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                   Piotr Czech                                                                         
wraz z Radnymi Rady Miejskiej                     

Piotr Pawlik
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
Obfitości na świątecznym stole, 

Smacznego jajka oraz wiosennego nastroju 
w rodzinnym gronie

życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Mirosławcu                                    Burmistrz Mirosławca

...i polub nasz fanpage na facebook’u :)
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Mirosławiec obywatelski

	 W	tym	artykule	wyjątkowo	

zamiast	informacji	z	sesji,	chciałbym	

przedstawić	Państwu	„nowość”,	z	ja-

ką	 mamy	 do	 czynienia	 w	 mirosła-

wieckim	samorządzie,	tj.	z	budżetem	

obywatelskim	 zwanym	 „partycypa-

cyjnym”.	 Pozwolicie	 Państwo,	 że	

przybliżę	 tę	 	 inicjatywę,	 jej	 główne

założenia	 i	 priorytety.	 Jest	 to	 nowoczesna	 forma	 wydatkowania	

pieniędzy	gminnych,	gwarantowana	w	budżecie,	a	kierunkowana	przez	

samych	 mieszkańców.	 Znaczy	 to	 tyle,	 że	 mieszkańcy	 mają	 większy	

wpływ	na	zadania	realizowane	w	gminie,	ponieważ	sami	je	zgłaszają	

lub	wybierają.	Mogą	to	być	zadania	mniejsze	np.	(skwer,	ławeczki,	plac	

zieleni,	uporządkowanie	terenu),	jak	i	te	trochę	większe	wkraczające	

w	 sferę	 inwestycyjną	 (budowlaną).	 Wbrew	 pozorom	 nie	 jest	 to	

skomplikowana	procedura,	ponieważ	nie	ma	tu	zbyt	wielu	przepisów,	

regulacji	ustawowych,	czy	obostrzeń	natury	prawnej.	 Jest	 to	swoiste	

porozumienie	 pomiędzy	 mieszkańcami	 bądź	 organizacjami	

pozarządowymi	 (zgłaszającymi),	 a	 ich	 samorządowymi	 przedsta-

wicielami	 (wykonawcami).	 W	 przypadku	 Mirosławca	 procedura	

zagwarantowania	 środków	 pieniężnych	 i	 wyboru	 pomysłu	 wygląda	

następująco.	 Burmistrz	 zarządzeniem	 określił	 regulamin	 w	 sprawie	

konsultacji	 społecznych	 dot.	 budżetu	 obywatelskiego,	 który	 zawiera	

cele,	kryteria,	kwoty	oraz	zakres	prac	zespołu	oceniającego	projekty.	

Zgłaszane	 projekty	 muszą	 mieć	 cechy	 zadań	 inwestycyjnych	 lub	

posiadać	 charakter	 imprez	 kulturalnych	 czy	 integracyjnych	

realizowanych	 na	 terenie	 gminy.	 Na	 2016	 rok	 w	 budżecie	 gminy	

zagwarantowano	na	ten	cel	45	tys.	zł	z	podziałem	na	trzy	zadania	1)	do	

20.000	 zł,	 2)	 do	 15.000	 zł	 3)	 do	 10.000	 zł.	 Głównymi	 celami	

przyświecającymi	 tej	 idei	 jest	 budowanie	 społeczeństwa	 obywa-

telskiego,	 maksymalizacja	 efektywności	 i	 trafności	 procesów	

decyzyjnych,	 pozyskanie	 społecznego	 zrozumienia	 i	 akceptacji	 dla	

projektowanych	 rozwiązań	 oraz	 moim	 zdaniem	 najważniejsze	

-	włączenie	mieszkańców	w	proces	 zarządzania	Gminą	Mirosławiec.	

Analizy	 zgłoszonych	 projektów	 dokonają	 właściwe	 komórki	

organizacyjne	 Urzędu	Miejskiego,	 natomiast	 ostatecznej	 kwalifikacji	

projektów,	 które	 zostaną	 poddane	 pod	 głosowanie	 mieszkańców,	

dokona	 Zespół	 ds.	 budżetu	 obywatelskiego.	 W	 skład	 w/w	 zespołu	

wchodzą	 przedstawiciele	 urzędu,	 rady	 miejskiej,	 sołectw,	 stowarzy-

szeń	 oraz	 	 zakładów	 pracy.	 Przekrojowy	 charakter	 zespołu	 pozwoli	

optymalnie	zweryfikować	zgłoszone	pomysły.	W	terminie	określonym	

w	regulaminie,	tj.	do	4	marca	2016	r.	zgłoszono	7	projektów.	Wszystkie	

projekty	zostały	przez	Zespół	zaopiniowane	pozytywnie,	wobec	czego	

będą	 poddane	 pod	 głosowanie	 mieszkańców.	 Głosowanie	 bezpo-

średnie	 odbywa	 się	 17	 marca	 br.,	 za	 pomocą	 poczty	 tradycyjnej	

i	poczty	elektronicznej	w	dniach	15-17	marca	br.	Informacja	o	wynikach	

konsultacji,	czyli	wyborze	projektów	zostanie	podana	mieszkańcom	do	

31	 marca	 2016	 r.	 Zapraszam	 w	 tym	 celu	 do	 śledzenia	 m.in.	 strony	

internetowej	gminy	www.miroslawiec.pl.	Wybrane	przez	mieszkańców	

projekty	będą	realizowane	w	bieżącym	roku.	Mam	nadzieję,	że	pomysł	

się	 przyjmie	 a	 mieszkańcy	 chętnie	 będą	 brać	 udział	 w	 tym	

przedsięwzięciu.

Z	pozdrowieniami
							Piotr	Czech

									przewodniczacy@miroslawiec.pl

	 Tak 	 j a k 	 nadchodząca	

wiosna	przynosi	nam	nowe	nadzieje	

na	realizację	planów	życiowych,	tak	

też	 i	 w	 gminie	 okres	 wiosenny	 to	

momen t 	 	 ro zpo c z ę c i a 	 w i e l u	

przeds ięwzię ć . 	 N iec ierp l iwie	

czekamy	 na	 otwarcie	 „skarbca”	

z	 dotacjami	 unijnymi,	 kompletując

Nowy rok, nowe otwarcie

		i	składając	wnioski,	które	mają	szansę	na	dofinansowanie.	W	tym	roku	

najważniejszym	 i	 najkosztowniejszym	 zadaniem	 będzie	 realizacja	

projektu	kanalizacji	 i	wodociągowania	Próchnowa,	do	którego	wodę	

będziemy	dostarczać	z	hydroforni	w	Bronikowie.	

	 Rysują	 się	 szanse	 na	 wykonanie	 zadania	 modernizacji	

oświetlenia	 ulicznego	 w	 Mirosławcu	 Górnym.	 Wymianie	 uległoby	

niemalże	 100	 lamp	 oświetleniowych.	 Projekt	 zakłada	 użycie	 lamp	

ledowych,	 co	 znacznie	 zmniejszyłoby	 zużycie	 energii	 elektrycznej.	

Projekt	nie	ma	 co	prawda	 szans	na	dofinansowanie,	 ale	 znaleźliśmy	

dobrego	dostawcę,	który	oprócz	gwarancji	jakościowych	daje	świetną	

cenę	zakupu	urządzeń.	Jeśli	uda	się	wykonać	to	zadanie	w	całości,	o	co	

bardzo	 zabiegamy,	 to	 będzie	 to	 pierwsze	 w	 naszej	 gminie	 tak	 duże	

zadanie	 oświetleniowe.	 Oprócz	 zmniejszenia	 rachunków,	 spowoduje	

też	poprawę	efektu	wizualnego	-	ujednolicone	lampy	to	lepszy	wygląd	

osiedla	 mieszkaniowego.	 W	 przygotowaniu	 jest	 też	 kilka	 innych	

projektów,	które	uzupełnią	oświetlenia	uliczne	w	brakujących	strefach	

miasta	i	gminy.

	 W	okolicach	świąt	poznamy	też	wynik	złożonego	wniosku	do	

kontraktów	 samorządowych.	Wspólny	 projekt	 samorządów	powiatu	

wałeckiego	 ma	 na	 celu	 	 poprawić	 stan	 oświaty.	 Ze	 środków	

dedykowanych	 dla	 Gminy	 Mirosławiec	 kwota	 dofinansowania	

zostałaby	przekazana	na	modernizację	pierwszego	 i	 drugiego	piętra	

budynku	szkoły	podstawowej	w	Mirosławcu	oraz	na	realizację	projektu	

„Cyfrowy	Mirosł@wiec”	dotyczący	prowadzenia	nowoczesnych	zajęć	

w	szkole	metodą	TIK.

Kolejne	 trzy	 obiekty,	 które	 chcemy	 zmodernizować	 w	 ramach	

termomodernizacji	obiektów	użyteczności	publicznej	to:	przychodnia	

zdrowia,	 budynek	 na	 stadionie	 miejskim	 i	 świetlica	 w	 Łowiczu	

Wałeckim.	 Od	 kwietnia	 będziemy	 rozszerzać	 projekty	 budowlane	

o	 urządzenia	 wspomagające	 wytwarzanie	 energii:	 pompy	 ciepła,	

panele	fotowoltaiczne.	Są	to	bowiem	elementy	niezbędne	do	złożenia	

na	 jesień	 wniosku	 o	 dofinansowanie,	 a	 jednocześnie	 spowodują	

uzyskanie	tańszej	energii	cieplnej	i	elektrycznej.

Nie	zapominamy	 też	o	drogach.	W	styczniu	złożyliśmy	do	programu	

PROW	wniosek	o	dofinansowanie	trzeciego	etapu	modernizacji	ulicy	

Sprzymierzonych	-	od	zakrętu	do	rzeczki	w	kierunku	Kosiakowa.	Na	

przełomie	marca	i	kwietnia	będziemy	wyłaniać	wykonawcę	remontu	

dróg	 gruntowych.	 Chcemy	w	 tym	 roku	wyremontować	 prawie	5	 km	

dróg,	 tych	 najbardziej	 uczęszczanych.	 To	 rozwiązanie	 ma	 na	 celu		

stopniowe	 polepszanie	 stanu	 kolejnych	 odcinków	 tych	 dróg	 oraz	

szybką	 reakcję	wykonawcy	w	przypadku	nagłego	pogorszenia	 stanu	

technicznego	fragmentu	drogi.

Finalizujemy	temat	projektu	zagospodarowania	jeziora	Harcerskiego.	
2W	 planie	 jest	 budowa	 dwóch	 pomostów	 o	 powierzchni	 	 254	 m ,	

poprawa	stanu	plaży	 i	miejsca	kąpielowego.	 Jeśli	wszystko	ułoży	się	

pomyślnie,	to	budowa	mogłaby	ruszyć	w	tym	roku.	Na	pytanie	dlaczego	

nie	j.	Kosiakowo	wyjaśniam,	że	Kosiakowo,	to	inwestycja,	której	koszt	

realizacji	 	 to	 ok.	 milion	 złotych.	 Tak	 kosztowne	 zadanie	 wymaga	

uzyskania	 dofinansowania	 z	 zewnątrz.	 Kolejnym	 argumentem	

przemawiającym	za	realizacją	zadania	na	j.	Harcerskim	to	lepsza	jakość	

wody	w	porównaniu	z	j.	Kosiakowo.	Ponadto	 	do	jeziora	Harcerskiego	

blisko	mają	mieszkańcy	Mirosławca	i	Mirosławca	Górnego.

Od	1	kwietnia	ruszamy	z	programem	„500+”.	Miejsko-Gminny	Ośrodek	

Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu	jest		przygotowany	do	przyjmowania	

Państwa	wniosków,	 poza	 placówką	MGOPS	 również	 	 na	 świetlicach	

wiejskich	i	przez	Internet.	Wszyscy	chętni	na	pewno	dostaną	wsparcie	

i	pomoc	w	wypełnieniu	wniosku.
Ze	świątecznymi	pozdrowieniami

Piotr	Pawlik
burmistrz@miroslawiec.pl

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza:
poniedziałek i piątek: 9.00-10.00

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej:
poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00

czwartek w godz. od 11.00 do 12.00
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Załóż Profil Zaufany 
- załatwiaj sprawy przez internet!

	 Serdecznie	zachęcamy	wszystkich	mieszkańców	do	

zakładania	 Profilu	 Zaufanego!!!	 Profil	 Zaufany	 to	 Twój	

darmowy	podpis	elektroniczny	do	kontaktu	z	administracją	i	nie	

tylko.	 Załóż	 konto	 w	 ePUAP	 i	 złóż	 wniosek	 o	 potwierdzenie	

Profilu	 Zaufanego.	 Następnie	 przyjdź	 do	 Urzędu	 Miejskiego	

w	 Mirosławcu	 z	 dowodem	 osobistym	 lub	 paszportem,	 by	

potwierdzić	swoją		tożsamość	(10	minut).

