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Akcja 
Biała Sobota
W sobotę 2 lipca w godzinach 8:00 – 12:00 

w Ośrodku Zdrowia w Mirosławcu 

odbędą się bezpłatne konsultacje specjalistyczne:

•  Konsultacje stomatologiczne u dzieci,

•  Konsultacje ortopedyczne 

   z zakresu wad postawy,

•  Konsultacje ginekologiczne,

•  Kontrola poziomu cukru, pomiar ciśnienia,

•  Porady dietetyka, BMI,

•  Edukacja pacjentów chorych na cukrzycę.

Organizatorzy: Gmina i Miasto Mirosławiec, 107 Szpital Wojskowy w Wałczu.

Podczas „Białej Soboty”, osoby posiadające skierowanie 
od lekarza rodzinnego, będą mogły uzgodnić termin wizyty 
u lekarza okulisty poza kolejką oczekujących.
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Wieści z sesji

 Witam wszystkich przed 

rozpoczynającymi się wakacjami. Jest 

mi niezmiernie miło przedstawić 

Państwu kilka ważniejszych informacji 

z pracy rady miejskiej z ostatniego 

okresu czasu, czyli tradycyjnie od 

ostatniego wydania naszej gazety. 

 Zacznijmy od miesiąca marca, rada miejska zabezpieczyła środki 

finansowe na modernizację oświetlenia ulicznego w Mirosławcu Górnym, 

jest to w ostatnim czasie jedna z większych inwestycji na terenie naszej 

gminy (450 tys. zł). Przekazano również środki finansowe na  dokumentację 

i projekty budowlane tj. świetlicy w Łowiczu Wałeckim (uzupełnienie 

projektu), przychodnia zdrowia (uzupełnienie projektu, w dalszym ciągu 

czekamy na uruchomienie współfinansowania), budynek socjalny na 

stadionie (uzupełnienie projektu), budowa boiska szkolnego w Piecniku 

(dokumentacja techniczna) oraz modernizację instalacji elektrycznej                       

w przedszkolu w Mirosławcu. Na sesji w marcu podjęto również decyzję 

o nie wyodrębnieniu w budżecie na 2017 rok funduszu sołeckiego. 

Głosowanie poprzedzone było długą dyskusją oraz wewnętrznym 

głosowaniem sołtysów, którzy większością głosów opowiedzieli się za 

utrzymaniem dotychczasowej formuły finansowania sołectw w wys. 10zł 

na mieszkańca. Duże znaczenie w podjęciu tej decyzji miała również udana 

próba wdrożenia formuły budżetu obywatelskiego, który także generuje 

pewne środki m.in. na sołectwa.

 Kwiecień był miesiącem głównie sprawozdawczym. Omówiono 

i przyjęto sprawozdania za 2015 rok związane z: działalnością Miejsko

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, realizacją 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, a także realizacją uchwały w sprawie uchwalenia 

gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec. Poza tym 

rada zabezpieczyła środki finansowe na realizację zadań związanych 

m.in. z postawieniem wiat przystankowych w miejscowościach Łowicz 

Wałecki i Nieradź, na realizację robót i nadzór inwestorski zadania 

pn. Budowa wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem. 

Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się również za przekazaniem 

środków pieniężnych na wykonanie studium wykonalności stanowiące 

załącznik do wniosku na dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu 

Samorządowego pn. Nowoczesna szkoła. Projekt dotyczy przebudowy 

łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych wraz 

z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół 

w Mirosławcu.

 Natomiast sesja majowa to tradycyjnie czas w którym rada 

miejska zajmowała się tematyką zdrowia i lecznictwa na terenie Gminy 

Mirosławiec. W celu dokonania szczegółowej analizy na posiedzenie 

przybył Dyrektor Szpitala Wojskowego w Wałczu Pan Marek Kornet. Poza 

tym na sesji zabezpieczono środki finansowe m.in. na doposażenie placów 

zabaw (ul. Polna i Parkowa), opracowanie dokumentacji i wykonanie 

przepustu drogowego w Łowiczu Wałeckim, opracowanie dokumentacji 

projektowej na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół 

w Mirosławcu oraz wykonanie kotłowni w budynku Przedszkola 

Samorządowego Słoneczko oddział Mirosławiec Górny. To nie koniec 

inwestycji w naszym przedszkolu ponieważ zabezpieczono również  środki 

finansowe na realizację robót związanych z modernizacją instalacji 

elektrycznej,oświetleniowej, a co najważniejsze sanitarnej z przebudową 

łazienek włącznie.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
       Piotr Czech

         przewodniczacy@miroslawiec.pl

Ani się obejrzeliśmy i mamy już po-

łowę roku, początek wakacji i lekkie 

wytchnienie od dnia codziennego. Dla 

nas początek wakacji to Festiwal Żubra. 

Tegoroczna, piąta już edycja, zobo-

wiązuje do trzymania poziomu z po-

przednich lat. Tak jak co roku po-

przez Internet, pytaliśmy Państwa 

Witam serdecznie,

„co zamówić”. Część próśb udało się spełnić, pozostałych artystów 

uzupełnialiśmy wg Państwa wskazań. Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie 

w ciągu tych dwóch dni swojego ulubionego wykonawcę na naszej 

festiwalowej scenie.

 Tegoroczny letni festiwal w Mirosławcu to również XXI Spotkania 

Frydlandzkie. Od 1 do 4 lipca będziemy gościć w Mirosławcu przedstawicieli  

9 miast partnerskich. Dla przypomnienia są to miasta, które mają lub miały 

w swojej nazwie „Frydland”. Będzie międzynarodowo. Przyjadą delegacje 

z trzech miast niemieckich, dwóch czeskich, jednego rosyjskiego i trzech 

polskich. Obok obecności na festiwalu,  goście będą odwiedzać nasze firmy 

i instytucje. Mamy zaplanowane wizyty w Metaltechu, Żywcu Zdroju, 

Dzikiej Zagrodzie, Zespole Szkół i Ośrodku Kultury. Aby pokazać Mirosławiec 

z jak najlepszej strony, liczymy na to, że uda się stworzyć naszym wspólnym 

gościom dobry klimat, który zaowocuje kolejnymi wizytami w następnych 

latach. Regułą spotkań frydlandzkich są wizyty młodzieży szkolnej rok po 

spotkaniu „dorosłych”.

 Prosimy potraktujcie Państwo frydlandczyków jako naszych 

wspólnych mirosławieckich gości i angażujcie się w spotkania z nimi 

podczas naszych wspólnych wycieczek po gminie Mirosławiec.

 Wytchnienie dzieci od szkoły i przedszkola powoduje, że mamy 

odrobinę czasu na niezbędne remonty i modernizacje. W tym roku również 

ambitnie zamierzamy wykorzystać okres wakacyjny. W przedszkolu 

w Mirosławcu Górnym mamy zaplanowaną modernizację ogrzewania: 

wymianę grzejników i przewodów oraz uruchomienie niezależnej kotłowni. 

Przedszkole w Mirosławcu na ul. Zamkowej jest przed przetargiem na 

modernizację łazienek. Liczymy, że uda się podczas wakacji dokonać 

niezbędnych prac mających na celu poprawę funkcjonalności naszego 

przedszkola. Przy okazji tych prac będziemy też wyłaniać wykonawcę na 

modernizację pomieszczeń w piwnicy przedszkola w celu przystosowania 

ich dla „Centrum Aktywności Lokalnej”. Ma to być miejsce wyjątkowe dla 

naszych organizacji i stowarzyszeń. Miejsce, w którym będą mogły się 

spotykać, pracować i planować swoje kolejne działania.

  W szkole w Mirosławcu będą trwały prace związane z położeniem 

w obu budynkach sieci internetowej. To przedsięwzięcie zaowocuje 

uruchomieniem w nowym roku szkolnym dziennika elektronicznego, który 

zdecydowanie poprawi przekazywanie informacji pomiędzy szkołą 

a rodzicami.

