uczestników wzięło udział w II Żuławskim
Biegu i Marszu Nordic Walking bł. Doroty, który odbył
się w trzecią niedzielę sierpnia br. Tym razem gospodarzem gminnego święta sportu było sołectwo Mątowy
Małe. Na uczestników czekała urokliwa 5,5 km asfaltowa trasa wśród żuławskich pól. Biegacze i maszerzy
przebyli tą drogę podziwiając w sąsiedztwie Sanktuarium bł. Doroty - patronki Pomorza w Mątowach Wielkich.

Starosty Powiatu Malborskiego Mirosława Czapli oraz Wójta
Gminy Miłoradz Arkadiusza Skorka.
Patronat medialny zapewnili TVP 3 Gdańsk, Radio
Gdańsk, Portal na Plus oraz Regionalna 24.pl

Poza biegiem i marszem nie zabrakło również darmowych urządzeń rekreacyjnych. Chętni mogli nabyć także
unikatowe koszulki biegowe. Wszyscy zawodnicy otrzymali
wyjątkowe unikatowe medale, a najlepsi w poszczególnych
kategoriach specjalne trofea z wizerunkiem bł. Doroty. W
wydarzeniu udział wzięli zawodnicy z gminy Miłoradz, powiatu malborskiego, a także aktywni biegacze i maszerzy
m.in z Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumii, Mikoszewa,
Dzierzgonia, Sztumu, Gardei, Pasłęka, Pelplina, Starogardu
Gdańskiego, Pruszcza Gdańskiego, a nawet Torunia i Szczecina. Pracownicy GOKIS serwowali gościom posiłki regeneracyjne w postaci zupy, risotto i kiełbasek z grilla.
Wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Organizatorami wydarzenia byli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Organizacja Imprez Sportowych Valdano
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzi dla Żuław.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
partnerom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu oraz
Komendzie Powiatowej Policji w Malborku za pomoc w organizacji i zabezpieczeniu wydarzenia.

Szczególne wyrazy uznania kierujemy w stronę sponsorów. Byli nimi: Totalizator Sportowy właściciel marki
LOTTO, Polenergia S.A, POLHOZ, PBDI, PROCAM, Żuławska
Lokalna Grupa Działania, Gospodarstwo Rolne Delta Agro
Radosław Tymiec, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Malborku, Jeziorna Osada SAC, Piekarnia Ewizal, AMJ Marketing, Fox4Event, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w
Miłoradzu, sołtys Mątów Małych Stanisław Sadowski, radna
gminy Miłoradz Grażyna Sadowska oraz Tomasz Gęsiarz z
Kończewic.
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Kapitalny rekord i finał pełen atrakcji. Gmina Miłoradz zebrała
ponad 22 tysiące złotych dla WOŚP
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Wieści z powiatu
Mijający rok pomimo epidemii i wielu zawirowań budżetowych dla samorządu powiatowego, kończy się
realizacją kilku istotnych dla mieszkańców naszego powiatu inwestycji.

foto: R.Konczyński

W wakacje zakończyły się prace modernizacyjne basenu znajdującego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Malborku. Kapitalny remont pływalni kosztował
ponad 6,5 mln złotych. W ramach największej w ostatnich
latach inwestycji realizowanej przez samorząd powiatowy
wykonano szereg prac budowlanych, a także kompleksową
wymianę wszelkich instalacji, doposażona została również
baza socjalna. Zakupiono nowe ławki, szafki do szatni czy
platformy dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie te informacje pozwalają mieć nadzieję, że niebawem basen zostanie otwarty, a za kilka miesięcy, kiedy tylko pozwolą na to
warunki sanitarne związane z trwającą epidemią, mieszkańcy naszego powiatu będą mieli możliwość skorzystania
z nowoczesnej infrastruktury.

dzisiejszy ok. 300 metrów od Kraśniewa, ale jak zapewnia
nas zarząd powiatu, odcinek tej drogi ze względu na strukturę własnościową gruntów, zostanie dokończony już przez
samorząd gminy wiejskiej Malbork. Ma to nastąpić w najbliższych miesiącach.

toria dla osób z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa, a także oddział dedykowany osobom zakażonym.
Wiązało się to z dużym wyzwaniem logistycznym i kapitalnym remontem dotychczasowego oddziału dziecięcego,
gdzie w chwili obecnej znajduje się 18 łóżek dla pacjentów
covidowych, w tym 3 stanowiska respiratorowe. Każda z sal
wyposażona jest w kardiomonitory, systemy wzywające
pomoc oraz monitoring. Koszt dostosowania szpitala i wyposażenia naszej powiatowej placówki według obowiązujących standardów wyniósł ponad 3 mln złotych.

foto: R.Konczyński

Ze względu na trwającą epidemię szereg inwestycji
zrealizowano także w Powiatowym Centrum Zdrowia w
Malborku, gdzie przy każdym z oddziałów powstały izola-

Gmina Miłoradz gospodarzem konferencji dla
włodarzy z całego Pomorza
Samorządowcy z całego Pomorza przyjechali do gminy Miłoradz rozmawiać o czystym powietrzu i innowacyjnych źródłach energii. Wybór naszej gminy na konferencję z udziałem pomorskich samorządowców był
nieprzypadkowy.

foto: R.Konczyński

W pierwszej połowie 2020 roku samorząd powiatowy
zmodernizował również polną drogę z Miłoradza w kierunku Kraśniewa do granic administracyjnych naszej gminy, na
co pozyskał dotację w ramach rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Koszt tej inwestycji to ponad pół miiona złotych. Suma ta w całości została sfinansowana przez
samorząd powiatu. Utwardzenie drogi kończy się na dzień