Używaj	Profilu	Zaufanego	do	elektronicznego	składania	podań	

i	 wniosków	 do	 urzędów,	 MGOPS	 (m.in.	 Program	 500+),	

kontaktów	z	ZUS	(m.in.	stan	składek),	CEIDG	(m.in.	zakładanie,	

zmiany,	 wznawianie	 i	 zawieszanie	 działności	 gospodarczej)	

oraz	 wiele	 innych.	Więcej	 informacji	 w	 Biuletynie	 Informacji	

Publicznej	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Mirosławcu	 pod	 adresem	

www.bip.miroslawiec.pl/dokumenty/menu/112.

	Przekaż	swój	1%	podatku	
w	dobrej	sprawie

wsparcie	dla	Malwinki	Wasiak

Bezpłatne porady prawne 
w Mirosławcu

	 Od	4	stycznia	w	Bibliotece	Publicznej	w	Mirosławcu	

funkcjonuje	 Punkt	 Nieodpłatnej	 Pomocy	 Prawnej	 oraz	

Edukacji	 Prawnej,	 który	 uruchomiony	 został	 na	 podstawie	

porozumienia	Gminy	Mirosławiec	z	Powiatem	Wałeckim.

Porad	udziela	radca	prawny	Ewa	Burchard	–	Korzenko.	Punkt	

czynny	 jest	 trzy	 razy	w	 tygodniu:	w	poniedziałki	 (od	8.00	do	

15.00),	wtorki	(od	10.00	do	18.00)	i	środy	(od	10.00	do	15.00).	

Jego	uruchomienie	 związane	było	z	wejściem	w	 życie	ustawy	

z	 dnia	 5	 sierpnia	 2015	 r.	 o	 nieodpłatnej	 pomocy	 prawnej.	

Zgodnie	 z	 jej	 zapisami	 z	 bezpłatnej	 pomocy	 prawnej	 mogą	

skorzystać	 podopieczni	 ośrodków	 pomocy	 społecznej,	

posiadacze	Karty	Dużej	Rodziny,	kombatanci,	weterani,	osoby	

mające	mniej	niż	26	lub	więcej	niż	65	lat	oraz	te,	które	znalazły	

się	w	sytuacji	zagrożenia	lub	poniosły	straty	w	wyniku	wystą-

pienia	 klęski	 żywiołowej,	 katastrofy	 naturalnej	 lub	 awarii	

technicznej.

W	Punkcie	można	dowiedzieć	się	m.	in.:	jakie	przysługują	nam	

uprawnienia	(ale	i	jakie	ciążą	na	nas	obowiązki),	jak	rozwiązać	

dotyczący	 nas	 problem	 i	 jak	 napisać	 stosowne	 pismo.	

Nieodpłatna	pomoc	prawna	nie	obejmuje	spraw	podatkowych	

związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodarczej,	

z	zakresu	prawa	celnego,	dewizowego	i	handlowego	oraz	tych	

związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodarczej	

(z	wyjątkiem	 przygotowania	 do	 rozpoczęcia	 tej	 działalności).	

Zapraszamy	do	korzystania.

PUNKT 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PONIEDZIAŁEK   8.00 - 15.00
WTOREK             10.00 - 18.00
ŚRODA                 10.00 - 15.00

Ta koperta 
może uratować życie!

	 Nasza	 gminna	 „Koperta	 życia”	 jest	 już	 wydawana	

w	NZOZ	Tadeusza	Ząbka	oraz	w	NZOZ	Elżbiety	i	Wojciecha	

Sabak.	 Zapraszamy	 do	 skorzystania	 z	 oferty	 przy	 okazji	

wizyty	 w	 przychodni.	 „Koperta	 życia"	 to	 akcja,	 do	 której	

przystąpienia	 zachęcają	 lekarze	 i	 pracownicy	 pogotowia	

ratunkowego.	 Akcja	 skierowana	 jest	 do	 osób	 przewlekle	

chorych,	 starszych,	 samotnych	 i	 polega	 na	 umieszczeniu	

w	 specjalnie	 przygotowanych	 kopertach	 najważniejszych	

informacji	o	stanie	zdrowia,	przyjmowanych	 lekach,	alergiach	

na	leki,	kontaktach	do	najbliższych,	danych	osobowych,	w	tym	nr	

PESEL.

Pakiet	 z	 takimi	 informacjami	 powinien	 być	 przechowywany	

w	 lodówce,	 czyli	miejscu,	 które	 jest	 prawie	w	 każdym	 domu	

i	zarazem	jest	łatwo	dostępne.

Zadanie	 finansowane	 z	 budżetu	 Gminy	 i	 Miasta	 Mirosławiec.

Źródło:	www.kopertażycia.pl
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Jak otrzymać świadczenie wychowawcze 
czyli 500 zł na dziecko

1.	W	Gminie	Mirosławiec	rządowy	program	„Rodzina	500	plus”	

będzie	obsługiwał	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	

w	Mirosławcu,	ul.	Polna	23.

2.	 Aby	 otrzymać	 500	 złotych	 na	 dziecko	 należy	 złożyć	

odpowiedni	 wniosek	 w	 Miejsko-Gminnym	 Ośrodku	 Pomocy	

Społecznej	w	Mirosławcu,	pokój	104	 (I	piętro).	Wnioski	będą	

przyjmowane	 od	 1	 kwietnia	 2016	 roku.	 Wnioski	 będą	 także	

przyjmowane	 przez	 pracownika	 MGOPS	 w	 poszczególnych	

sołectwach	(w	świetlicach	gminnych):

3.	 Wnioski	 będą	 mogły	 być	 składane	 metodą	 tradycyjną	

(papierowo)	lub	online	przez	Internet.	Będą	to	w	sumie	cztery	

kanały	 pozwalające	 na	 wniesienie	 wniosku	 w	 postaci	

elektronicznej.	Po	pierwsze	przez	portal	Emp@tia,	prowadzony	

przez	Ministerstwo	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej.	Drugim	

kanałem	 będzie	 Platforma	 Usług	 Elektronicznych	 Zakładu	

Ubezpieczeń	 Społecznych	 (PUE	 ZUS),	 trzecim	 -	 elektroniczna	

Platforma	 Usług	 Administracji	 Publicznej	 (ePUAP),	 czwartym	

natomiast	 -	 systemy	 banków,	 które	 udostępniają	 swe	 usługi	

w	formie	elektronicznej.

4.	 Formularz	 wniosku	 oraz	 inne	 dokumenty	 niezbędne	 do	

ustalenia	 prawa	 do	 świadczenia	 wychowawczego	 można	

pobierać	od	1	kwietnia	2016	r.	w	siedzibie	Miejsko-Gminnego	

Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu,	ul.	Polna	23,	pokój	

104	lub	bezpośrednio	ze	strony	BIP	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	

Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu:

http://mgopsmiroslawiec.bipstrona.pl/,	 zakładka:	 zadania→	

świadczenie	wychowawcze.

5.	 S�wiadczenie	 wychowawcze	 czyli	 500	 zł	 na	 dziecko	 będzie	

wypłacane	 matce,	 ojcu,	 	 opiekunowi	 faktycznemu	 albo	

opiekunowi	 prawnemu,	 którzy	 wychowują	 przynajmniej	

dwójkę	niepełnoletnich	dzieci	tj.,	w	wieku	do	18.	roku	życia.	Na	

drugie,	 trzecie	 i	 każde	 kolejne	 dziecko	 otrzymają	 oni	 po	 500	

złotych	miesięcznie.	Nie	obowiązuje	tu	żaden	próg	dochodowy	

-	 500	 złotych	 na	 dziecko	 otrzyma	 każdy	 rodzic,	 który	 złoży	

wniosek	w	tej	sprawie.

6.	Jest	możliwość	otrzymania	500	złotych	na	pierwsze	dziecko	

w	rodzinie	(czyli	jedyne	lub	najstarsze	dziecko	w	wieku	do	18.	

roku	 życia),	 lecz	 w	 tym	 przypadku	 obowiązuje	 kryterium	

dochodowe.	Górna	granica	to	800	zł	na	osobę	w	rodzinie,	a	jeżeli	

członkiem	rodziny	 jest	dziecko	niepełnosprawne	-	1200	zł	na	

osobę	w	rodzinie.

7.	Jeśli	dochód	w	rodzinie	wzrośnie	powyżej	kryterium,	traci	się	

prawo	do	świadczenia	na	pierwsze	dziecko.

8.	Kwota	500	złotych	nie	będzie	opodatkowana.

9.	S�wiadczenie	500	zł	na	dziecko	nie	będzie	wliczane	do	dochodu	

przy	 ustalaniu	 innych	 świadczeń	 m.in.	 zasiłku	 rodzinnego,	

świadczeń	alimentacyjnych,	zasiłków	z	pomocy	społecznej	czy	

dodatku	mieszkaniowego.

10.	 W	 przypadku	 ubiegania	 się	 o	 świadczenie	 na	 pierwsze	

dziecko	 oprócz	 danych	 osoby	 występującej	 o	 przyznanie	

świadczenia	i	danych	osób	wchodzących	w	skład	rodziny	(imię,	

nazwisko,	stan	cywilny,	adres	miejsca	zamieszkania	lub	pobytu,	

miejsce	 urodzenia,	 stan	 cywilny,	 obywatelstwo,	 płeć,	 numer	

PESEL,	a	w	razie	gdy	nie	nadano	numeru	PESEL	–	numer	i	serię	

dokumentu	 potwierdzającego	 tożsamość)	 do	 wniosku	 należy	

dołączyć	 oświadczenie	 członka	 rodziny	 rozliczającego	 się	 na	

podstawie	przepisów	o	zryczałtowanym	podatku	dochodowym	

od	 osób	 fizycznych	 oraz	 takim,	 od	 którego	 podatek	 nie	 jest	

odprowadzany.	 Nie	 należy	 natomiast	 dołączać	 dokumentów	

o	 dochodach	 podlegających	 opodatkowaniu	 podatkiem	

dochodowym	od	osób	fizycznych	na	zasadach	określonych	w	art.	

27,	art.	30b,	art.	30c,	art.	30e,	i	art.	30f	ustawy	z	dnia	26	lipca	

1991	r.	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.	Dokumenty	

te	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu	

będzie	 pozyskiwał	 samodzielnie	 za	 pośrednictwem	 systemu	

informatycznego	Emp@tia.

11.	 W	 przypadku	 ubiegania	 się	 o	 świadczenie	 wyłącznie	 na	

drugie	i	kolejne	dzieci	we	wniosku	trzeba	podać	dane	o	osobach	

wchodzących	w	skład	rodziny,	ale	bez	informacji	o	dochodach.

12.	Pierwszy	okres,	na	który	ustalane	 jest	prawo	do	 	wypłaty	

świadczenia	wychowawczego,	rozpoczyna	się	1	kwietnia	2016	

roku	i	kończy	dnia	30	września	2017	roku.	W	tym	przypadku	

podstawą	ustalenia	prawa	do	 świadczenia	są	dochody	z	2014	

roku.	 Prawo	 do	 świadczenia	 ustala	 się	 z	 uwzględnieniem	

określonych	ustawą	przepisów	o	utracie	i	uzyskaniu	dochodu.

13.	 Ośrodek	 ma	 3	 miesiące	 na	 wydanie	 decyzji	 i	 wypłatę	

świadczenia.	Jeśli	wniosek	zostanie	złożony	do	końca	czerwca	

2016	 r.	 świadczenie	 	 zostanie	wypłacone	 z	wyrównaniem	od	

kwietnia.	Złożenie	wniosku	w	kolejnych	miesiącach	spowoduje,	

że	 świadczenie	 będzie	 wypłacane	 od	 miesiąca,	 w	 którym	

wniosek	zostanie	złożony.

14.	 Pieniądze	 będą	 wypłacane	 w	 gotówce,	 przekazem	

pocztowym	lub	na	konto.

15.	W	przypadku	stwierdzenia	przez	pracownika	socjalnego,	że	

osoba	 uprawniona	 marnotrawi	 wypłacane	 jej	 świadczenie	

wychowawcze	lub	wydatkuje	je	niezgodnie	z	przeznaczeniem,	

wypłata	 świadczenia	 może	 zostać	 zamieniona	 na	 pomoc	

rzeczową	(np.	na	jedzenie,	ubrania,	lekarstwa	itp.)	lub	w	formie	

opłacania	usług	(np.	opłata	za	pobyt	dziecka	w	przedszkolu	itp.).
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Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)

	 Od	końca	2014	r.	w	Polsce	realizowany	jest	Program	

Operacyjny	 Pomoc	 Żywnościowa	 2014-2020	 (PO	 PZ� ).	

Program	 współfinansowany	 jest	 ze	 środków	 Europejskiego	

Funduszu	Pomocy	Najbardziej	Potrzebującym.	Program	został	

opracowany	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 Parlamentu	

Europejskiego	i	Rady	(UE)	nr	223/2014	z	dnia	11	marca	2014	r.	

w	 sprawie	 Europejskiego	 Funduszu	 Pomocy	 Najbardziej	

Potrzebującym.