 W wakacje będziemy też uzupełniać mirosławieckie place zabaw 

o kolejne atrakcje dla dzieci. Okazuje się, że te drewniane muszą być już 

demontowane. Nie wytrzymały próby czasu, w ich miejsce pojawią się 

kolorowe, metalowe i bardziej wytrzymałe urządzenia dla dzieci.

 Do montażu i wymiany trafią wiaty przystankowe w Nieradziu, 

Łowiczu Wałeckim i Mirosławcu Górnym, poprawiając bezpieczeństwo 

i komfort podróżnych i wygląd otoczenia.

 Lato to początek modernizacji całej sieci oświetlenia ulicznego 

w Mirosławcu Górnym. Zakładamy nowe, ledowe oświetlenie, które 

poprawi widoczność i wygląd osiedla. Prace będą kończyły się we wrześniu. 

Przed sezonem jesiennym Mirosławiec Górny będzie zdecydowanie lepiej 

oświetlony.

Widzimy się na Festiwalu Żubra 2 i 3 lipca 
Piotr Pawlik

burmistrz@miroslawiec.pl

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza:
poniedziałek w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od 15.00 do 16.00

wtorek - piątek w godz. od 9.00 do 10.00

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

środa w godz. od 11.00 do 12.00
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 Z okazji święta dzieci w 12. Bazie Bezzałogowych Statków 
Powietrznych w Mirosławcu Górnym dowodzenie jednostką w ten 
dzień, przejęła Rozalia Hildenbrand, uczennica Gimnazjum 
w Mirosławcu. Dzieci z ogromną radością uczestniczyły we 
wszystkich przygotowanych atrakcjach, m.in. w loterii fantowej, 
zawodach sprawnościowych, wykrywaniu metali, „rzucie 
granatem” i sztuce maskowania. Duże zainteresowanie wzbudziła 
wystawa sprzętu wojskowego oraz malowanie twarzy barwami 
wojennymi i kolorami tęczy. 12. BBSP zapewniła poczęstunek 
tradycyjną, wojskową grochówką oraz wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Mirosławcu i sponsorami słodycze. Koniec imprezy 
zwieńczyła kolorowa piana, która okazała się również ogromną 
atrakcją. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się 
do organizacji Dnia Dziecka (lista na www.miroslawiec.pl). 

Dzień Dziecka w 12. Bazie

Dzień Pielęgniarek

 12 maja w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu odbyły się 
obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. 
Obchodziliśmy je po raz szósty. Po przywitaniu zaproszonych gości: 
Radnej Sejmiku woj. zachodniopomorskiego, Burmistrzów Tuczna, 
Mirosławca, Wałcza, Człopy, Starosty Powiatu, Sekretarza Gminy, 
przedstawicieli Wojska, Policji, Przewodniczącego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Pile, Kierowników NZOZ Sabak, NZOZ 
T. Ząbek z Mirosławca, Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego, 
Dyrektora PULS, Dyrektora ZOL Tuczno, Pielęgniarki i Położne (te 
aktywne zawodowo i te już na emeryturze), odbyły się występy 
artystyczne oraz wręczono wyróżnienia. Zastępca Burmistrza 
Mirosławca Dariusz Bartosik wręczył je naszym mirosławieckim 
pielęgniarkom: Elżbiecie Musik, Beacie Lewandowskiej oraz 
Wioletcie Mice. 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
w 7ogrodach

Piknik „Po Stronie Natury”

 15 maja został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Po Stronie 
Natury. Z tej okazji firma Żywiec Zdrój przygotowała Piknik 
Ekologiczny dla wszystkich mieszkańców Mirosławca. Partnerem 
imprezy był Ośrodek Kultury w Mirosławcu, Mirosławiec Bioregion 
i Nadleśnictwo Mirosławiec. Do udziału zaproszono również 
wszystkie stowarzyszenia działająca na terenie gminy Mirosławiec: 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Koło nr 2 w Mirosławcu, 
Stowarzyszenie 4 Pory Roku, Klub Seniora, Stowarzyszenie 
Amazonki, drużyny harcerskie z Piecnika i Mirosławca, UKŻ Keja 
Mirosławiec, Koło wędkarskie Lin z Mirosławca Górnego oraz OSP 
Mirosławiec. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Po Stronie Natury 
mieszkańcy gminy Mirosławiec i okolic mieli niepowtarzalną okazję, 
by odwdzięczyć się naturze za jej troskę o nas i posadzić własne 
drzewo. Ponadto na pikniku stanęła strefa artystyczna, na której 
instruktorzy z OK Mirosławiec poprowadzili warsztaty majster-
kowicza oraz plener malarski. Kolejnym punktem pikniku był pokaz 
rzeźbiarski, który poprowadził Krzysztof Wiza. Dzieło, które 
powstało, przedstawiało butelkę wody firmy Żywiec Zdrój S.A. 
Podczas Ogólnopolskiego Dnia Po Stronie Natury nie mogło 
zabraknąć konkurencji sportowych. Najmłodsza grupa Orlików 
pokonała drużynę składającą się ze strażaków OSP Mirosławiec 
w meczu piłki nożnej. Mecz został poprzedzony wspólną rozgrzewką 
w rytmach Zumby. Uczestnicy pikniku zmierzyli się w inter-
aktywnym turnieju miast z mieszkańcami Węgierskiej Górki 
i Koziegłów, w których tego dnia również odbywały się podobne 
pikniki.  Z dumą możemy ogłosić, że mieszkańcy Mirosławca byli 
bezkonkurencyjni i wygrali rywalizację. Jednym z punktów pikniku 
było ogłoszenie wyników konkursów dla uczniów szkół i przeszkoli 
z terenu gminy Mirosławiec w kategoriach: prace plastyczne, 
fotografie oraz film. Wszystkie prace można było oglądać na 
stadionie miejskim podczas pikniku. Lista nagrodzonych dostępna 
na www.miroslawiec.pl. 

 14 maja w Gospodarstwie Agroturystycznym 7ogrodów 
w Łowiczu Wałeckim odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 
W ten dzień każdy mógł zwiedzić ten niezwykły zakątek, spróbować 
własnych ekologicznych produktów i specjałów, a także dokonać 
zakupów w sklepiku pełnym regionalnych wyrobów spożywczych 
i rękodzieła. Ponadto, przy stanowisku Bioregionu, po rozwiązaniu 
krzyżówki o Mirosławcu, można było wygrać fantastyczne nagrody 
m.in. pluszowe żubry. Kolejne żubry do wygrania będą podczas 
Festiwalu Żubra. Zapraszamy!
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 Stado z Dzikiej Zagrody w Jabłonowie powiększyło się 
o trzy młode żubry. Pierwsza krówka urodziła się 25 maja, druga 
- 1 czerwca, a 7 czerwca dołączył do nich byczek. Na Facebooku 
Dzikiej Zagrody internauci mogli typować swoje propozycje imion. 
Zgodnie z regułami nazywania żubrów nizinnych urodzonych 
w Polsce, ich imiona powinny rozpoczynać się literami „PO”. Dla 
młodych żubrzyc wybrano imiona: Poziomka oraz Poducha, byczek 
nadal czeka na imię. Ciąża u żubrzycy trwa średnio 264 dni (254
-277). Krowa na czas porodu opuszcza stado. Z tego powodu 
w okresie okołoporodowym żubry z Dzikiej Zagrody chętniej 
przebywały w lesie i na łące aniżeli przy korytkach, gdzie zwykle 
można je obserwować i karmić. U tego gatunku rodzi się jedno 
młode (bliźniaki stwierdzono tylko trzy razy). Cielę wstaje już 30 
minut po porodzie, a po godzinie próbuje ssać mleko matki. Pokarm 
roślinny zaczynają jeść po ok. 20 dniach. Świeżo upieczone mamy 
wraz z cielakami już pokazują się turystom i zapraszają do 
odwiedzin.