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim mieszkańcom życzymy dużo spokoju i
przede wszystkim zdrowia w tym niełatwym dla nas
wszystkim okresie epidemicznym, a w Nowym Roku
szybkiego powrotu do normalności.
Sławomir Zirra i Marcin Szesza
radni powiatowi

Dofinansowania
na usuwanie azbestu
dla mieszkańców gminy
Miłoradz

To właśnie gmina Miłoradz staje się obecnie samorządem godnym do naśladowania pod względem liczby inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Obok
rozpoczętej inwestycji wiatrakowej w Gnojewie, trwa także
budowa biogazowni w Mątowach Małych, a wkrótce finalizowane mają być również rozmowy z inwestorami, którzy
zainteresowani są ulokowaniem w gminie farm fotowoltaicznych.
Organizatorami konferencji był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek
Gmin Pomorskich.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał gminie Miłoradz dotację na
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)”.
Na ten cel samorząd województwa przeznaczył prawie
60 tysięcy złotych. Środki te przekazane zostaną mieszkańcom z terenu naszej gminy, którzy zdecydowali się na utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze
swoich posesji.

Z pomocy skorzys
tało
15 gospodarstw
domowych z tere
nu
gminy Miłoradz
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„Ubieramy gminę w kwiaty” ponad tysiąc chryzantem
przyozdobiło gminę Miłoradz

Gmina Miłoradz
zaprasza mieszkańców
powiatu na darmowe
kursy językowe w
świetlicach wiejskich!
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu w ramach współpracy z EDU Consulting zaprasza mieszkańców powiatu malborskiego do wzięcia udziału w
bezpłatnych kursach językowych, które odbędą się w
świetlicach wiejskich na terenie gminy Miłoradz. Obecnie trwa rekrutacja dla osób zainteresowanych nauką
języka niemieckiego oraz francuskiego. Zapisy przyjmowane są do końca stycznia 2021 roku.

Ponad tysiąc doniczkowych chryzantem pojawiło się w
połowie listopada br. na terenie sołectw w całej gminie
Miłoradz. To efekt akcji społecznej realizowanej z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Kwiaty zostały pozyskane nieodpłatnie z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa i dostarczone przez Gospodarstwo Ogrodnicze z Nowego Stawu.
Różnokolorowe chryzantemy trafiły pod przydrożne kapliczki i miejsca ważne dla lokalnych społeczności. Pracownicy GOKIS dostarczyli kwiaty również na lokalne cmentarze aby mieszkańcy mogli je umieścić na grobach swoich
najbliższych.
Mam nadzieję, że kwiatowe zakątki, które stworzyliśmy dzisiaj wraz z mieszkańcami i pracownikami świetlic wiejskich
nacieszą nasze oczy i podniosą na duchu w tym trudnym
dla nas wszystkich okresie epidemii – mówi Marcin Szesza,
dyrektor GOKIS w Miłoradzu.

Pani Dominiki Wróbel - dyrektor GZGK w Miłoradzu oraz
radnego Andrzeja Kasperkiewicza za pomoc w transporcie
chryzantem do poszczególnych sołectw, a także mieszkańców, którzy bezinteresownie pomogli w akcji. Dzięki Wam
gmina chociaż na jakiś czas stała się piękniejsza niż zwykle.

Dzięki zainicjowanej przez nas współpracy w ramach
projektu unijnego, aktywni zawodowo mieszkańcy naszej
gminy oraz powiatu w wieku od 25 do 73 roku życia posiadający maksymalnie średnie wykształcenie mają możliwość nabycia kompetencji językowych podczas zajęć, które
pod okiem wykwalifikowanych trenerów odbywać się będą
dwa razy w tygodniu w świetlicach wiejskich na terenie
gminy Miłoradz. Udział w kursie jest całkowicie darmowy,
organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały
dydaktyczne. Osoby, które ukończą kurs otrzymają również
międzynarodowy certyfikat językowy TGLS.
Szczegółowe informacje nt. kursu można uzyskać osobiście w sekretariacie GOKIS (Urząd Gminy w Miłoradzu, pokój 13, I piętro,) mejlowo pod adresem m.szesza@miloradz.
malbork.pl lub pod numerem telefonu 606-342-197.

y

20 tysięc
Kwiaty o wartości
stały za
złotych pozyskane zo yzacji
struktur
darmo z Agencji Re
ictwa.
i Modernizacji Roln
Trafiły do 9 sołectw.

Bądź współtwórcą Wieści
Gminnych

Organizatorzy kierują wyrazy podziękowania do biura
powiatowego ARIMR za zaproszenie do akcji, Pani Joanny
Pętal za przekazanie i dostarczenie przepięknych kwiatów,
pracowników GOKIS i Urzędu Gminy za pomoc logistyczną,

Zapraszamy mieszkańców, sołtysów, rady sołeckie, radnych
oraz przedstawicieli stowarzyszeń oraz klubów i organizacji funkcjonujących na terenie naszej gminy do udziału w
współtworzeniu naszego biuletynu informacyjnego.
Jeśli organizujecie ciekawe wydarzenie, bądź chcielibyście
podzielić się z nami istotnymi dla mieszkańców wiadomościami, zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru
naszego informatora.
Propozycje treści można przesyłać na redakcyjny adres:
gokis.miloradz@gmail.com

Urząd Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz
tel: 055 271-15-31
www.miloradz.malbork.pl

Partnerzy wydania