Funkcję	 Instytucji	 Zarządzającej	 Programem	 (IZ)	 pełni	

Ministerstwo	 Rodziny,	 Pracy	 i	 Polityki	 Społecznej,	 Instytucji	

Pośredniczącej	 (IP)	 - 	 Agencja	 Rynku	 Rolnego	 (ARR)	

odpowiedzialna	 m.in.	 za	 podpisywanie	 umów	 z	 dostawcami	

żywności	 oraz	organizacjami	partnerskimi,	 których	 zadaniem	

jest	 dystrybucja	 produktów	 żywnościowych	 na	 poziomie	

regionalnym	i	lokalnym.

Głównym	 celem	 Programu	 jest	 udzielenie	 wsparcia	 osobom	

doświadczającym	 najgłębszych	 form	 ubóstwa	 poprzez	

udostępnienie	 pomocy	 żywnościowej	 w	 formie	 paczek	 lub	

posiłków.

Uprawnienie	 do	 korzystania	 z	 pomocy	 żywnościowej	

uwarunkowane	 jest	 znajdowaniem	 się	 w	 trudnej	 sytuacji	

życiowej	 (sytuacje	 takie	 wymienione	 są	 w	 art.	 7	 ustawy	

	 o	 pomocy	 społecznej)	 	 oraz	 spełnianiem	 kryterium	

dochodowego,	 które	 zostało	 określone	 na	 poziomie	 150%	

kryterium	 dochodowego	 uprawniającego	 do	 korzystania	 ze	

świadczeń	 pomocy	 społecznej	 tj.	 951	 zł	 w	 przypadku	 osoby	

samotnie	 gospodarującej	 oraz	 771	 zł	 w	 przypadku	 osoby	

w	rodzinie.

Program	 2015	 rozpoczął	 się	 w	 maju	 2015	 r.	 a	 dystrybucja	

żywności	 potrwa	 do	 końca	 kwietnia	 2016	 r.	 Osobom	

potrzebującym	z	gminy	Mirosławiec	produkty	przekazuje	Pilski	

Bank	 Z� ywności	 za	 pośrednictwem	 Koła	 Miejskiego	 TPD	

w	Mirosławcu.	Organizacje	zajmujące	się	dystrybucją	żywności	

zobowiązane	 są	 także	 do	 prowadzenia	 tzw.	 działań	

towarzyszących,	których	celem	jest	włączenie	społeczne	osób	

najbardziej	potrzebujących	np.	zajęcia	aktywizujące	z	zakresu	

właściwego	zarządzania	domowym	budżetem	czy	optymalnego	

wykorzystania	otrzymywanej	żywności.

W	 celu	 uzyskania	 skierowania	 do	 otrzymania	 pomocy	

żywnościowej	należy	zgłaszać	się	do	pracowników	socjalnych	

Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu	

ul.	Polna	23	w	godz.	od	7.00	do	10.00.	Osoby	i	rodziny	niebędące	

kl ientami 	 o środka	 pomocy	 społecznej 	 proszone	 są	

o	udokumentowanie	dochodów.

Dodatkowych	 informacji	 udzielają	 pracownicy	 socjalni	

w	 godz.	 od	 7.00	 do	 10.00	w	 siedzibie	Miejsko-Gminnego	

Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu	ul.	Polna	23	lub	

pod	numerem	telefonu:	67	259	58	53.

Wieści	z	inwestycji	gminnych
Przebudowa ul. Sprzymierzonych 
w Mirosławcu wraz z odwodnieniem 
(od ul. Wileńskiej do ul. Wolności)

	 W	ramach	zadania	przebudowano	nawierzchnię	jezdni	

w	 granicach	 pasa	 drogowego	 od	 ulicy	 Wileńskiej	 do	 ulicy	

Wolności.	 Istniejąca	 nawierzchnia	 bitumiczna	 została	

zfrezowana,	wykonano	wyrównanie	masą	asfaltową	a	następnie	

warstwę	 ścieralną	 z	 betonu	 asfaltowego.	Na	 części	 istniejącej	

nawierzchni	 brukowej	 na	 długości	 3m	 wykonano	 nakładkę	

z	betonu	asfaltowego.	W	km	0+089,5	–	0+096,85	wykonano	próg	

zwalniający	 płytowy	 o	 nawierzchni	 z	 kostki	 kamiennej.	

Istniejącą	 nawierzchnię	 brukową	 przełożono.	 Nawierzchnia	

brukowa	 z	 obu	 stron	 została	 ograniczona	 krawężnikiem	

ulicznym.	Wzdłuż	krawężnika	na	całym	odcinku	ulicy	objętym	

robotami	z	wyłączeniem	progu	zwalniającego	wykonano	ściek	

z	 kostki	 betonowej.	 W	 ramach	 zadania	 wymieniono	 studnie	

rewizyjne	z	kręgów	betonowych	oraz	kanały	z	rur	betonowych	

kielichowych.	 Został	 wymieniony	 również	 krawężnik	 uliczny	

ograniczający	 chodnik.	 Na	 przebudowywanym	 odcinku	 ulicy	

Sprzymierzonych	wykonano	oznakowania	pionowe	i	poziome.	

W	obrębie	pasa	drogowego,	w	liniach	rozgraniczających	ulicę,	

istniejący	 chodnik	 prawostronny	 przy	 krawędzi	 jezdni	 został	

przebudowany	 –	 wykonano	 nową	 nawierzchnie	 z	 kostki	

betonowej	koloru	szarego	gr.	6cm	w	ilości	ok.	64m2.	Wykonano	

nową	nawierzchnię	zjazdów	z	kostki	betonowej	gr.	8cm	w	ilości	

ok.	 233m².	 Prace	 zakończyły	 się	 w	 październiku	 2015	 roku.	

Całkowity	koszt	zadania	wyniósł	192	126,27	zł.

Przebudowa ul. Akacjowej i Lipowej 
w Mirosławcu 

	 W	 listopadzie	 2015	 roku	 została	 przeprowadzona	

procedura	 związana	 z	 wyborem	 wykonawcy	 robót,	 na	

podstawie	 której	 w	 dniu	 22	 grudnia	 2015r.	 została	 zawarta	

umowa	na	realizację	robót,	które	zostaną	zakończone	do	połowy	

maja	 2016	 roku.	 W	 ramach	 zadania	 zostanie	 przebudowana	

droga	gminna	–	ulica	Akacjowa	(na	odcinku	od	ulicy	Polnej	do	

skrzyżowania	 z	 ulicą	 Lipową),	 	 ulica	 Lipowa	 oraz	 droga	

wewnętrzna	stanowiąca	działkę	nr	975.	W	ramach	przebudowy	

ulicy	 Akacjowej	 zostanie	 rozebrana	 istniejąca	 nawierzchnia	

z	płyt	drogowych	betonowych,	które	zostaną	wykorzystane	do	

wykonania	 nawierzchni	 na	 ulicy	 Akacjowej	 wg	 nowego	

przebiegu	 ulicy.	 Nawierzchnia	 z	 płyt	 drogowych	 została	

zaprojektowana	 także	 na	 drodze	 wewnętrznej.	 W	 ramach	

przebudowy	ulicy	Lipowej	zostanie	wykonana	niwelacja	terenu,	

wydzielenie	 jezdni	 krawężnikiem	 drogowym	 oraz	wykonanie	

nawierzchni	z	kruszywa.	Planowany	całkowity	koszt	zadania	to	

76	629	zł.

W	związku	 z	przebudową	ulicy	Akacjowej	 zostanie	przygoto-

wanych	do	sprzedaży	5-6	działek	budowlanych	w	tej	okolicy.
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Nowy chodnik wzdłuż drogi powiatowej 
w miejscowości Piecnik

	 W	 dniu 	 04 .08 .2015r. 	 pomiędzy 	 Starostwem	

Powiatowym	w	Wałczu	a	Gminą	i	Miastem	Mirosławiec	zostało	

zawarte	 Porozumienie	 w	 sprawie	 uzgodnienia	 działań	 oraz	

trybu	współpracy	stron	umożliwiających	zrealizowanie	zadania	

pn.	 "Budowa	 chodnika	 wzdłuż	 drogi	 2308z	 w	 miejscowości	

Piecnik".	Gmina	udzieliła	dla	Powiatu	Wałeckiego	na	realizację	

zadania	 pomocy	 finansowej	 w	 postaci	 dotacji	 w	 kwocie	

73	000,50	 zł	 co	 stanowiło	50%	wartości	 robót	 budowlanych.	

Inwestorem	 ww.	 zadania	 w	 imieniu	 Powiatu	 Wałeckiego	 był	

Powiatowy	Zarząd	Dróg	w	Wałczu,	na	którego	zlecenie	i	koszt	

został	opracowany	projekt	techniczny	określający	technologię	

oraz	 zakres	 rzeczowy	 zadania.	 Powiatowy	 Zarząd	 Dróg	

w	Wałczu	przeprowadził	procedurę	wyboru	wykonawcy	robót,	

zgodnie	 z	 którą	 w	 listopadzie	 2015r.	 wyłoniono	 wykonawcę	

i	 podpisano	 umowę	 na	 roboty	 budowlane.	 Roboty	 były	

realizowane	 pod	 nadzorem	 PZD	 i	 zakończyły	 się	 w	 grudniu	

2015r.

Utwardzenie terenu oraz barierki ochronne 
przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwiżyn

	 W	 ramach	 zadania	 wykonano	 utwardzenie	 terenu	

działki	 44/4	 przy	 budynku	 świetlicy	 w	 sąsiedztwie	 tarasu.	

Nawierzchnię	 dojścia	 wykonano	 z	 kostki	 betonowej.	 Została	

również	 zamontowana	 barierka	 ochronna	 z	 rur	 stalowych	

koloru	 biało-czerwonego	 od	 strony	 drogi	 powiatowej.	

Całkowity	koszt	zadania	to	19	434	zł.

	 W	 ramach	 zadania	 wzdłuż	 drogi	 gminnej	 wykonano	

chodniki	 oraz	 zjazdy	 na	 posesje	 z	 kostki	 betonowej.	 Koszt	

zadania	wyniósł	79	704	zł.

Przebudowa i rozbudowa chodników 
we wsi Jabłonkowo

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 
osiedla „Orle” 

	 Wzdłuż	 ul.	 Orlej	 (od	 ul.	 Parkowej	 do	 torów	PKP	 i	 od	

torów	 wzdłuż	 drogi	 prowadzącej	 do	 Zakładu	 Metaltech),	

ul.	 Leśnej,	 Skowronkowej,	 Jaskółczej,	 Jastrzębiej	 i	 Z� urawiej	

w	Mirosławcu	wybudowano	kablową	sieć	oświetlenia	ulicznego	

wraz	 z	 montażem	 słupów	 oświetleniowych	 ocynkowanych	

(szt.	24)	z	wysięgnikami	i	opraw	oświetleniowych	z	regulatorem	

strumienia	świetlnego	(szt.	25).	Roboty	w	ramach	tego	zadania	

zakończyły	się	w	sierpniu	2015r.		Koszt	zadania	to	155	558,66	zł.	

Budowa oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu 
(odcinek za przejazdem kolejowym 
w stronę miejscowości Orle)

	 We	 wrześniu	 2015	 r.	 podpi-

sano	 umowę	 na	 realizację	 robót	

budowanych,	 w	 ramach	 których	

wzdłuż	 ul.	 Orlej,	 Skowronkowej	

w	Mirosławcu	wybudowano	kablową	

sieć	 oświetlenia	 ulicznego	 wraz

z	montażem	słupów	oświetleniowych	

ocynkowanych	 (szt.15)	 z	 wysię-

gnikami	i	oprawami	oświetleniowymi	

z	 regulatorem	strumienia	 świetlnego	

(szt.	 15).	 Roboty	 w	 ramach	 tego	

zadania	 zakończyły	 się	 w	 grudniu	

2015r.		Koszt	zadania	to	107	883,65	zł.	

Stylowe lampy na Placu Papieskim w Mirosławcu

	 W	 ramach	 zadania	 na	 Placu	 Papieskim	w	 obrębie	 ul.	

Sprzymierzonych,	ul.	Kościelnej	i	Placu	Wolności	w	Mirosławcu	

wybudowano	 kablową	 sieć	 oświetlenia	 ulicznego	 (długość	

147	m)	wraz	z	lampami.	Zadanie	zakończyło	się	w	grudniu	2015	

roku	i	kosztowało	41	682	zł.

 Świetlica w Mirosławcu Górnym wyremontowana.

	 Remont	 został	 wykonany	 na	 zlecenie	 Agencji	 Mienia	

Wojskowego.	Prace	zakończono	31	grudnia	2015	r.	Zakres	prac	

dotyczył:	remontu	instalacji	elektrycznej,		sanitariatu,	położenia	

terakoty	i	paneli,	malowania	ścian	i	sufitów	wraz	z	wykonaniem	

lamperii,	 wymiana	 poręczy	 przy	 schodach	 znajdujących	 się	

wewnątrz	lokalu.	Wartość	robót	40	tys.	zł	brutto.	
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Klimatyzacja w pomieszczeniach Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Termomodernizacja świetlicy oraz budowa wiaty dla mieszkańców w Próchnowie

Remont i wymiana instalacji elektrycznej 

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu 

	 Zadanie	 było	 realizowane	 przez	 Zespół	 Szkół	

w	Mirosławcu	przy	wsparciu	Urzędu	Miejskiego	w	Mirosławcu.	