Narodziny żubrów w Dzikiej Zagrodzie

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

 Podpisanie umowy na modernizację 
ul. Sprzymierzonych

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Gminie i Mieście Mirosławiec

Na stronie www.miroslawiec.pl dostępna jest aplikacja
Wirtualny spacer po Gminie i Mieście Mirosławiec. Zapraszamy! 

Wycieczki ze Stowarzyszeniem 
Rekreacyjnym „Cztery Pory Roku” 

 31 maja w Szczecinie została podpisana umowa na 
dofinansowanie wykonania III etapu modernizacji ul. Sprzy-
mierzonych – część gminna drogi tj. od skrzyżowania na Tuczno 
w stronę zakładu Żywiec Zdrój. Koszt modernizacji wynosi 
1.090.000 zł, a poziom dofinansowania wg podpisanej umowy 
z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego ma wynieść 
697.928 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2017 r. W ramach 
zadania zostanie wykonane odwodnienie, oświetlenie uliczne, 
nowe chodniki i nowa nawierzchnia asfaltowa. Przewidziane jest 
także wykonanie oświetlenia na drodze od przepustu drogowego na 
odcinku ok. 400 m w kierunku jez. Kosiakowo. 

 Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku” zorganizowało 
w dniach 7-11 maja wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Uczestnikami 
wycieczki byli członkowie stowarzyszenia (21 osób) oraz chętni 
i niezrzeszeni (38 osób) z miasta i gminy Mirosławiec oraz Wałcza. 
Bazą wycieczkowiczów był pensjonat w samym centrum Duszników 
Zdrój. Pejzaż Kotliny Kłodzkiej otoczonej pasmami gór można było 
podziwiać już pierwszego dnia z wysokości sławnej twierdzy 
w Kłodzku, by w następnych dniach wędrować górskimi szlakami na 
Szczeliniec w Górach Stołowych i na Igliczną w Masywie Śnieżnika. 
Oprócz przyrody uczestnicy poznali wiele zabytków kultury m. in.: 
bazylikę w dolnośląskiej Jerozolimie czyli Wambierzycach, Kaplicę 
Czaszek w Czermnej, Sanktuarium „Maria Śnieżna” na szczycie 
Iglicznej oraz zabytkową papiernię w Dusznikach. W drodze 
powrotnej urzekła wycieczkowiczów perła baroku – bazylika 
w Krzeszowie. Program wycieczki zakładał ponadto poznanie 
5 dolnośląskich uzdrowisk, więc smakowano lecznicze wody 
w Dusznikach, Kudowie, Lądku, Polanicy i w Szczawnie. Na krótko 
wycieczka przeniosła się również do południowych sąsiadów 
i poznano urocze, zabytkowe miasto na skale. Siłę i formę zdrowo 
szlifowano podczas treningu nordic walking na szlakach górskich, 
szczególnie w marszu z Międzygórza na Igliczną. Uczestnikom 
wycieczki dopisało zdrowie, humory i przede wszystkim pogoda. 
Natomiast 9 maja „Cztery Pory Roku” zorganizowały jednodniową 
wycieczką po Szlaku Piastowskim - włączając się zarazem w obchody 
1050-lecia Chrztu Polski. W wycieczce uczestniczyli członkowie 
stowarzyszenia i ich sympatycy - łącznie 40 osób. Na szlaku wyprawy 
było Gniezno z królewską katedrą na Wzgórzu Lecha i wspaniałymi 
zbiorami Muzeum Archidiecezjalnego. Zwiedzano również na 
Ostrowie Lednickim wyspę, gdzie odkryto palatium z czasów 
Mieszka z kaplicą i baptysterium a na Polach Lednickich ożywione 
działalnością śp. Ojca Jana Góry. Wycieczka była pełna wrażeń 
i niezapomnianych emocji.
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 Na przełomie kwietnia i maja w Mirosławcu, Mirosławcu 
Górnym i Hankach przeprowadzone zostały bezpłatne warsztaty 
z dietetykiem - Patrycją Sankowską. W ramach spotkania odbyły się: 
wykłady na temat prawidłowego żywienia i uzależnień m.in. od 
słodyczy, pokazy kulinarne z degustacją i bezpłatna konsultacja. 
Każdy uczestnik otrzymał materiały edukacyjne, tabele kaloryczne 
oraz przykładowe „zdrowe jadłospisy”. Warsztaty „Jem z głową, żyję 
zdrowo” odbyły się w ramach programu „Postaw na Rodzinę”, 
finansowanego ze środków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 

Koncert z okazji Dnia Matki

 25 maja podczas koncertu na 
Sali widowiskowej Ośrodka Kultury, 
wystąpiły dzieci ze specjalnie przygo-
towanym na tę okazję programem, 
które na co dzień uczęszczają na zajęcia 
wokalne i taneczne w Ośrodku Kultury. 
Ponadto na scenie zaprezentowały się 
uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół 
w Mirosławcu, które przedstawiły 
układ taneczny „Marszująca szkoła”.

Muzyka trzech kultur

 21 maja Ośrodek Kultury w Mirosławcu gościł wspaniałych 
artystów, którzy przedstawili swój program muzyczny pn. „Romanse 
w cieniu skrzypiec”, obejmujący muzykę trzech kultur: cygańską, 
hiszpańską oraz pieśni bałkańskie. Przy wypełnionej prawie po 
brzegi sali widowiskowej, artyści zaprezentowali spektakl muzyczno 
- taneczny z muzyką na żywo. Wykonali go wybitni instrumentaliści 
pod kierownictwem Michała Półtoraka – wirtuoza skrzypiec 
z „Piwnicy Pod Baranami” oraz utalentowanych i charyzmatycznych 
sióstr Matkowskich - Justyny i Magdaleny. Cały spektakl 
wzbogacony został o fascynujący i żywiołowy taniec artystyczny.

Wokalistki podbijają Polskę

 20 maja Śmiłowo gościło kilku-
dziesięciu młodych wokalistów, którzy stanęli 
do rywalizacji o Grand Prix IX Lustracji 
Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera 2016” 
w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. 
Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz gminę 
Mirosławiec reprezentowały: Ada Trzmiel, 
Marika Pałka i Julia Grabiec. Z roku na rok 
poziom festiwalu wzrasta w związku z tym jury 
miało nie lada problem z wyłonieniem 
zwycięzców. W końcu po burzliwych naradach 
ogłoszono, iż nasze reprezentantki otrzymały: 
wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych - 
Julia Grabiec, III miejsce  w kategorii solistów  

szkół Marika Pałka, II miejsce w kategorii zespołów wokalnych - duet 
„ONE” Ada Trzmiel i Marika Pałka. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespoły taneczne zdobywają Powiat

 Dnia 29 kwietnia w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się 
Powiatowe Eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Tanecznych w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W tym 
dniu przeprowadzone zostały przesłuchania w trzech kategoriach 
wiekowych: 6 - 10 lat, 11 - 15 lat, powyżej 15 lat. Jury w składzie 
Dymitr  Kondrat iev,  Estera Naczk i  Patrycja  Foltyńska 
zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego 3 zespoły: SKANDI 
z Wałcza (kat. 15 +), Abrakadabra z Mirosławca (kat. 15 +) oraz Mała 
Abrakadabra z Mirosławca (kat. 6 - 10 lat). W przeglądzie wzięło 
udział 6 zespołów i ponad 85 uczestników. W sobotę 4 czerwca 
w Sali Koncertowej w Szczecinie odbył się Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tanecznych, w którym wzięły udział 43 zespoły. Niestety 
nasze oba zespoły: „Mała Abrakadabra” i „Abrakadabra” nie stanęły 
na podium. Trzymamy kciuki za następne występy!