W	 ramach	 zadania	 wykonano	 remont	 instalacji	 elektrycznej	

wraz	z	wymianą	instalacji	oświetleniowej	w	sali	gimnastycznej.	

Zadanie	 obejmowało	 między	 innymi	 demontaż	 istniejącej	

instalacji	 elektrycznej	 oświetleniowej	 wraz	 z	 oprawami	

oświetleniowymi	 w	 ilości	 23	 szt.,	 rozłączenie	 i	 demontaż	

zabezpieczeń	 w	 rozdzielnicy,	 wykonanie	 nowej	 instalacji	

elektrycznej,	 dostawę,	 montaż	 i	 podłączenie	 nowych	 opraw	

oświetleniowych	typu	LED	–	szt.	15,	modernizację	rozdzielnicy.	

Koszt	 ogólny	 zadania	 wyniósł	 	 49	 938,00	 zł.	 	 Na	 realizację	

zadania	 pozyskano	 środki 	 z 	 budżetu	 Województwa	

Zachodniopomorskiego	 w	 wysokości	 14.500	 zł.	 w	 ramach	

podpisanej	 w	 dniu	 26.10.2015	 r.	 umowy	 	 z	 Województwem	

Zachodniopomorskim.	 	 Gmina	 z	 tegorocznego	 budżetu	

przekazała	na	realizację	zadania	kwotę		35	438,00		zł.	

Remont w Zespole Szkół w Mirosławcu

	 Zadanie	 pn.	 „Przebudowa	 łazienek	 i	 pomieszczeń	

dydaktycznych	dla	potrzeb	sześciolatków	wraz	z	wykonaniem	

łazienki	 i 	 montażem	 platformy	 schodowej	 dla	 osób	

niepełnosprawnych	 na	 parterze	 budynku	 w	 Zespole	 Szkół	

w	 Mirosławcu”	 realizowane	 było	 przez	 Zespół	 Szkół	

w	Mirosławcu	przy	wsparciu	Urzędu	Miejskiego	w		Mirosławcu.	

Prace	 rozpoczęły	 się	 zaraz	 po	 zakończeniu	 roku	 szkolnego.	

Uroczyste	 otwarcie	 zmodernizowanego	 parteru	 odbyło	 się	

w	dniu	23	września	2015	r.	

W	 ramach	 zadania	 w	 istniejących	 pomieszczeniach	 zloka-

lizowanych		na	parterze	w	południowej	części	budynku	Zespołu	

Szkół	 w	 Mirosławcu	 wykonano	 prace	 	 budowlane	 dotyczące	

między	 innymi:	 wykonania	 na	 korytarzu	 ścianki	 działowej	

o	 konstrukcji	 lekkiej	 z	 drzwiami,	 poszerzenia	 istniejących	

otworów	 drzwiowych	 wraz	 z	 montażem	 nowych	 drzwi	

z	 ościeżnicą,	 remontu	 tynków	 na	 sufitach	 i	 ścianach	 wraz	

z	malowaniem,	wymiany	istniejących	posadzek	płytek	PCV	na	

nową	 wykładzinę	 heterogeniczną	 PCV,	 wymiany	 posadzek	

istniejących	 na	 wykładzinę	 flokowaną,	 montażu	 rolet	

okiennych,	 remontu	 i	 wykonania	 nowej	 instalacji	 sanitarnej,	

remontu	i	wykonania	nowej	instalacji	elektrycznej,	wykonania	

instalacji	 dodatkowej	 ochrony	 od	 porażeń,	 wykonania	 nowej	

instalacji	 oświetleniowej	 wraz	 z	 montażem	 opraw,	 instalacji	

gniazd	 wtyczkowych.	 Przebudowano	 rozdzielnicę,	 instalację	

komputerową,	 zmieniono	 układ	 funkcjonalny	 łazienek	

i	 wydzielono	 wc	 dla	 niepełnosprawnych,	 wykonano	 nową	

okładzinę	 schodów,	 wymieniono	 barierkę	 przy	 schodach,	

zamontowano	platformę	przy	schodach	dla	niepełnosprawnych,	

zamontowano	 nowe	 szafki	 hydrantowe.	 Zadanie	 obejmowało	

także	zakup	wyposażenia,	tj.	ławki	i	krzesła	szkolne,	meble	do	

klas,	tablice	ścienne,	tablice	interaktywne	z	rzutnikami,	tablice	

korkowe,	dywany,	laptopy	dla	nauczycieli,	gabloty	na	puchary,	

wyposażenie	 łazienek.	 Koszt	 realizacji	 zadania	 wyniósł	

663	547,45	zł.

	 W	ramach	realizacji	przez	Ośrodek	Kultury	w	Mirosławcu	projektu	pn.	„Zabezpieczenie	populacji	żubrów	w	północno	-	zachodniej	

Polsce	przed	presją	turystyczną"	 	utworzono	w	Próchnowie	Punkt	Informacji	o	żubrach.	W	zakresie	prac	przeprowadzono	wzmocnienie	

wraz	z	nadlewką	oraz	izolacją	fundamentów	świetlicy.	Przeprowadzono	termomodernizację	fundamentów	budynku	oraz		ścian,		pokryto	

nową	warstwą	papy	dach	budynku.	Całość	 	ogrodzono	płotem	panelowym,	od	frontu	ogrodzeniem	panelowym	ozdobnym.	W	ramach	

prowadzonych	 robót	 odświeżono	 również	 ściany	 wewnątrz	 obiektu,	 zamontowano	 	 stała	 wystawę	 w	 postaci	 	 wiszących	 banerów,	

zakupiono	 	komputer	oraz	10	lornetek	optycznych.	Dodatkowo	dla	mieszkańców	oraz	turystów	została	zamontowana	drewniana	wiata	

turystyczna	z	siedziskami	 i	 ławostołem.	Koszt	zadania	wyniósł	237	543,80	zł	brutto,	z	czego	dofinansowanie	wyniosło	95%	wartości	

inwestycji.

	 W	ramach	realizacji	przez	Ośrodek	Kultury	w	Mirosławcu	projektu	pn.	Zabezpieczenie	populacji	żubrów	w	północno	-	zachodniej	

Polsce	przed	presja	turystyczną"	w	ramach	powstałej	wystawy	stałej	pn.	„Regionalne	Centrum	Z�ubra”,	wyposażono	salę	widowiskową	

w	 3	moduły	 klimatyzacyjne.	 Klimatyzacja	 została	 również	 zainstalowana	 w	 sali	 bankietowej	 oraz	 w	 ciągu	 komunikacyjnym,	 gdzie	

eksponowana	jest	stała	wystawa.	Koszt	inwestycji	wyniósł		72	200	zł	brutto,	z	czego	dofinansowanie	wyniosło	95	%	całości	inwestycji.
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NOWE	PLACE	ZABAW

1) Plac zabaw przy Zespole Szkół w Mirosławcu

	 W	Zespole	Szkół	w	Mirosławcu	wykonano	plac	zabaw	

składający	 się	 z:	 tablicy	 kółko	 i	 krzyżyk,	 karuzeli	 tarczowej,	

zestawu	 zabawowego	 z	 podestem,	 zjeżdżalnią,	 wejściówką,	

tunelem	linowym,	zjazdem	strażackim,	ścianką	wspinaczkową	

i	 układem	 wspinaczkowym,	 huśtawki	 ważki	 na	 sprężynach,	

zestawu	 do	 podciągania,	 drabinki,	 podwójnego	 drążka	

gimnastycznego.	 Plac	 zabaw	 został	 ogrodzony.	 Prace	 zostały	

zakończone	w	październiku	2015	roku.	Całkowity	koszt	zadania	

to	75	573	zł.

2) Plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu 
„Słoneczko” w Mirosławcu

	 W	Przedszkolu	 „Słoneczko”	w	Mirosławcu	wykonano	

plac	zabaw.	W	ramach	zadania	w	miejsce	starego	placu	zabaw	

został	wybudowany	plac	zabaw	składający	się	z:	piaskownicy	

z	 bali	 3	 x	 3	 m	 z	 pokrywą,	 karuzeli	 tarczowej	 z	 siedziskami,	

huśtawki	ważka	(2	sztuki),	zestawu	zabawowego	z	podestami,	

schodami,	zjeżdżalnią,	zjazdem	strażackim,	wejściem	łukowym,	

ścianką	wspinaczkową,	wejściówkami	 i	 dachem,	wieży,	walca	

niskiego,	 zestawu	 zabawowego	 z	 podestem,	 zjeżdżalnią,	

wejściówką,	 tunelem	 linowym,	 zjazdem	 strażackim,	 ścianką	

wspinaczkową	 i 	 układem	 wspinaczkowym,	 huśtawki	

z	zawiesiem	bocianie	gniazdo,	huśtawki	ważki	na	sprężynach.	

Prace	zostały	zakończone	w	październiku	2015	roku.	Całkowity	

koszt	zadania	to	129	470	zł.

 3) Plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu 
„Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy 
w Mirosławcu Górnym

	 W	 Oddziale	 Zamiejscowym	 Przedszkola	 „Słoneczko”	

w	Mirosławcu	Górnym	wykonano	plac	zabaw.	W	ramach	zadania	

zrealizowano	 m.in.:	 niwelację	 terenu,	 rozebrano	 istniejący	

chodnik	 z	 płyt	 betonowych,	 usunięto	 stare	 urządzenia	

zabawowe	 a	 dostarczono	 i	 zamontowano	 nowe	 urządzenia	

zabawowe	 tj:	 piaskownica	 z	 bali	 3	 x	 3	m,	 karuzela	 tarczowa,	

zestaw	zabawowy	z	podestami,	schodami,	zjeżdżalnią,	zjazdem	

strażackim,	 wejściem	 łukowym,	 ścianką	 wspinaczkową,	

wejściówkami	 i	 dachem,	 huśtawka	 z	 zawiesiem	 bocianie	

gniazdo,	 linarium	walec,	 bujak	 podwójny.	W	 ramach	 zadania	

zamontowano	 również	 ławki,	 kosze	 na	 śmieci,	 budynek	

gospodarczy	 	o	wymiarach	3,5x7,0m	wraz	z	posadzką	z	kostki	

betonowej.	 Prace	 zostały	 zakończone	 w	 grudniu	 2015	 roku.	

Całkowity	koszt	zadania	to	90	630	zł.

Gazeta bezpłatna - Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny
Gazeta wydawana przez Urząd Miejski w Mirosławcu

Kontakt z redakcją: promocja@miroslawiec.pl
tel. 67 259 02 61

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych 
w budynku Samorządowego Przedszkola 
„Słoneczko” w Mirosławcu na cele użytkowe 
– Centrum Aktywności Lokalnej.

	 Na	 lutowej	 sesji	 Rady	 Miejskiej	 w	 Mirosławcu	 do	

budżetu	 Gminy	 i	 Miasta	 Mirosławiec	 na	 rok	 2016	 zostały	

wprowadzone	środki	finansowe	na	opracowanie	dokumentacji	

technicznej	 w	 ramach	 planowanego	 przystosowania	 części	

pomieszczeń	 piwnicznych	 w	 budynku	 Samorządowego	

Przedszkola	 „Słoneczko”	 w	 Mirosławcu	 na	 cele	 użytkowe	

–	 Centrum	 Aktywności	 Lokalnej	 z	 przeznaczeniem	 dla	

Stowarzyszeń	działających	na	terenie	gminy.
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	 W	 2015	 roku	 podpisano	 umowy	 na	 sporządzenie	

dokumentacji	 technicznych	 w	 ramach	 następujących	 zadań:	

„Przebudowa	 chodników	 na	 terenie	 Mirosławca	 Górnego”,	

„Budowa	oświetlenia	na	ul.	Tęczowej	w	Mirosławcu”,	„Budowa	

oświetlenia	na	ul.	Lipowej	i	Akacjowej	w	Mirosławcu”,	„Budowa	

oświetlenia	na	ul.	Parkowej	w	Mirosławcu	(odcinek	od	Stadionu	

Miejskiego	 do	 przejazdu	 kolejowego	 wraz	 z	 odcinkiem	 do	

byłego	 PGR)	 wraz	 z	 drogą	 do	 Cmentarza	 Komunalnego	

i	Cmentarza	Z�ydowskiego	w	Mirosławcu”,	„Budowa	oświetlenia	

na	 ul.	 Słonecznej	 w	 Mirosławcu”,	 „Budowa	 pomostu	 wraz	

z	 wykonaniem	 plaży	 nad	 jeziorem	 Gniewosz	 (Harcerskie)”,	

„Rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Mirosławcu”,	„Przebudowa	

chodników	na	 	ul.	Wąskiej	w	Mirosławcu	wraz	z	przebudową	

odcinka	kanalizacji	deszczowej	na	 	ul.	Wąskiej	w	Mirosławcu	

(odcinek	od	ul.	Nowej	do	ul.	Polnej)”,	„Budowa	wiaty	na	palcu	

zabaw	we	wsi	 Toporzyk	wraz	 z	 ogrodzeniem”,	 „Budowa	 sieci	

wodociągowej	 z	 Bronikowa	 do	 Próchnowa	 wraz	 z	 wymianą	

pompy	 głębinowej	 na	 ujęciu	 wody	 w	 Bronikowie”,	 „Budowa	

zjazdów	publicznych	na	ul.	Polnej	w	Mirosławcu”,	„Projekt	stałej	

organizacji	 ruchu	 w	 ciągu	 drogi	 gminnej	 ul. 	 Szkolna	

w	m.	Mirosławiec	wraz	ze	skrzyżowaniami	z	ul.	Nową	z	ul.	Polną	

z	 wyłączeniem	 skrzyżowania	 z	 ul.	 Zamkową	 „Opracowanie	

projektu	 stałej	 organizacji	 ruchu	 na	 ul.	 Zamkowej	 w	 Miro-

sławcu”.	

Zamierzamy...

Remont budynku Kaplicy na Cmentarzu 
Komunalnym w Mirosławcu

W oczekiwaniu na decyzję dotyczącą Kontraktu 
Samorządowego dla Powiatu Wałeckiego 
i Gminy Mirosławiec.

	 Gmina	i	Miasto	Mirosławiec	wspólnie	z	innymi	gminami	

powiatu	wałeckiego	oraz	powiatem	wałeckim	 złożyła	w	dniu	

30.10.2015	 r.	 wniosek	 o	 dofinansowanie	 projektu	 zintegro-

wanego	tzw.	Koncepcji	Kontraktu	Samorządowego	pod	nazwą	

„Metalowa	 dźwignia	 regionu	 –	 rozwój	 gosp.	 regionu	 powiatu	

wałeckiego	poprzez	realizację	Kontraktu	Samorządowego”.	

W	 ramach	 Kontraktu	 Gmina	 założyła	 realizację	 2	 projektów	

priorytetowych	dotyczących		oświaty:	

1.	 Cyfrowy	Mirosł@wiec	 –	 nowoczesne	nauczanie	 za	 pomocą	

TIK	oraz	eksperymentu	w	szkołach	podstawowych	i	gimnazjach	

Gminy	i	Miasta	Mirosławiec.	Wartość	projektu	 	-	853	500,00	zł.	

Wnioskowane	dofinansowanie	768	150,00	zł.	

2.	 Nowoczesna	 szkoła	 –	 przebudowa	 wraz	 z	 wyposażeniem	

Szkoły	Podstawowej	w	Mirosławcu	z	dostosowaniem	dla	 	osób	

niepełnosprawnych.	 Wartość	 projektu	 	 -	 974	 382,35	 zł.	

Wnioskowane	dofinansowanie	828	225,00	zł.	

	 Remont	 obejmował	 dach	 budynku	 (nowa	 dachówka	

karpiówka,	 gąsiory,	 obróbki	 blacharskie)	 wraz	 z	 naprawą	

uszkodzonych	elementów	konstrukcji	dachu	i	stropu,	wymianę:		

rynien	i	rur	spustowych,	obróbek	blacharskich	attyki	frontowej,	

instalacji	 odgromowej	 wraz	 z	 wykonaniem	 nowego	 otoku,	

wykonanie	 opaski	 żwirowej	 wokół	 budynku	 z	 betonowymi	

odpływami	 od	 rur	 spustowych,	 remont	 pomieszczeń	 za	

ołtarzem,	w	części	niższej	–	malowanie	pomieszczeń,	nowy	sufit	

podwieszony,	wymiana	wyłazu	 strychowego	w	 części	 niższej,	

montaż	 balustrady	przy	 schodach	w	pomieszczeniu	 zakrystii,	

malowanie	ścian	i	sufitów	w	pomieszczeniu	głównym,	ołtarzu	

i	 chóru,	 wymiana	 krat	 w	 oknach.	 Prace	 zostały	 zakończone	

w	 grudniu	 2015r.	 Całkowity	 koszt	 poniesiony	 w	 2015	 roku	

wyniósł	113	887,10	zł.

Porządkowanie terenu jeziorka Stacyjnego

	 W	 2015	 roku	 zlecono	 kompleksowo	 wraz	 z	 innymi	

zadaniami	 uporządkowanie	 2	 jeziorek	 stacyjnych	 poprzez	

wycięcie	zbędnych	zakrzaczeń.	Koszt	wykonania	prac	wyniósł	

3	996	zł	brutto.

W Dzikiej Zagrodzie 
można już oglądać rysie

	 Dzika	 Zagroda	 w	 Jabłonowie	 doczekała	 się	 nowych	

lokatorów.	 Rysie,	 bo	 o	 nich	 mowa,	 można	 od	 grudnia	 ub.r.	

obserwować	z	kładki	nadziemnej.	Zagrodę	dla	rysi	zbudowano	

dzięki	uprzejmości	Pana	Jonathana	Tinkera	i	Parku	Handlowego	

Młyn.	Przybyłe	osobniki	urodziły	się	w	ogrodach	zoologicznych.	

Prawie	2-letnia	samica	o	imieniu	Rózia	pochodzi	z	zamojskiego	

ZOO,	 natomiast	 starszy	 o	 rok	 od	 niej	 samiec	 -	 Orpan,	 został	

przywieziony	z	Ogrodu	Zoologicznego	we	Wrocławiu.

Ryś	jest	w	Polsce	gatunkiem	ściśle	chronionym,	wymagającym	

ochrony	czynnej	i	obecnie	żyje	na	terenie	naszego	kraju	około	

200	osobników	tych	zwierząt.	Pomimo	trwającej	20	lat	ochrony	

tego	 gatunku,	 liczebność	 i	 powierzchnia	 występowania	 nie	

zwiększają	się.

Zagrodowe	 rysie	 będą	 mogły	 uczestniczyć	 w	 programie	

reintrodukcji	 tego	 gatunku	 na	 tereny	 Polski	 Zachodniej,	 co	

pozwoli	 na	powiększenie	 liczebności	 zagrożonej	wyginięciem	

populacji	 rysia	nizinnego	 i	 zainicjuje	 imigrację	 ze	wschodniej	

części	kraju,	gdzie	żyją	ostatnie	osobniki	tych	pięknych,	dzikich	

kotów.

Wprowadzenie	 do	 środowiska	 naturalnego	 Polski	 Zachodniej	

utraconego	dawniej	 gatunku	 jest	możliwe,	ponieważ	warunki	

przyrodnicze	 na	 tym	 terenie	 są	 właściwe	 dla	 utrzymania	

i	rozwoju	populacji	rysia	w	przyszłości.
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Spotkanie Noworoczne 2016

	 15 	 s t yc zn ia 	 2016 	 r. 	 w 	 Ośrodku 	 Ku l tury	

w	 Mirosławcu	 odbyło	 się	 Spotkanie	 Noworoczne	

Burmistrza	Mirosławca	i	Rady	Miejskiej	w	Mirosławcu.	Na	

zaproszenie	 Burmistrza	 Mirosławca	 Piotra	 Pawlika	 oraz	

Przewodniczącego	Rady	Piotra	Czecha	przybyli	m.	in.:	Starosta	

Wałecki,	 burmistrzowie	 i	 wójt	 gmin	 Powiatu	 Wałeckiego,	

Dowódca	12	Bazy	BSP	w	Mirosławcu,	służby	mundurowe,	Radni	

Rady	Miejskiej	w	Mirosławcu,	sołtysi	mirosławieckich	sołectw,	

dyrektorzy	oraz	kierownicy	gminnych	i	powiatowych	jednostek	

organizacyjnych,	 przedstawiciele	 instytucji,	 firm,	 przedsię-

biorstw,	 stowarzyszeń	 i	 organizacji	 działających	 na	 naszym	

terenie	oraz	duchowni.	

Część	 artystyczna	 rozpoczęła	 się	 występem	 Przedszkolaków	

z	 Samorządowego	 Przedszkola	 Słoneczko	 w	 Mirosławcu.	 Na	

scenie	wystąpił	także	zespół	„Swojacy”	oraz	„Abrakadabra”.

Podczas	 spotkania	 Burmistrz	 wraz	 z	 Przewodniczącym	 Rady	

Miejskiej	 	 wręczyli	 	 statuetki	 -	 kryształy	 z	 zatopionymi	

„Skrzydłami”	 firmom	 i	 instytucjom,	 które	 wspierały	 Gminę	

w	wielu	inicjatywach,	a	przez	swoje	działania	także	promowały	

nasz	region.	W	tym	roku	skrzydła	trafiły	do:	Banku	Pekao	S.A.,	

Mariana	 Płóciennika	 (Prezesa	 Polskich	 Zakładów	 Zbożowych	

w	 Wałczu),	 Krystyny	 Górniak	 (Dyrektora	 Zespołu	 Szkół	

w	 Mirosławcu),	 Krystyny	 Obary	 (Dyrektora	 Biblioteki	

Publicznej	w	Mirosławcu)	oraz	 Janusza	Beera	 (Radnego	Rady	

Miejskiej	w	Mirosławcu).	 	Podziękowaniami	wyróżniono	także:	

Przedsiębiorstwo	 Komunikacji	 Samochodowej	 w	 Wałczu,	

Z�ywiec	Zdrój	S.A.	(Rafała	Piwowarskiego	–	Dyrektora	Zakładu),	

Leokadię	 Janczewską	 (Prezesa	 Stowarzyszenia	 „Cztery	 Pory	

Roku”)	 oraz	 Grażynę	 Kugiel	 (właścicielkę	 Gospodarstwa	

Agroturystycznego	 „Siedem	Ogrodów”	w	Łowiczu	Wałeckim).	

Podczas	 spotkania	 Burmistrzowi	 Mirosławca	 została	

przekazana	 dokumentacja	 „Studium	 Ochrony	 Wartości	

Kulturowych”	składająca	się	z	opracowań:	Miasto	Mirosławiec,	

Gmina	Mirosławiec	i	środowisko	archeologiczne,	przygotowana	

przez	Biuro	Dokumentacji	Zabytków	w	Szczecinie	na	zlecenie	

Ministerstwa	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego.	 Na	

zakończenie	 uroczystości	 przybyłym	 gościom	 wręczono	

kalendarze	 na	 2016	 r.	 ze	 zdjęciami	 „10	Miast	 Frydlandzkich”,	

które	 były	 zapowiedzią	 roku	 2016,	 jako	 roku	 „Miast	

Frydlandzkich”.

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mirosławcu

Sztab	w	Mirosławcu	zebrał	kwotę	13	354,59	zł.

	 10	stycznia	br.	późnym	wieczorem	zakończył	się	24.	

Finał	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy.	 Hasło	

tegorocznej	akcji	brzmiało	„Mierzymy	wysoko”.		W	tym	roku	

pieniądze	zbierane	podczas	24.	Finału	zostaną	przeznaczone	na	

zakup	urządzeń	medycznych	dla	oddziałów	pediatrycznych	oraz	

na	zapewnienie	godnej	opieki	medycznej	seniorom.	Od	godziny	

9.00	 rano	 48	 wolontariuszy	 z	 orkiestrowymi	 puszkami	

przemierzało	ulice	Miasta	i	Gminy	Mirosławiec,	aby	kolejny	raz	

zbierać	pieniądze	na	szczytny	cel.

O	godz.	16.00	rozpoczęto	licytacje,	które	prowadziły	Katarzyna	

Zajączkowska	 i	 Grażyna	 Muzyka,	 przy	 udziale	 Burmistrza	

Mirosławca	 Piotra	 Pawlika.	 Jak	 co	 roku	 duże	 poruszenie	

wywołała	 licytacja	 vouchera	 na	 pełnienie	 obowiązków	

Burmistrza	 Mirosławca	 przez	 jeden	 dzień.	 Kwotą	 200,00	 zł	

licytację	wygrał	Pan	Zenon	Gębarowski.	