Warsztaty „Jem z głową, żyję zdrowo”

OŚRODEK KULTURY W MIROSŁAWCU Mirosławieckie Talenciaki

 Dnia 17 czerwca w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyły 
się gminne eliminacje do powiatowego konkursu „Talenciaki 2016”. 
Organizatorem głównym konkursu jest Stowarzyszenie „Lider 
Wałecki” z siedzibą w Wałczu. W eliminacjach wzięło udział 22 
wykonawców. Uczestnicy prezentowali swoje talenty: śpiew, taniec, 
sztuki walki, kręcenie POI, kręcenie hula hop. Jury zdecydowało, 
iż podczas powiatowego finału konkursu, który odbędzie się 
podczas Festiwalu Żubra (3 lipca), Mirosławiec będą repre-
zentować: Zuzanna Hańczaryk, Natalia Kołodziejczyk i Aleksandra 
Sabadasz. Trzymamy kciuki za finał!
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 Już po raz czwarty, w rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawskim, Muzeum POLIN z Warszawy zorganizowało akcję 
społeczno - edukacyjną „Żonkile”. 19 kwietnia na ulicach miast 
w Polsce i za granicą wolontariusze rozdawali papierowe żonkile – 
symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 r. Żonkile 
symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią 
Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji 
Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim 
dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Mirosławiec po raz 
pierwszy wziął udział w obchodach rocznicowych, ale na pewno nie 
ostatni. W organizację i realizację akcji „Żonkile” zaangażowani byli: 
uczniowie z ZS w Mirosławcu - Młodzieżowa Rada Miejska i szkolne 
koło historyczne, harcerze z Drużyny Harcerskiej  „Żwirki i Wigury”,  
pracownicy OK w Mirosławcu oraz uczestnicy koła plastycznego 
z OK Mirosławiec, którzy przygotowali papierowe żonkile. 
W ramach obchodów 73. rocznicy, 19 kwietnia na Placu Lotników 
otwarta została plenerowa wystawa pn. „Holocaust”. Z kolei 
w godzinach popołudniowych na ulice miasta wyszli wolontariusze 
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Mirosławcu, którzy wręczali 
przechodniom papierowe kwiaty,  informując zarazem o akcji 
„Żonkile” i wydarzeniach sprzed 73 lat. Również w ramach 
obchodów rocznicowych 21 kwietnia odbyły się lekcje historii dla 
klas gimnazjalnych. Dla uczniów została przygotowana projekcja 
filmu „Nie było żadnej nadziei...”. Film poprzedzała krótka prelekcja 
nawiązująca do zachowania w pamięci dawnych mieszkańców 
Mirosławca - ofiar Holocaustu. 

Społeczno – Edukacyjna Akcja 

„Żonkile”

Zespoły Ardi i Abrakadabra na Manewrach 

Artystycznych Wojska Polskiego 2016

 W dniach 15-17 marca w Gdyni odbył się II etap eliminacji 
do Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego Wojska 
Polskiego. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się przesłuchania 
i prezentacje konkursowe uczestników, w kategoriach: zespoły 
wokalne i taneczne, soliści, interpretacje, turniej jednego aktora 
i teatry. Nasze miasto i 12 BBSP reprezentował zespół wokalny 
„ARDI” i zespół taneczny „Abrakadabra”. Celem konfrontacji 
artystycznych było przede wszystkim kształtowanie postaw 
patriotycznych, popularyzacja utworów literackich i muzycznych 
o tematyce wojskowej oraz rozwój i promocja amatorskiego ruchu 
artystycznego wojska polskiego. Manewry pozwoliły ocenić 
i wybrać najlepszych z najlepszych, którzy reprezentować będą siły 
zbrojne w finałowych Konfrontacjach Poetycko-Teatralnych 
w Krakowie, Festiwalu Twórczości Dziecięcej w Kołobrzegu 
i Przeglądzie Piosenki i Tańca w Zegrzu. Dnia 6 kwietnia Klub 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosił na swojej 
stronie internetowej, iż zespół taneczny „ABRAKADABRA” 
zakwalifikował się na Festiwal Piosenki i Tańca w Zegrzu. Serdecznie 
gratulujemy i czekamy na wyniki!

PLAN IMPREZ
na najbliższe miesiące

Lipiec
01 – 04.07 Spotkanie Miast Friedlandzkich

02 – 03.07 Festiwal Żubra
Sierpień

08 – 19.08 Zielone Lato z Ośrodkiem Kultury
27.08 Dożynki Gminne

Warsztaty teatralne Teatr w Małym Mieście
Wrzesień

03.09 Festyn Lotniczy
30.09 Seans filmowy
Dożynki Powiatowe

V Dyktando Gminne o „Złote Pióro”

 16 marca odbyło się już piąte Dyktando Gminne 
o „Złote pióro”. Organizatorami ortograficznych zmagań byli 
Ośrodek Kultury w Mirosławcu i Biblioteka Publiczna w Mirosławcu. 
Fundatorami nagród książkowych był Ośrodek Kultury w Miro-
sławcu oraz Biblioteka Publiczna w Mirosławcu. Nagrody specjalne 
dla zwycięzców obu kategorii - zestaw piśmienniczy - ufundował 
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Z kolei Radna Rady Miejskiej 
Anna Turska tradycyjnie ufundowała nagrody dla najmłodszego 
i najstarszego uczestnika dyktanda, które otrzymały: Klaudia 
Jabłońska i Teresa Bilicka. Teksty tegorocznych ortograficznych 
potyczek przygotowała Urszula Obara. Poniżej przedstawiamy listę 
laureatów.
Kategoria dzieci i młodzież:
I miejsce - Małgorzata Piętka
II miejsce - Kinga Burczy
III miejsce - Hanna Wesołowska.
Kategoria dorośli:
I miejsce - Rafał Górski
II miejsce - Weronika Lewczak
III miejsce - Magdalena Koźbiał.
Wszystkim miłośnikom języka polskiego dziękujemy za udział, 
Laureatom serdecznie gratulujemy a wszystkich Mieszkańców 
zapraszamy do uczestnictwa w Dyktandzie o Złote Pióro za rok! 

Aktualne informacje na temat imprez dostępne na stronie 

www.miroslawiec.pl
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Święto Szkoły

Wyśpiewane sukcesy

 5 kwietnia uczennica kl. I Gimnazjum Zespołu Szkół 
w Mirosławcu Natalia Kołodziejczyk wystąpiła w finale Powiatowej 
Gali Talentów w Drawsku Pomorskim. W jury zasiadała sławna 
wokalistka Natalia Szroeder, która osobiście pogratulowała talentu 
swojej imienniczce. Natalia utworem „Wariatka tańczy” wyśpiewała 
nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 
Pomorskim. Gratulujemy sukcesów i czekamy na więcej!

Szkolny Konkurs Recytatorski 
w Zespole Szkół w Mirosławcu

 15 kwietnia został przeprowadzony Szkolny Konkurs 
Recytatorski. Prezentacja przebiegała w dwóch kategoriach: 
uczniowie klas IV – VI SP (14 uczestników) i uczniowie klas I-III G 
(9 uczestników). Uczestnicy recytowali jeden utwór (poezję lub 
prozę) na dowolny temat. Dopuszczalne było wprowadzenie gestu 
scenicznego, elementu ruchu, stroju. Komisja konkursowa oceniała 
artystyczną interpretację treści tekstu i jego perfekcyjne 
opanowanie pamięciowe, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Poziom uczestników był bardzo wysoki. Komisja przyznała nagrody 
i wyróżnienia. W kategorii SP: I m. – A. Kicińska, I I  m. 
– I. Madajewski, III m.- O. Mazur; wyróżnienia – K. Żygowska, 
W. Borowiec. W kategorii G: I m. – M. Piętka, II m. – M. Grzyb, III m. 
– P. Turski; wyróżnienia – Z. Świeczkowska, M. Salitra. Po prezentacji 
uczestników, zaprezentowały się absolwentki naszej szkoły: K. Tuska 
z recytowanymi utworami i P. Kołodziejczyk z A. Sabadasz 
z utworami muzycznymi. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym 
i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Konkurs Języka Polskiego

 3 czerwca w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Człopie odbył się Powiatowy Konkurs Języka Polskiego 
„Polszczyzna płata nam figle”. Gimnazjum im. Lotników Polskich 
w Mirosławcu reprezentowały uczennice klas trzecich: Natalia Ruta, 
Julia Swobodzińska oraz Hanna Wesołowska. Trzecie miejsce zajęła 
uczennica klasy IIIa Hanna Wesołowska, a Julia Swobodzińska 
z klasy IIIc otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIROSŁAWCU

 Z okazji święta szkoły 20 maja na Placu Lotników odbył się 
uroczysty apel. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: 
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mirosławcu Piotr Czech, sekretarz Urzędu Miejskiego w 
Mirosławcu Monika Stąporek, kierownik Referatu Oświaty 
Katarzyna Fajger, radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, proboszcz 
parafii NPNMP w Mirosławcu ks. Edward Matyśniak, dowódca płk 
dypl. pil. Łukasz Andrzejewski - Popow wraz z przedstawicielami 12. 
Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, były 
pilot Mirosław Sobieraj, przedstawiciel Nadleśnictwa w Mirosławcu 
Michał Dubiał, dyrektor banku Spółdzielczego w Złotowie – Oddział 
w Mirosławcu Urszula Ząbek, dyrektor Przedszkola Samorządowego 
„Słoneczko” Halina Rogowska oraz dyrektor Zespołu Szkół 
w Piecniku Katarzyna Pierzchała. Uczniowie złożyli wiązanki pod 
pomnikiem Matki Boskiej Loretańskiej. Uczennica kl. I I I a 
Gimnazjum Martyna Stefaniak zaśpiewała „Requiem” Michała 
Wiśniewskiego. Wiersze o lotnikach wyrecytowali uczniowie SP:  
Igor Madajewski z kl. V c, Wiktoria Głuczkowska i Wiktor Wasylków 
z kl. III a. Na zakończenie apelu, w związku z 5 – leciem nadania 
imienia Lotników Polskich szkołom, głos zabrali: Burmistrz Piotr 
Pawlik, płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski– Popow, a także 
ks. Proboszcz Edward Matyśniak. Po uroczystym apelu uczniowie 
obejrzeli przelot samolotów nad boiskiem i szkołą. Część 
artystyczna uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej i zaczęła się 
od występu gimnazjalistek – Natalii Kołodziejczyk, Alicji Pawlak, 
Darii Pusiarskiej, Martyny Stefaniak, które zaśpiewały piosenkę 
„Biało – czerwone iskry”. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły kl.  I – III 
SP wykonali wspaniały „żywy obraz” - barwy Mirosławca z  szacho-
wnicą lotniczą, którą zaproszeni goście z zachwytem obejrzeli 
z balkonu sali gimnastycznej. Następną atrakcją były układy 
taneczne kolejno wykonane  przez: gimnazjalistki i dwa układy 
taneczne uczennic klas czwartej i szóstej.  Po występach wręczono 
nagrodzonym klasom i uczniom dyplomy, podziękowania, 
wyróżnienia i nagrody.
Na zakończenie uroczystości wszyscy wysłuchali koncertu orkiestry 
wojskowej z Koszalina. 
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 W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom 3 czerwca w ZS w Mirosławcu został zorganizowany 
szkolny konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” adresowany do 
uczniów klas IV-VI SP. Zadaniem konkursowym było przeczytanie 
przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki 
i oczarowanie słuchaczy. Prezentowane książki zostały wybrane 
pośród pozycji zakupionych do biblioteki szkolnej z dotacji MEN 
w ramach programu „Książki Naszych Marzeń”. Wystąpienia 
uczestników były oceniane przez jury w składzie: Leokadia 
Janczewska, Katarzyna Jurenc, Bożena Wiese, Teresa Szylkiewicz 
i Joanna Stupak. W ocenie brano pod uwagę zarówno poprawność 
warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu. Uczniowie porwali 
słuchaczy w fascynujący świat literatury dla dzieci i młodzieży. Tytuł 
„Mistrz Pięknego Czytania” otrzymali: w kategorii klas IV -  Tatiana 
Smyczyńska, w kategorii klas V- Alicja Kicińska, w kategorii klas VI – 
Filip Bogucki. Tytuł „Wicemistrz Pięknego Czytania” otrzymali: 
w kategorii klas IV -  Gabriela Pańczyk, w kategorii klas V- Blanka 
Halamus, kategorii klas VI – Julia Sulik. Odbyło się również 
głosowanie publiczności w wyniku, którego słuchacze nagrodzili: 
w kategorii klas IV -  Amelię Biniaś, w kategorii klas V- Alicję Kicińską, 
w kategorii klas VI – Filipa Boguckiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki oraz 
pamiątkowe zakładki do książek.

Szkolny konkurs 
„Mistrz Pięknego Czytania”

Witaj maj, piękny maj

 Dni 1 i 3 maja na stałe wyryły się w pamięci ludzkiej, 
niemniej ważne jednak są również inne uroczyste święta: 
obchodzony 2-go maja Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą czy też kolejna rocznica wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Maj to też miesiąc poświęcony Matce Bożej, a 26 maja 
obchodzimy Dzień Matki. Mówiąc o maju nie można nie wspomnieć 
o postaci Św. Jana Pawła II, bowiem w tym miesiącu przypadają jego 
urodziny oraz rocznica zamachu na jego życie. Wszystkie te 
wydarzenia przypomnieli społeczności szkolnej Zespołu Szkół 
w Piecniku uczniowie klasy V podczas uroczystego apelu. Całość 
rozpoczęło wspólne odśpiewanie polskiego hymnu. O uroczystym 
charakterze wystąpienia przypominały kotyliony w narodowych 
barwach. Nie zabrakło też innych pieśni i piosenek patriotycznych. 
Na uwagę zasługują interpretacje wierszy: „Polska” A. Słonimskiego 
w wykonaniu Kingi Szczepaniak oraz „Gawędy o miłości ziemie 
ojczystej” w interpretacji Karoliny Krawczyk. Mamy nadzieję, że 
uroczystość odniosła spodziewany efekt, a dzięki apelowi wszyscy 
przypomnieli sobie ważne, majowe rocznice i poczuli dumę 
z dokonań naszych przodków  oraz z tego, że jesteśmy Polakami.