Tradycyjnie,	 jak	 od	 wielu	 lat	 pod	 młotek	 poszło	 Serduszko	

Wielkiej	 Orkiestry	 S�wiątecznej	 Pomocy.	 Srebrne	 Serduszko	

WOS�P	wylicytowała	Rada	Miejska	za	sumę	1	800,00	zł.

c.d.	na	stronie	11
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	 Sztab	w	Mirosławcu	kieruje	wielkie	podziękowania	do	

wolontariuszy,	 którzy	 mimo	 zimna	 kwestowali	 od	 rana	 do	

późnych	 godzin	 popołudniowych.	 Podziękowania	 należą	 się	

także	 uczniom	 i	 nauczycielom	 z	 Zespołu	 Szkół	w	Mirosławcu	

i	Zespołu	Szkół	w	Piecniku,	a	także	Paniom	ze	Stowarzyszenia	

Rodzina	 Wojskowa	 Koło	 Nr	 2	 w	 Mirosławcu,	 którzy	 po	 raz	

kolejny	 zagrali 	 podczas	 f inału. 	 Szczególne	 i 	 gorące	

podziękowania	 kierujemy	 ku	 strażakom	 z	 OSP	 Mirosławiec,	

którzy	 przez	 cały	 dzień	 wspierali,	 pomagali	 i	 czuwali	 nad	

bezpieczeństwem	 wolontariuszy.	 Pragniemy	 podziękować	

wszystkim	darczyńcom	-	sponsorom,	którzy	okazali	się	ludźmi	

dobrej	 woli,	 m.in.:	 Marta	 i	 Ireneusz	 Pałka,	 „BOMI”	 Bolesław	

Romaniuk,	 Marek	 Sakowicz	 Apteka	 NOWA,	 Alicja	 Pawlik,	

Tomasz	Pawlik,	Jadwiga	Siatkowska,	Koło	Łowieckie	„KACZOR”,	

Wojskowe	Koło	Łowieckie	„JODEŁKA”,	Ewa	i	Andrzej	Krzywiccy,	

Sklep	„Irena”,	Helena	Mazur	firma		„MAZ-BUD”,	Justyna	i	Roman	

Ruta,	 Nadleśnictwo	 Mirosławiec,	 ZAKŁAD	 MECHANICZNY		

„METALTECH”,	 SKLEP	 MYS�LIWSKI	 OSTOJA	 Stanisław	 Polus,	

Zofia	i	Stanisław	Orawiec,	Firma	„Rolmech”,	Leszek	Mazur,	12.	

Baza	 Bezzałogowych	 Statków	 Powietrznych	 w	 Mirosławcu,	

Piotr	i	Ola	Mojscy,	Joanna	Trepczyńska,	STRAZ�AK	Sam	Ryszard	

Kowalczyk,	Tomasz	i	Barbara	Antochowscy.

	 23	 stycznia	 obchodziliśmy	 8	 rocznicę	 katastrofy	

l o tn i cze j 	 samolo tu 	 wo jskowego 	 CASA 	 C -295M .	

W	 uroczystości	 wzięły	 udział	 rodziny,	 bliscy	 oraz	 przyjaciele	

ofiar	 tragicznego	 zdarzenia,	 a	 także	 przedstawiciele	 władz	

państwowych,	 wojskowych,	 samorządowych,	 duchowieństwa	

oraz	okoliczni	mieszkańcy.	Wśród	zebranych	byli	m.	 in.	Paweł	

Soloch	 Szef	 Biura	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 oraz	 Antoni	

Macierewicz	Minister	Obrony	Narodowej.

Uroczystości	 rozpoczęły	 się	 	 o	 godz.	 16.00	 mszą	 świętą	

w	Kościele	Niepokalanego	Poczęcia	Maryi	Panny	w	Mirosławcu.	

O	godzinie	17.00	w	kościele	odbył	się	występ	chórów	„Sonores”	

ze	S�widwina	oraz	„Cantus”	z	Połczyna	-	Zdroju.	Po	zakończeniu	

nabożeństwa	 zapalono	 znicze	 i	 złożono	 kwiaty	 na	 Placu	

Papieskim.	O	godzinie	18.00	rozpoczęły	się	uroczystości	przed	

pomnikiem	ofiar	katastrofy	lotniczej,	podczas	których	szef	BBN	

odczytał	list	Prezydenta	RP	Andrzeja	Dudy.	Podczas	obchodów	

odczytany	 został	Apel	Pamięci,	w	którym	wspomniani	 zostali	

żołnierze	polegli	w	katastrofie	lotniczej	pod	Mirosławcem	oraz	

ofiary	 katastrofy	 samolotu	 TU-154M.	 Na	 zakończenie	 przed	

pomnikiem	złożone	zostały	wieńce.	

8. rocznica katastrofy 
samolotu CASA C-295M

Obchody 71. Rocznicy Walk 
o Mirosławiec

	 10	 lutego	 na	 Placu	 Lotników	 przed	 Ośrodkiem	

Kultury	 w	 Mirosławcu	 obchodziliśmy	 71.	 Rocznicę	 Walk	

o	Mirosławiec.	Uroczystości	rozpoczęły	się	wspólną	modlitwą	

za	poległych	żołnierzy,	poprowadzoną	przez	proboszcza	naszej	

parafii	ks.	Edwarda	Matyśniaka.	Po	wystąpieniach	Burmistrza	

Mirosławca	Piotra	Pawlika	oraz	Członka	Zarządu	Województwa	

Zachodniopomorskiego	 Anny	 Mieczkowskiej	 odbył	 się	

uroczysty	 capstrzyk	 wojskowy,	 po	 czym	 złożono	 pod	

pomnikiem	 kwiaty	 i	 wieńce,	 oddając	 cześć	 tym	 wszystkim,	

którzy	polegli	w	czasie	walk	o	Mirosławiec.	Dalsze	uroczystości	

odbyły	się	w	Sali	Widowiskowej	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu,	

gdzie	odbył	się	koncert	w	wykonaniu	Wojskowej	Orkiestry	Sił	

Powietrznych	z	Koszalina.

Przekazanie sztandaru 12 Komendy 
Lotniska na ręce Dowódcy 12 Bazy 
Bezzałogowych Statków Powietrznych 
w Mirosławcu

	 W	 obecności	 Dowódcy	 Generalnego	 Rodzajów	 Sił	

Zbrojnych,	 Dowódcy	 1.	 Skrzydła	 Lotnictwa	 Taktycznego,	

wszystkich	 pododdziałów	 bazy,	 orkiestry	 wojskowej	 oraz	

zaproszonych	 gości	 -	 dowódców	 oraz	 przedstawicieli	 innych	

jednostek	 wojskowych	 miało	 miejsce	 przekazanie	 sztandaru	

przez	pełniącego	obowiązki	Komendanta	12.	Komendy	Lotniska	

do	 31.12.2015r.	 mjr	 Tadeusza	 Kawę	 Dowódcy	 12.	 Bazy	

Bezzałogowych	Statków	Powietrznych	płk.	dypl.	pil.	Łukaszowi	

Andrzejewskiemu	 –	 Popow.	 Ceremonię	 rozpoczęło	 złożenie	

meldunku	przez	dowódcę	uroczystości	mjr	Andrzeja	Weimanna	

Dowódcy	Generalnemu	Rodzajów	 Sił	 Zbrojnych	 gen.	 broni	 dr	

Mirosławowi	Różańskiemu.	Uroczyste	przekazanie	Sztandaru	to	

moment	 niezwykle	 podniosły.	 Całowanie	 płatu	 Sztandaru	

jednostki	wojskowej	to	nie	tylko	ceremonialny	gest,	ale	przede	

wszystkim	okazanie	najwyższego	szacunku	i	oddania	żołnierza	

Ojczyźnie.	 Po	 przekazaniu	 sztandaru	 Dowódca	 12.	 BBSP	

podziękował	i	wręczył	nagrodę	autorowi	zwycięskiego	projektu	

w	 konkursie	 na	 odznakę	 i	 oznakę	 12.	 BBSP	 p.	 Pawłowi	

Kucharskiemu. 	 Uroczystoś ć 	 zakończyła	 się	 defi ladą	

pododdziałów.

(tekst	 za:	 https://www.facebook.com/12-Baza-Bezzałogowych-Statków-Powietrznych-

748720478595223/?fref=ts)
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Wspólny projekt OK Mirosławiec 
i Stowarzyszenia Ekoqulturka

	 W	 dniu	 29.01.2016	 r.	 do	 Urzędu	 Marszałkowskiego	

Województwa	Zachodniopomorskiego	został	złożony	wniosek	

o	 wsparcie	 zadania	 publicznego	 pn.	 „Zakochani	 w	 muzyce”.	

Projekt	wpisuje	się	w	zadanie	nr	3	pn.	„Wspieranie	projektów	

umożliwiających	 realizację	 przedsięwzięć	 na	 rzecz	 kultury	

w	 miejscowościach	 oddalonych	 od	 centrów	 kultury	 –	 celem	

zadania	 jest	 aktywizacja	 lokalnych	 społeczności	 w	 zakresie	

artystycznym	 oraz	 edukacyjnym”.	 Zadanie	 planowane	 jest	 do	

realizacji	 w	 terminie	 01.04.2016	 r.	 -	 23.12.2016	 r.	 i	 będzie	

polegało	 na	 organizacji	 cyklu	 spotkań	 z	 kulturą	 w	 gminie	

Mirosławiec.	 Intencją	 wnioskodawców	 jest	 stworzenie	

profesjonalnej,	 stojącej	 na	 wysokim	 poziomie	 artystycznym	

i	merytorycznym	oferty	koncertowej	w	gminie.	Planowany	koszt	

ogólny	projektu	to:	28	450,00	zł,	z	czego	22	475,00	zł	to	kwota	do	

pokrycia	 z	 wnioskowanej	 dotacji.	 Termin	 rozpatrzenia	

wniosków	upływa	w	marcu.	Wnioskodawcy	z	niecierpliwością	

czekają	na	wyniki	konkursu.

Taneczne warsztaty 
„Abrakadabry”

	 W	dniach	12-14/02/2016	r.	zespoły	taneczne	z	OK	

Mirosławiec	wzięły	udział	w	warsztatach	tanecznych,	które	

poprowadził	Sebastian	Białobrzeski.	Była	to	kolejna	wizyta	

znanego	tancerza	i	choreografa	w	Mirosławcu.

Oprócz	 szlifowania	 tanecznego	 warsztatu,	 dziewczyny	 z	 obu	

zespołów	wspólnie	 z	 p.	 Białobrzeskim	 dopracowywały	 nowe	

układy	 taneczne.	 „Mała	 Abrakadabra”	 będzie	 prezentowała	

w	tym	roku	taniec	„Na	hali”,	natomiast	„Abrakadabra”	zatańczy	

„Czerwone	anioły”.

Występy „Abrakadabry”
w Świdwinie

	 24	 lutego	 zespoły	 artystyczne	 z	 Ośrodka	 Kultury	

w	 Mirosławcu	 wzięły	 udział	 w	 konkursie	 ogólnopolskim	

„Manewry	Artystyczne	WP”	w	Świdwinie.	Podczas		konkursu	

zaprezentowały	 się	 zespół	 taneczny	 ABRAKADABRA,	 zespół	

taneczny	 MAŁA	 ABRAKADABRA,	 zespół	 wokalny	 ARDI,		

MUSZELKI	oraz	soliści.	Mimo	olbrzymiej	konkurencji	i	bardzo	

wysokiego	 poziomu	 artystycznego	 uczestników,	 zespół	

ABRKADABRA	otrzymał	tytuł	LAUREATA	w	kat.	grupy	taneczne	

pow.	16	lat,	a	zespół	wokalny	ARDI	otrzymał	tytuł	LAUREATA	

w	kat.	 zespoły	wokalne	 (7-9	 lat).	Otrzymanie	 tytułu	Laureata	

przeglądu	w	S�widwinie		jest	przepustką		do	zaprezentowania	się	

w	 kolejnym	 etapie	 konkursu	 w	 Gdyni,	 który	 odbywa	 się	

w	terminie	od	7	do	13	marca.	

	

Wyniki konkursu plastycznego 
„Pomorze Zachodnie z (e)misją”

	 Ośrodek	Kultury	w	Mirosławcu	był	organizatorem	
konkursu	plastycznego	pn.	„Pomorze	Zachodnie	z	(e)misją”,	
który	 został	 adresowany	 do	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	 terenu	
województwa	 zachodniopomorskiego.	 Konkurs	 jest	 częścią	
składową	 projektu	 „Eko	 –	 festiwal	 Z� ubra	 2015”	 dofinanso-
wanego	 przez	 Wojewódzki	 Fundusz	 Ochrony	 S� rodowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Szczecinie.

Celem	konkursu	było:

•	uświadomienie	zagrożeń	wynikających	z	tzw.	„niskiej	emisji”,

•	uświadomienie,	że	zanieczyszczenia	pochodzące	ze	źródeł	
niskiej	emisji	są	poważnym	problemem	ekologicznym,	
ekonomicznym,	zdrowotnym	i	społecznym,

•	działania	na	rzecz	podnoszenia	świadomości	i	edukowania	
mieszkańców	województwa	zachodniopomorskiego,

•	rozpowszechnienie	informacji	oraz	wiedzy	na	temat	źródeł	
dofinansowania	oraz	punktów,	w	których	można	uzyskać	
fachowe	informacje,

•	kształcenie	dzieci	w	duchu	zrównoważonego	rozwoju,

•	rozwijanie	wrażliwości	na	problemy	środowiska	naturalnego	
w	najbliższym	otoczeniu	ucznia,

•	kształtowanie	umiejętności	plastycznych,	rozwijanie	
kreatywności	dzieci,	inspirowanie	twórczych	poszukiwań,

•		promowanie	proekologicznych	postaw.

Dnia	 25.11.2015	 r.	 spośród	 wszystkich	 prac	 komisja	
konkursowa	wyłoniła	 zwycięzców	konkursu,	 którzy	wykonali	
najciekawsze	prace.