Żyj smacznie i zdrowo

Wycieczka do Szczecina

 28 kwietnia uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej 
Zespołu Szkół w Piecniku udali się na całodniową wycieczkę do 
Szczecina. Dzieci już z okien autokaru mogły podziwiać Zamek 
Książąt Pomorskich, Bramę Portową czy nowoczesny budynek 
Filharmonii Szczecińskiej. Głównym celem wycieczki był udział 
w spektaklu w Teatrze Lalek Pleciuga oraz wizyta w Planetarium. 
W teatrze dzieci obejrzały sztukę Bolesława Leśmiana „Przygody 
Sindbada Żeglarza”, która urzekła widzów swoją egzotyką, bogatą  
ruchomą scenografią, pięknymi strojami aktorów i lalek oraz 
efektami dźwiękowymi i świetlnymi. Po tym udanym kontakcie ze 
sztuką nadszedł czas na kontakt z nauką. Uczniowie udali się do 
Planetarium mieszczącego się przy Wałach Chrobrego w budynku 
Akademii Morskiej. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały prele-

2gentki i obejrzały wyświetlany na kopule (o powierzchni ok. 56 m ) 
film. W trakcie pokazu wyświetlano gwiazdozbiory, planety, 
galaktyki i inne obiekty astronomiczne. Prezentacja obejmowała 

c.d. na stronie 9

 Uczniowie Zespołu Szkół w Piecniku włączyli się po raz 
kolejny w realizację programu edukacyjnego marki WINIARY „Żyj 
smacznie i zdrowo”. Jest to już VI edycja akcji, której główną misją 
jest nauka dzieci i młodzieży gimnazjalnej zasad prawidłowego 
i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie jej do wspólnego 
spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych 
prób gotowania. Głównymi organizatorami akcji w szkole byli 
uczniowie klasy II gimnazjum. W związku z akcją dzień 5 maja 
upłynął pod hasłem „W Piecniku życie zdrowo płynie”. Celem 
zaplanowanych na ten dzień działań było zapoznanie wszystkich 
uczniów z zasadami zdrowego odżywiania i uświadomienie jego 
wpływu na zdrowie człowieka, promocja aktywności fizycznej oraz 
zachęcanie do podejmowania pierwszych prób gotowania 
i wspólnego spożywania posiłków. Gimnazjaliści z klasy I I 
przygotowali i przeprowadzili warsztaty podczas których uczniowie 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum mieli do wykonania szereg 
zadań. Do szkoły zaproszono również dietetyka medycznego 
- Patrycję Sankowską, która poprowadziła spotkanie o tematyce 
zdrowotnej. Uczniowie dowiedzieli się co powinni jeść dla 
prawidłowego rozwoju, a czego powinni unikać, a także jak 
planować zakupy i przechowywać żywność aby była długo świeża. 
Po spotkaniu wszystkie klasy z pomocą wychowawców i rodziców 
przygotowały smaczne i przede wszystkim zdrowe przekąski. 
Za zdrowe odżywianie dzieci odpowiadają przede wszystkim ich 
rodzice, to właśnie w domu rodzinnym podczas codziennych 
posiłków kształtowane są nawyki żywieniowe naszych pociech. 
Z tego właśnie powodu w dniu 19 maja spotkania wychowawców 
i nauczycieli z rodzicami poprzedziła prelekcja na temat zasad 
zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży. Pani Dietetyk przedstawiła 
podstawowe informacje dotyczące prawidłowego żywienia. 
Uczulała słuchaczy na podstawowe błędy w żywieniu oraz 
konsekwencje tych błędów. Zainteresowani tematem uczestnicy 
spotkania otrzymali od pani dietetyk materiały edukacyjne by mogli 
samodzielnie zapoznać się z tematem i propozycjami zbilanso-
wanych diet przygotowanych przez specjalistów. Mamy nadzieję, że 
realizacja tego projektu pozwoli na zwiększenie świadomości 
żywieniowej uczniów i ich rodziców oraz wpłynie na zmianę złych 
nawyków i codzienne stosowanie zasad zdrowego odżywiania.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIECNIKU
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obraz nieba na różnych szerokościach 
geograficznych, dobowy ruch ciał 
niebieskich i zjawiska im towarzy-
szące oraz podstawowe gwiazdo-
zbiory.  Wycieczkę zakończono 
spacerem po Wałach Chrobrego, 
podziwiając rozciągające się z tarasu 
widoki nad Odrą.

 21 marca uczniowie i nauczyciele przebrali się w kolo-
rowe stroje i uczcili przybycie wiosny. Podczas wspólnej zabawy 
wśród uczniów ogłoszony został konkurs o zaszczytny tytuł MISS 
i MISTERA WIOSNY 2016. Klasy wytypowały swoich repre-
zentantów. Zawodnicy wykazali się ogromną pomysłowością 
i kreatywnością dopracowując swoje stroje w najdrobniejszych 
szczegółach. Jury nie miało łatwego zadania,  zaszczytny tytuł MISS 
Wiosny 2016 przyznało uczennicy klasy III szkoły podstawowej 
Aureli Groszewskiej. Na tytuł MISTERA Wiosny 2016 zdaniem jury 
w pełni zasłużył  Eryk Antczak z klasy IV. Specjalną nagrodę za strój 
przyznano również Mateuszowi Tokarskiemu z klasy III gimnazjum. 
W tym dniu dyrektor Katarzyna Pierzchała wręczyła, tradycyjnie już, 
„miotłę antywagarowicza”- to zaszczytne trofeum przypadło klasie, 
która wyróżniła się najwyższą frekwencją w pierwszym półroczu 
roku szkolnego 2015/2016. W tym roku otrzymała ją klasa III szkoły 
podstawowej. Kolejnym punktem witania wiosny były rozgrywki 
umysłowo - sportowe dwóch drużyn złożonych z przedstawicieli 
wszystkich klas. Nie wynik był tu jednak najważniejszy, ale dobra 
zabawa w wiosennej atmosferze. 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Tydzień Sportu i Dzień Dziecka 

 Kolejny raz Gmina i Miasto Mirosławiec przystąpiła do 
Europejskiego Tygodnia Sportu organizowanego w ramach Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin. W związku z tym uczniowie i nauczy-
ciele ZS w Piecniku z wielką przyjemnością zaangażowali się w jego 
realizację. Na 30 i 31 maja zaplanowano szereg zajęć sportowych 
mających na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom akcji jak 
największej dawki ruchu. I tak oto uczniowie klas młodszych 
i przedszkolaki wyruszyli w teren na wyprawę wokół jez. 
Piecnikowskiego, pokonując całą trasę w formie marszobiegu a na 
boisku szkolnym przeprowadzono rozgrywki sportowe. Uczniowie 
klas IV-VI wzięli udział w grach terenowych oraz próbowali swoich 
sił w grze w siatkówkę. Natomiast gimnazjaliści rozegrali 
pasjonujący mecz w piłkę nożną. Taneczne przerwy zintegrowały 
całą społeczność szkolną i pomimo upalnego słońca wszyscy 
z przyjemnością wykonywali prezentowany przez uczennice klasy 
piątej układ choreograficzny. Uczniowie klasy I I I  szkoły 
podstawowej spędzili miło i aktywnie czas na basenie w Wałczu. 
Nauczyciele zadbali również o to by ruch połączyć z nauką. 
Uczniowie gimnazjum wyruszyli na lekcje w terenie, między innymi 
podczas zajęć  biologii, szukając w pobliskim lesie porostów czy też 
na lekcjach matematyki, wykorzystując w praktyce swoje 
umiejętności matematyczne do obliczania wieku drzew oraz 
wyznaczania ich wysokości na podstawie długości ich cienia.
Na dzień 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka, zaplanowano jeszcze 
więcej atrakcji sportowo-turystycznych. Cały dzień uczniowie 
spędzili na wolnym powietrzu, uczestnicząc w różnego rodzaju 
zabawach sportowo-rekreacyjnych, grach zespołowych 
i wycieczkach w teren. Uczniowie klasy V i III gimnazjum udali się na 
całodzienną wycieczkę na teren rezerwatu jeziora Bytyń. Natomiast 
klasa VI szkoły podstawowej i klasa II gimnazjum udała się w tym 
dniu na trzydniowy biwak, gdzie oczywiście czekają ich również 
różnego rodzaju atrakcje sportowe. Uczestnicy imprezy chwilę 
wytchnienia i odpoczynku mogli sobie zapewnić przy ognisku, 
posilając się własnoręcznie upieczoną nad ogniskiem kiełbaską oraz 
owocami zakupionymi przez Radę Rodziców. 

Konkurs układania Tangramów

 Szkolny Konkurs układania tangramów na stałe wpisał się 
do kalendarza imprez ZS w Piecniku. Ze względu na dużą ilość 
chętnych tym razem zostały przeprowadzone dwie części rozgrywek 
- osobno dla uczniów szkoły podstawowej i osobno dla uczniów 
gimnazjum. Dnia 24 maja do rywalizacji przystąpiło czternaścioro 
gimnazjalistów. Dla niektórych z nich były to pierwsze takie 
zmagania, jednak większość to doświadczeni zawodnicy. W wyniku 
przeprowadzonych rozgrywek udało się wyłonić najlepszych. 
Bezkonkurencyjną zwyciężczynią została uczennica klasy III 
gimnazjum Oliwia Morzyc, której udało się zdobyć 120 pkt., 
wygrywając sześć kolejnych rund. Na drugim miejscu uplasowała się 
Wiktoria Zborowska z klasy II (74 pkt.), natomiast na trzecim 
miejscu znalazł się Arkadiusz Zając (68 pkt.). 
Natomiast dnia 8 czerwca do zmagań w Szkolnym Konkursie 
Układania Tangramów przystąpili uczniowie klas IV-VI SP. Chęć 
przystąpienia do rozgrywek zadeklarowało prawie dwudziestu 
uczniów, części z nich jednak nie starczyło zapału lub wytrwałości 
i w ostateczności do konkursu przystąpiło dziewięcioro uczniów 
z klas IV-V. Rozgrywki przeprowadzono na podobnych zasadach jak 
wcześniejsze zawody dla gimnazjalistów. Udało się rozegrać siedem 
tur, które pozwoliły na wyłonienie najlepszych zawodników. 
Zwycięzcą konkursu została uczennica klasy V - Zuzanna Zugaj, 
drugie miejsce zajęła uczennica klasy IV - Klaudia Ciach, natomiast 
trzecią lokatę zdobyła Dagmara Topór z klasy IV. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.
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 Ten rok szkolny dla uczniów klasy II SP ZS w Piecniku 
upłynął pod hasłem „Czytająca klasa” w ramach kampanii 
społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem programu jest 
między innymi wzrost rozumienia tekstów i poleceń, poprawa 
koncentracji uwagi, rozwijanie wyobraźni, poprawa poziomu 
wypowiedzi ustnych i pisemnych, doskonalenie umiejętności 
językowych a także wzrost zaangażowania rodziców w czytanie 
dzieciom i z dziećmi. Realizację programu zaplanowano na cały rok 
szkolny a jego inauguracja zbiegła się z Ogólnopolskim Dniem 
Głośnego Czytania (29.09.2015). Tematyka i forma zajęć była bardzo 
zróżnicowana, dostosowana do sytuacji. W listopadzie np. 
drugoklasiści czytali, słuchali a później jeszcze śpiewali pieśni 
legionowe a w grudniu kolędy.  Później zapoznali się z twórczością 
Jana Brzechwy. Przeczytane i wysłuchane wiersze stały sie 
pretekstem do rozwijania umiejętności wypowiadania się na 
określony temat, dzieci omawiały treść, przedstawiały morał oraz 
bohaterów wierszy. Poznane utwory stały się również inspiracją do 
wykonania prac plastycznych. Dzieci przygotowywały się 
systematycznie do szkolnego konkursu Pięknego Czytania, który 
został przeprowadzony w marcu i którego zwycięzcą został właśnie 
jeden z uczniów klasy II – Mateusz Grygiel. Natomiast w kwietniu do 
współpracy przy realizacji programu zaangażowano grupę uczennic 
z klasy II gimnazjum. Dziewczęta czytały swoim młodszym 
koleżankom i kolegom utwory Wandy Chotomskiej: wiersze, 
opowiadania i legendy. Realizacja programu sprawiła wiele radości 
uczniom i z pewnością przyniosła wiele korzyści.

Czytająca klasa

 Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym 
świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten 
sam sposób. Różnice wynikają przede wszystkim z tradycji 
narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego. 2 czerwca 
dzieci z przedszkola wraz ze swoimi nauczycielkami, udały się na 
teren pobliskiego placu sportowego aby tańczyć i pląsać w rytm 
dziecięcej muzyki. Przerywnikiem w zabawie były konkurencje 
sportowo-taneczne. Po wspaniałej i wyczerpującej zabawie dzieci 
wróciły do przedszkola na słodki poczęstunek. Dopełnieniem święta 
naszych milusińskich był przygotowany przez dyrekcję i Radę 
Rodziców skromny upominek, który dzieci otrzymały podczas 
rozchodzenia się do domów.

Dzień Dziecka

PRZEDSZKOLE „SŁONECZKO” W MIROSŁAWCU

 W dniach 31 maja i 1 czerwca zostały zorganizowane Dni 
Sportu. W przygotowanej przez nauczycielki uroczystości wzięły 
udział wszystkie dzieci (obecnie uczęszczające do przedszkola i te 
nowo przyjęte). Przerywnikiem sportowych zmagań były pląsy 
i inscenizacje ruchowe. Ogólnemu wysiłkowi towarzyszyła 
wyśmienita zabawa a pozyskany humor udzielał się jeszcze przez 
kolejną część dnia.

Europejskie Dni Sportu

 25 maja w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się 
uroczystość przedszkolna z okazji Dnia Matki i Ojca. Dzieci 
przedstawiły piękne występy artystyczne. Wspaniałe życzenia, 
wiersze, słowa piosenek i brawurowe tańce dostarczyły 
zaproszonym gościom wiele radości i wzruszeń a dzieci za swoje 
piękne występy zostały nagrodzone gromkimi brawami 
i obdarowane przez Burmistrza słodkościami.

 Dzień Mamy i Taty 
 Maluchy i starszaki z Oddziału Zamiejscowego „Słoneczko” 
w Mirosławcu Górnym dnia 5 maja udały się z pieszą wycieczką do 
Straży Pożarnej znajdującej się na terenie Jednostki Wojskowej. 
Dzieci miały okazję obejrzeć wojskowe wozy strażackie wraz 
z wyposażeniem, zapoznały się z ciężką, niebezpieczną 
i odpowiedzialną pracą strażaków, oglądały ich codzienny strój 
i sprzęty wykorzystywane podczas akcji. Poznały sposoby gaszenia 
pożarów z wykorzystaniem różnych środków gaśniczych. 
Dowiedziały się również czym różni się wojskowa straż pożarna od 
państwowej lub ochotniczej. Największą atrakcją dla dzieci był 
pokaz lania wody z armatek umieszczonych na wozie strażackim 
oraz pokaz lania piany gaśniczej. Na zakończenie strażacy 
przygotowali dla dzieci słodki upominek. Przedszkolaki również 
przygotowały prezenty w postaci rysunków przedstawiających straż 

Wycieczka Przedszkolaków 
do Wojskowej Straży Pożarnej

c.d. na stronie 11
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pożarną oraz laurkę z życzeniami z okazji ich święta. Na pożegnanie 
włączono sygnały świetlne i dźwiękowe. Pod koniec wizyty 
u strażaków do dzieci przyjechał hodowca sokołów, które 
wykorzystywane są do odstraszania ptaków przed lotami. Dzieci 
mogły dotknąć, pogłaskać sokoła. Zadawały wiele pytań. Wycieczka 
była pełna wrażeń i na długo pozostanie dzieciom w pamięci.