Wyniki	konkursu:

Kategoria	wiekowa	3	–	6	lat

I	miejsce	Antoni	Kasielski	–	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	
w	Kaliszu	Pomorskim

II	miejsce	Nina	Miszczyszyn	–	Przedszkole	nr	1	„Czarodziejska	
Kraina”	w	Dębnie

III	miejsce	Emilia	Mikrut	 	–	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	
Pełczyce

Kategoria	wiekowa	7	–	10	lat

I	 miejsce	 Natalia	 Lewandowska	 –	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Czaplinku

II 	 mie jsce 	 Just in 	 Marzec 	 – 	 S� rodowiskowe	 Ognisko	
Wychowawcze	 „Grono”	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Dzieci	
w	Koszalinie

III	miejsce	Jeremi	Adamski	–	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	
w	Kaliszu	Pomorskim

Kategoria	wiekowa	11	–	15	lat

I	 miejsce	 Małgorzata	 Piętka	 –	 Zespół	 Szkół	 w	 Mirosławcu	
Gimnazjum	im.	Lotników	Polskich

II	 miejsce	 Julia	 Miernik	 –	 Gimnazjum	 nr	 7	 Sybiraków	
w	Szczecinie

III	miejsce	Iga	Sulikowska	–	Pałac	Młodzieży	w	Szczecinie

Kategoria	wiekowa	16	lat	i	powyżej

I	miejsce	 Oktawia	 Gwiaździńska	 	 –	Miejsko-Gminny	 Ośrodek	
Kultury	Kalisz	Pomorski

II	 miejsce	 Dominika	 Zielińska	 –	 Publiczne	 Gimnazjum	 im.	
Książąt	Pomorza	Zachodniego	Trzebiatów

III	 miejsce	 Dominik	 Suszyński	 –	 Publiczne	 Gimnazjum	 im.	
Książąt	Pomorza	Zachodniego	Trzebiatów

Zwycięzcom	serdecznie	gratulujemy.
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Spotkanie autorskie

	 W	sobotę	23.02.2016	r.	odbyło	się	spotkanie	z	autorem	

książki	 o	 historii	 Mirosławca	 Jarosławem	 Leszczełowskim.	

Autor	 w	 czasie	 spotkania	 nawiązał	 do	 co	 ciekawszych	

fragmentów	 z	 tomu	 I,	 ale	 głównie	 wtajemniczył	 zebranych	

w	 zawartość	 II	 tomu.	 Po	 spotkaniu,	 przy	 kawie	 i	 słodkim	

poczęstunku	można	było	otrzymać	pamiątkowy	wpis	do	książki	

od	 autora,	 a	 także	 zadać	 pytania	 dotyczące	 różnych	 wątków	

z	historii	naszego	miasta.	Autor	jest	w	trakcie	pisania	II	tomu	

książki	o	historii	Mirosławca.

Podsumowanie 
ferii zimowych 2016

	 Ferie	 zimowe	na	 terenie	Gminy	 i	Miasta	Mirosławiec	

trwały	w	dniach	od	1-12	 lutego	2016	 roku.	 Celem	zajęć	 było	

zabezpieczenie	 i	 uatrakcyjnienie	 czasu	 wolnego	 dzieci	

i	młodzieży.

Całe	 dwa	 tygodnie	 wypełnione	 były	 zajęciami:	 plastycznymi	

m.in.:	 zajęcia	 z	 dequpage	 ,	 malowanie	 na	 płótnie	 i	 desce	

(malarstwo	nowoczesne),	zabawy	z	filcem	-	czesanka	na	mokro,	

technicznymi	 -	 Walentynki;	 majsterkowicza,	 tanecznymi,	

wokalnymi,	sportowymi,	z	Zumby	Fitness;	wspólne	gotowanie,	

czyli	 zajęcia	 kulinarne	 „Poznajemy	 smaki	 kuchni	 włoskiej”	

i	 tłusty	 czwartek	 -	 pieczenie	 pączków.	 Ponadto	 odbywał	 się	

pokaz	 ratownictwa	medycznego	OSP	Mirosławiec	 (udzielanie	

pierwszej	pomocy)	i	spotkanie	z	funkcjonariuszami	policji	oraz	

straży	miejskiej	dotyczące	opieki	nad	naszymi	czworonożnymi	

przyjaciółmi.

Były	 wycieczki	 plenerowe	 nad	 jez.	 Harcerskie	 połączone	

z	 zabawami	 na	 świeżym	 powietrzu,	 ogniskiem	 i	 pieczeniem	

kiełbasek.

W	drugim	tygodniu	ferii	organizowane	były	wyjazdy	do	kina	na	

film	pt.:”	Alwin	i	wiewiórki	-	wielka	przygoda”.

Dwukrotnie	podczas	ferii	odbyły	się	zimowe	seanse	filmowe	dla	

dzieci	i	młodzieży.

Ferie w bibliotece

	 W	 pierwszym	 tygodniu	 ferii	 zimowych	 w	 Bibliotece	

Publicznej	odbyły	się	zajęcia	dla	dzieci	w	wieku	6-12	lat.	Podczas	

spotkań	organizowane	były	różne	formy	pracy	między	innymi	

zabawy	 edukacyjne	 i	 ruchowe	 oraz	 zajęcia	 manualne.	 Na	

zakończenie	 zajęć	 dzieci	 otrzymały	 upominki.	 Dziękujemy	

dzieciom,	które	w	tym	czasie	odwiedziły	bibliotekę	 i	 spędziły	

w	niej	swój	wolny	czas.

Magiczny Dzień z Harrym Potterem 
w Zespole Szkół w Mirosławcu

	 4	 lutego	2016	r.	biblioteka	szkolna	

Zespołu	Szkół	w	Mirosławcu	zainspirowana	

Magiczną	 Nocą	 z	 Harrym	 Potterem	 zaini-

cjowanym	 przez	 wydawnictwo	 Media	

Rodzina	 zaprosiła	 uczniów	 klas	 IV-VI	 na	

zajęcia	magii.	12	uczniów	za	pomocą	Tiary	

Przydziału	 zostało	 podzielonych	 na	 4	

drużyny	 -	 domy	 Hogwardu.	 Podczas	Wiel-

kiego	Czaratonu	zapoznali	się	z	biblioteczką	

Harrego	 Pottera,	 wystawą	 eliksirów,	 brali	

udział	 w	 pojedynku	 zaklęć,	 wykonali	

magiczne	sztuczki,	poszukiwali	składników	

do	 przygotowania	 eliksiru	 wielosokowego.	

Na	 koniec	 tworzyli	 idealnego	 Petronusa.	 Magiczny	 nastrój	

tworzyły	 stroje	 czaro-dziejów,	 sowy,	 dekoracje	 związane	

z	 Hogwardem	 i	 Harrym	 Potterem.	 Spotkanie	 zorganizowane	

zostało	przez	Kingę	S�wieczkowską	jako	propozycja	aktywnego	

spędzania	 ferii	 zimowych	 w	 Zimowej	 Akademii	 Wyobraźni.	

Konkurs „Pierwszy mail. 
Bezpieczeństwo w Internecie” 
w Zespole Szkół w Piecniku

	 Uczniowie	 klas	 IV-VI	 Szkoły	 Podstawowej	 Zespołu	

Szkół	w	Piecniku	w	grudniu	2015	r.	 	przystąpili	do	konkursu	

„Pierwszy	 mail.	 Bezpieczeństwo	 w	 Internecie”,	 którego	

organizatorem	była	Grupa	Wirtualna	Polska,	a	patronat	nad	nim	

objęło	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej.

Zgodnie	z	regulaminem	konkursu,	z	uczniami	przeprowadzono	

lekcje	 na	 podstawie	 przekazanych	 przez	 organizatorów	

scenariuszy	zajęć.	W	pełni	udało	się	zrealizować	zakładane	cele.	

Wszyscy	 uczniowie	 założyli	 konta	 pocztowe,	 zapoznali	 się	

c.d.	na	stronie	14



14

z	 usługami	 poczty,	 uczyli	 się	 wysyłać	 i	 odbierać	 wiadomości	

wraz	z	załącznikami.	W	ramach	pracy	domowej	musieli	wysłać	

na	 wskazany	 adres	 krótką	 informację	 na	 temat	 zalet	 poczty	

elektronicznej.	 Pomimo	 trudności	 technicznych	 (nie	 wszyscy	

mają	w	swoich	domach	dostęp	do	Internetu)	wszyscy	uczniowie	

wywiązali	się	z	zadania.

Dzięki	 tym	 lekcjom	uczniowie	wiedzą	co	 to	 jest	konto	e-mail,	

znają	podstawowe	zasady	bezpiecznego	korzystania	 z	poczty,	

potrafią	założyć	i	obsłużyć	konto,	znają	usługi	towarzyszące	WP	

Poczcie,	 wysyłają	wiadomość	 e-mail	 na	wskazany	 adres	 oraz	

znają	zasady	bezpiecznego	poruszania	się	w	sieci,	korzystania	

z	 Internetu.	 W	 związku	 z	 tym,	 że	 zagadnienia	 związane	

z	bezpieczeństwem	dzieci	w	sieci	są	bardzo	ważne,	tematyce	tej	

poświęcono	 jeszcze	 dodatkowe	 lekcje,	 podczas	 których	

uczniowie	klasy	IV	oglądali	i	omawiali	filmy	animowane	z	serii	

„Owce	 w	 sieci”,	 natomiast	 ich	 starsi	 koledzy,	 którzy	 już	

w	 zeszłym	 roku	 szkolnym	 oglądali	 te	 filmy,	 wyszukiwali	

w	Internecie	informacje	na	temat	bezpieczeństwa	i	rozmawiali	

o	zebranych	materiałach.

Kolejnym	 punktem	 wspólnej	 pracy	 było	 wykonanie	 przez	

dwuosobowe	grupy	Drogowskazów	Bezpiecznego	Internetu.	Na	

swoich	Drogowskazach	umieścili	napisy	dotyczące	najważniej-

szych,	według	nich,	zasad	którymi	powinniśmy	kierować	się,	by	

móc	 bezpiecznie	 korzystać	 z	 Internetu.	 Prace	 uczniów	 wraz	

z	 listem	 opisującym	 podjęte	 działania,	 przesłano	 pocztą	

elektroniczną	do	organizatorów	konkursu.

Konkurs Baśni 
w Zespole Szkół w Piecniku

	 Bajki	 braci	 Grimm	 wciąż	 cieszą	 się	 niesłabnącą	

popularnością. 	 Do	 najsłynniejszych	 tytułów	 należą:	

„Kopciuszek”,	 „Jaś	 i	 Małgosia”,	 „Roszpunka”,	 „Czerwony	

Kapturek”,	 czy	 ‘Królewna	 S�nieżka”.	 	W	 związku	 z	 powyższym	

w	Zespole	Szkół	w	Piecniku	zorganizowano	kolejną	już	edycję	

konkursu	 na	 i lustrację 	 bajki . 	 Konkurs 	 poprzedziło	

przypomnienie	 wybranej	 przez	 klasę	 bajki	 poprzez	 jej	

odczytanie.	 Uczniowie	 chętnie	 sięgnęli	 po	 te	 postacie	

i	posługując	się	różnymi	technikami	plastycznymi	(np.	pastele,	

plastelina,	farby,	wycinanki	itp.)	wykreowali	swoje	prace.

Po	długich	naradach	jury,	wyłoniono	zwycięzców,	na	których	

czekały	kalendarze	adwentowe,	książki	i	inne	upominki.

Lista	nagrodzonych:

Klasy	0-	III	

I-miejsce:	Marcin	Janiszewski	kl.	III,	Lidia	Chrobak	kl.	II

II-miejsce:	Bartosz	Kalinowski	kl.	III,	Maja	Bednarek	kl.	I

III-miejsce:	Malwina	Fedoryszyn	kl.	I,	Aurelia	Groszewska	kl.III

Wyróżnienia:				

Brajan	Wróbel	kl.	I,	Amelia	Zawada	kl.	I,	Kacper	Bednarek	kl.	I,

Maria	Bielawska	kl.	III

Klasy	IV-	VI:

I-miejsce:	Karolina	Krawczyk	kl.	V

II-miejsce:	Dagmara	Topór	kl.	IV

III-miejsce:	Zuzanna	Zugaj	kl.	V

Wyróżnienia:				

Klaudia	Grabska	kl.	VI,	Kaja	Pobłocka	kl.	V

II warsztaty harcerskie 
w Zespole Szkół w Piecniku

	 Ciągłe,	 nieustanne	 doskonalenie	 się	 jest	 nieodzowne	

w	życiu	każdego	człowieka.	Dlatego	też	zuchy	i	harcerze	spotkali	

się	 w	 ostatni	 weekend	 ferii,	 aby	 pogłębić	 swoją	 wiedzę	

i	umiejętności.	

Drugie	już	Warsztaty	harcerskie	prowadziła	grupa	survivalowa	

„Czarne	Pantery”,	a	bazą	był	budynek	Zespołu	Szkół	w	Piecniku.	

Do	 udziału	w	 tegorocznych	 zajęciach	Włóczykije	 i	 Tropiciele,	

czyli	 harcerze	 i	 zuchy	 z	 Piecnika,	 zaprosili	 zaprzyjaźnione	

drużyny	z	Wałcza	(1HDW	„Nautyki”	oraz	1WDZ	„	Dzieci	kapitana	

Nemo”).	 Podzieleni	 na	 7-8	 osobowe	 patrole	 wymieniali	 się	

uczestnicząc	 w	 zajęciach	 z	 zakresu	 udzielania	 pierwszej	

pomocy,	 terenoznawstwa,	 biwakowania	 i	 obozownictwa	 oraz	

przygotowania	do	wędrówki.	

W	 piątek	 każda	 grupa	 kompletowała	 ekwipunek	 turystyczny.	

Wymagało	to	wiele	starań,	jednak	wszyscy	pamiętali,	że	dobrze	

skompletowany	 ekwipunek,	 to	 połowa	 sukcesu	 wyprawy.	

Chętnie	i	z	zapałem	uczyli	się	wiązać	węzły,	wiedząc,	iż	wprawne	

posługiwanie	się	 liną	przydaje	się	na	biwaku,	obozie,	podczas	

budowy	 rozmaitych	 urządzeń.	 Pod	 okiem	 doświadczonego	

ratownika	 medycznego,	 poznali	 kolejne	 zasady	 udzielania	

pierwszej	pomocy.	Uczyli	się	pomagać	zarówno	osobie	dorosłej	

jak	 i	 dziecku,	 niemowlęciu.	 Poznali	 sposób	 budowania	 noszy	

oraz	 jak	 bezpiecznie	 ułożyć	 i	 przetransportować	 na	 nich	

poszkodowanego.	

Podczas	zajęć	teoretycznych	z	topografii	harcerze	utrwalili	sobie	

wiedzę	i	umiejętności	posługiwania	się	kompasem	i	busolą	dla	

określania	 kierunków.	 Wyznaczali	 też	 strony	 świata	 według	

słońca	 i	 gwiazd.	 Praktyczne	 posługiwanie	 się	 kompasem,	

wyznaczanie	azymutu	 i	 kierunku	według	azymutu	odbyło	 się	

nazajutrz.	 W	 terenie	 poznali	 tajniki	 pozyskiwania	 wody,	

podstawowe	zasady	przy	budowie	schronienia,	szałasu	i	uczyli	

się	 rozpalania	 ognia	 za	 pomocą	 krzesiwa.	 Ogromnym	

zainteresowaniem	cieszył	się	most	tybetański.	Każdy	ochotnik	

miał	za	zadanie	przejść	po	 linach	zawieszonych	w	powietrzu,	

między	 drzewami.	 Dobry	 instruktaż	 pozwolił	 uczestnikom	

warsztatów	 śmiało	 sprostać	 wyzwaniu.	 Wiele	 osób	 nawet	

kilkakrotnie	czyniło	przeprawę.	Wieczorem,	po	całodziennych	

manewrach	 wszyscy	 obecni	 doskonalili	 swoją	 sprawność	

fizyczną	 na	 torach	 przeszkód.	 Dzień	 zakończono	 popisami	

drużyn	w	konkursie	„My	mamy	NIE		JEDEN		talent”.	
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Bal karnawałowy 
w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym

	 Dnia	 28	 stycznia	 2016	 r.	 w	 naszym	 przedszkolu	

w	Mirosławcu	 i	 Mirosławcu	 Górnym	 odbył	 się	 coroczny	 „Bal	

karnawałowy”.	Panie	pracujące	w	przedszkolach	postarały	się,	

aby	 tego	 dnia	 nasze	 placówki	 wyglądały	 nadzwyczajnie.	

Wyjątkowy	 wystrój	 od	 razu	 wprowadził	 dzieci	 w	 atmosferę	

zachęcającą	 do	 zabawy,	 do	 której	 zaprosiła	 dzieci	 pani	 Beata	

Skrzeczkowska.	 Wychowankowie	 przedszkoli	 przebrani	 byli	

w	 kolorowe	 stroje,	wcielili	 się	w	 bohaterów	 kultowych	 bajek	

i	filmów.	Wszyscy	przy	dźwiękach	znanych	przebojów	bawili	się	

wesoło.	Muzyka	płynąca	z	głośników	 inspirowała	do	 szalonej	

zabawy.	 W	 trakcie	 zabawy	 dzieci	 miały	 również	 okazję	 do	

skosztowania	 słodkich	 poczęstunków	 przygotowanych	 przez	

panie	pracujące	w	przedszkolnej	kuchni.	Wspomnienia	z	balów	

w	 obu	 placówkach	 na	 długo	 pozostaną	 w	 przedszkolaków	

pamięci.	Serdecznie	dziękujemy	organizatorom,	choreografom,	

całemu	 personelowi	 przedszkola	 oraz	 Pani	 Beacie	 Skrze-

czkowskiej	za	profesjonalne	prowadzenie	imprezy.

	 Mimo	 ,	 że	 styczeń	 jest	 zimowym	 miesiącem	 pełnym	

chłodnych	dni	,	to	są	takie	dwa	dni	,	jedyne	w	całym	roku	,	kiedy	

każdemu	robi	 się	 cieplej	na	 sercu	 ,	 bo	przecież	 jest	 to	 święto	

naszych	dziadków	.W	tych	dniach	dziadkowie	obdarowywani	są	

szczególnymi	dowodami	miłości.	S�więto	Babci	i	Dziadka	to	dzień	

niezwykły,	nie	tylko	dla	dzieci,	ale	przede	wszystkim	dla	babć	

i	dziadków.	To	dzień	pełen	uśmiechów,	wzruszeń,	łez	i	radości.	

Dnia	21	stycznia	odbyła	się	wspaniała	 impreza	obchodów	ich	

święta.	Na	wstępie	pani	dyrektor	przywitała	wszystkich	gości	

ciepłymi	słowami,	a	szczególnie	powitała	dzieci	,	które	tego	dnia	

były	 grzeczne	 i	 pięknie	 wyglądały	 .	 Dzieci	 wraz	 z	 paniami	

przedszkolankami	 przygotowały	 piękny	 program	 artystyczny.	

Po	 występie	 przedszkolaki	 obdarowały	 swoich	 ukochanych	

gości	 upominkami,	 przygotowanymi	 własnoręcznie	 i	 przy	

pomocy	pań.	W	trakcie	uroczystości	babcie	i	dziadkowie	mogli	

podziwiać	 swoje	 pociechy	 w	 różnych	 formach	 artystycznych.	

Mali	 artyści	 z	 przejęciem	 odtwarzali	 swoje	 role,	 a	 czcigodni	

goście	ze	wzruszeniem	odbierali	czułe	słowa,	kierowane	pod	ich	

adresem.	Po	części	artystycznej	zaproszono	babcie	i	dziadków	

na	 słodki	 poczęstunek	 przygotowany	 przez	mamy.	 Spotkanie		

upłynęło	 w	 miłej	 i	 serdecznej	 atmosferze	 .	 Szczególne	

podziękowania	kierujemy	do	pani	Honoraty	Diufer	i	Katarzyny	

Paprota	.

Dzień Babci i Dziadka 
w Mirosławcu Górnym

Mamo, tato wolę wodę

	 Przedszkole	 „Słoneczko”	 wzięło	 udział	 w	 programie	

edukacyjnym	pt.:	„Mamo,	tato	wolę	wodę”.	Zgodnie	z	założeniem	

organizatorów	 program	 stanowi	 odpowiedź	 na	 narastający	

w	 naszym	 społeczeństwie,	 zwłaszcza	 wśród	 dzieci,	 problem	

z	nadwagą	i	otyłością.	Aby	przeciwdziałać	temu	zjawisku	należy	

kształtować 	 prawidłowe	 nawyki	 żywieniowe	 wśród	

najmłodszych,	w	tym	picie	wody,	będącej	istotnym	elementem	

zrównoważonej 	 diety. 	 Każde	 dziecko	 powinno	 mieć	

wykształcony	 zdrowy	 nawyk	 picia	 wody	 przez	 cały	 dzień.	

Istotne	jest	aby	nie	dosładzać	przeznaczonej	dla	dziecka	wody	

glukozą,	 miodem	 i	 cukrem.	 Prowadzące	 spotkanie	 panie	

Kornelia	 Borowiec	 i	 Agnieszka	 Paradowska-Rakowska	

przekonywały	dzieci	do	zdrowego	stylu	życia.	Głównym	celem	

zajęć	było	podniesienie	poziomu	wiedzy	na	temat	właściwości	

wody,	jej	wpływu	na	życie	i	zdrowie	człowieka	.	W	towarzystwie	

,,Zdrojka”	dzieci	zdobywały	wiedzę	o	wodzie.	Dowiedziały	się	co	

to	jest	woda	i	skąd	pochodzi,	jakie	ma	znaczenie	dla	ludzi,	roślin	

i	zwierząt	oraz	jakie	ma	zastosowanie	w	życiu	codziennym.	
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Turniej piłki nożnej 
Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół w Mirosławcu

	 15	stycznia	2016	r.	w	sali	gimnastycznej	Zespołu	Szkół	

w	 Mirosławcu	 odbył	 się	 Turniej	 Piłki	 Nożnej	 o	 Mistrzostwo	

Szkoły	Podstawowej.	W	zawodach	wystartowało	5	drużyn

	–	klasa	IV	AB,	V	C,	V	A	,	VI	A	i	VI	B.

	Końcowa	tabela	przedstawiała	się	następująco:

	I	miejsce	–	klasa	VI	A

II	miejsce	–	klasa	V	C

III	miejsce	-		klasa	VI	B

IV	miejsce	–	klasa	V	A

V	klasa	IV	AB.

Najlepszy	strzelec	-	Szymon	Szymaniak.

Najlepszy	zawodnik	-	Norbert	Sztolin.

Najlepszy	bramkarz-	Miłosz	Mews.

Turniej	 rozgrywany	był	w	 ramach	projektu	 profilaktycznego-	

„Marzenia	się	spełniają	-	trzeba	o	nie	walczyć".

Serdeczne	 podziękowania	 dla	 Kacpra	 S�midowicza	 i	 Mikołaja	

Woźniaka	za	pomoc	w	przeprowadzeniu	zawodów.

Obóz sportowy 
Mrzeżyno 2016

		 W	dniach	15-20.02.2016	r.	uczniowie	klas	sportowych	

Gimnazjum	im.	Lotników	Polskich	w	Mirosławcu	przebywali	na	

obozie	 sportowym	 w	 Mrzeżyńskim	 Centrum	 Sportu.	 Celem	

obozu	 było 	 przygotowanie 	 uczni ów	 pod	 względem	

motorycznym,	 technicznym	 i	 taktycznym	 do	 udziału	

w	 zawodach	 z	 piłki	 ręcznej,	 piłki	 nożnej	 oraz	 lekkoatletyki.

	Program	obozu	obejmował	głównie	treningi	na	hali	dwa	razy	

dziennie:	piłka	ręczna	–	dziewczęta	oraz		piłka	nożna	–	chłopcy.	

Dodatkowo	 młodzież	 brała	 udział	 w	 innych	 zajęciach	

sportowych	na	terenie	obiektu:	ćwiczenia	na	siłowni,	zajęcia	ze	

squash,	 fitness.	 Odbyły	 się	 również	 treningi	 na	 basenie	

i	 w	 terenie.	 Przyjemnym	 i	 oczekiwanym	 elementem	 między	

zajęciami	dla	naszych	sportowców	był	pobyt	w	saunie.	Ponad	to	

zostały	przeprowadzone	zajęcia	edukacyjne	oraz	kulturalne	–	

gra	edukacyjna	„Milionerzy”	oraz	projekcja	filmu	„Brat”.	

W	piątek	chłopcy	rozegrali	sparing	z	uczniami	z	Mrzeżyna,	mimo	

zaangażowania	i	wielkiego	zapału	przegraliśmy	4:3.	W	ostatnim	

dniu	 odbyła	 się	 wycieczka	 do	 Kołobrzegu.	 Uczniowie	 byli	

w	Muzeum	Oręża	 Polskiego,	 zwiedzili	 port,	 zostali	 zapoznani	

z	historią	Kołobrzegu	oraz	byli	w	Muzeum	6D.	

Kwiecień
19.04 Akcja Żonkil, rocznica Powstania w Getcie 
Warszawskim przy współpracy z Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN 
22/29.04 Seans filmowy
Koncert „Wysoka kultura”
Wystawa plenerowa Chrzest Polski
Maj
21.05 Majówka
20.05 Seans filmowy
25.05 Dzień Matki
Dzień Działacza Kultury
Akcja „Polska Biega”
Czerwiec
04.06 Dzień Dziecka
18.06 Zumba Beach Party
24.06 Seans filmowy
Spotkanie z teatrem Pleciuga ze Szczecina
Lipiec
01 – 04.07 Spotkanie miast Friedlandzkich
02 – 03.07 Festiwal Żubra

Plan imprez