Przedszkolaki w „Teatrze Lalek” 
w Szczecinie

 27 kwietnia dzieci  z  oddziału „Tęczowe Nutki” 
i „Biedronki” z Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu uczestniczyły 
w wycieczce do teatru lalek "Pleciuga" w Szczecinie. Pełne ekscytacji 
i zadowolenia, wygodnie i bardzo grzecznie usadowiły się 
w autokarze pamiętając o zachowaniu bezpieczeństwa podczas 
podróży. Drogę do Szczecina uprzyjemnił emitowany na małym 
ekranie film dla dzieci. W oczekiwaniu na spektakl pt. „Przygody 
Sindbada Żeglarza” miały możliwość obserwacji wystroju gmachu 
teatru. Ich uwagę przykuły ogromne lalkowe postaci oraz fotosy 
spektakli teatralnych. Podczas przedstawienia wszystkie dzieci 
z zaciekawieniem śledziły przygody Sindbada w przepięknej 
baśniowej scenerii. Podczas drogi powrotnej posiliły się 
przygotowanymi przez panie kucharki kanapkami i zmęczone, ale 
szczęśliwe padły w ramiona swoich rodziców, dzięki którym mogły 
przeżyć tak wspaniałą przygodę. 

Na ludową nutę

 Pod tym hasłem dnia 21 kwietnia „Biedronki” tworzyły 
w swojej sali kącik ludowy. Zgromadzone eksponaty miały przybliżyć 
dzieciom dawne życie polskiego narodu oraz folklor poszczególnych 
regionów. Krótki historyczny wstęp o powstaniu naszego Państwa 
był zachętą do oglądania stroju łowickiego i krakowskiego oraz 
słuchania melodii polskich tańców narodowych. Kontynuacją 
rozpoczętych zajęć była wycieczka do „Republiki wyobraźni”, 
w której mieli możliwość obserwacji oryginalnego wystroju wnętrz 
i artystycznego wykorzystania różnego rodzaju odpadów. 
W związku z realizacją powyższego tematu, kolejną niespodzianką 
było spotkanie z zespołem ludowym „Swojacy”. Bezpośredni 
kontakt z ich repertuarem i barwnymi strojami sprawił, że wszystkie 
obecne na sali osoby przeniosły się w różne regiony naszego Kraju. 
Bardzo dziękujemy „Swojakom” za koncert i życzymy wielu nowych 
piosenek i Stu lat w dobrym zdrowiu!

Przedszkolaki dbają o środowisko

 Ochrona środowiska to nawyk, który trzeba w społe-
czeństwie wyrabiać. Dlatego konieczne jest zwrócenie większej 
uwagi na problemy ekologiczne już w wychowaniu przedszkolnym. 
Dnia 28 kwietnia przedszkolaki ze „Słoneczka” w Mirosławcu 
podsumowały swoje wiadomości na temat dbania o środowisko. 
Cykl przeprowadzonych wcześniej zajęć rozwijał wrażliwość na 
piękno przyrody, kształtował nawyki proekologiczne, uświadomił 
dzieciom jak ważne jest segregowanie śmieci. Dzieci dowiedziały się 
również jak wielka i ważna jest potęga drzew dla ludzi i środowiska. 
Na koniec spotkania dzieci posadziły na placu przedszkolnym 
drzewo, obiecując przy tym, że będą o nie zawsze dbały.

 2 kwietnia już po raz dziesiąty odbyły się Mistrzostwa 
Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. Było 124 zawodników 
- uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz osoby dorosłe. 
Rywalizacja odbyła się w pięciu kategoriach: 6-7-9 lat, 10-11 lat, 
12-13 lat, 14-16 lat, 17-open. Głównym celem imprezy było 
popularyzowanie wioślarstwa oraz zachęcenie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu nie tylko dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. 
Zawody finalizował szkolny program profilaktyczny „Marzenia się 
spełniają – trzeba o nie walczyć” oraz  spotkanie z dwiema 
olimpijkami: Magdaleną Fularczyk-Kozłowską oraz Natalią Madaj. 
Srebrne medalistki Mistrzostw Świata uświadomiły uczestnikom 
imprezy jak ważne jest stawianie sobie ambitnych celów oraz 
właściwe podejście i reagowanie na pojawiające się przeszkody. 
Podczas imprezy Burmistrz Mirosławca nagrodził Zespół Szkół 
w Mirosławcu dwoma kompletami strojów sportowych. Punktem 
kulminacyjnym imprezy był tort, który wzbudził zachwyt i radość 
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc 
w organizacji imprezy (ich lista dostępna jest na naszej stronie: 
www.miroslawiec.pl)

X Mistrzostwa Mirosławca 
na Ergometrze Wioślarskim za nami!

NA SPORTOWO
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P olska Biegała 
i Mirosławiec też! 

Wojewódzki Finał w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych

 13 kwietnia w SP Nr 8 w Policach odbyły się Wojewódzkie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjada Wojewódzka 
w Biegach Przełajowych. Zawody ukończyło 455 zawodników 
z 20 powiatów naszego województwa. Uczniowie z Gimna-
zjum w Mirosławcu osiągnęli bardzo dobre wyniki. Martyna 
Stefaniak zdobyła srebrny medal w biegu na 1200m, Amelia 
Sękowska w tym samym biegu zajęła V miejsce a Julia Podsiadło 10 
miejsce. W biegu na 2000m Zuzanna Starzewska zajęła VI miejsce, 
Joanna Sałahub XII miejsce, Patrycja Kołoszyc XVI miejsce. 
W kategorii chłopców Bartosz Jarosz w biegu na 1500m zajął XII 
miejsce. W biegu na 2500m Jakub Lewandowski zajął VI miejsce, 
a Sebastian Żak XIII miejsce. W kategorii Szkół Podstawowych 
Norbert Sztolin w biegu na 1000m zajął 48 miejsce. Oprócz bardzo 
dobrych wyników indywidualnych, ogromnym sukcesem 
zakończyła się klasyfikacja drużynowa - Gimnazjum z  Mirosławca 
zajęło I miejsce! Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

P owiatowa Gimnazjada 
w Piłce Nożnej

Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady 
w Piłce Ręcznej

 15 kwietnia uczennice mirosławieckiego gimnazjum brały 
udział w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Ręcznej 
w Dębnie, zajmując II I miejsce. Zespół w składzie: Hanna 
Wesołowska, Martyna Stefaniak, Dominika Serafin, Zofia Hurka, 
Natalia Rogala, Paulina Ławniczak, Wiktoria Stankiewicz pokonał 
Gimnazjum z Dębna wynikiem 14 do 12.  Niestety, nasze uczennice 
uległy wcześniej zespołowi Gimnazjum 11 ze Szczecina. W drużynie 
wystąpiły również: Joanna Sałahub, Natalia Gorajewska, Daria 
Nuszkiewicz, Natalia Kołodziejczyk, Zuzanna Bilicka, Kamila Koźbiał, 
Wiktoria Dzikowska, Kamila Zdziebło oraz rezerwowe: Inez Komar, 
Nikola Kucińska. Zawodniczki wywalczyły sobie awans do półfinału 
wygrywając Powiatową Gimnazjadę w Tucznie, a następnie 
zajmując II miejsce w Regionalnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej 
w Drawsku Pomorskim. W klasyfikacji wojewódzkiej nasz zespół 
zajął  V-VI miejsce.

 14 kwietnia w Wałczu odbyła się Powiatowa Gimnazjada 
w Piłce Nożnej. W klasyfikacji końcowej Gimnzajum z Mirosławca 
zajęło II miejsce. Drużynę z Mirosławca reprezentowali: Kujawa 
Jakub, Twardzisz Oskar, Śmidowicz Kacper, Żak Sebastian, Woźniak 
Bartłomiej, Czaban Bartosz, Plicha Artur, Ziółkowski Patryk, 
Gorajewski Jakub, Sabik Jan, Lewandowski Jakub, Rogiewicz Jakub.

Powiatowa Gimnazjada 
w Indywidualnej LA

Moja Pierwsza Olimpiada

 2 4  m a j a  o d b y ł a  s i ę  P o w i a t o w a  G i m n a z j a d a 
w Indywidualnej LA. Po raz kolejny uczniowie z Gimnazjum 
w Mirosławcu pokazali, że ciężka praca popłaca i osiągnęli bardzo 
dobre  wyniki.Kamila Koźbiał - I miejsce w biegu na 100m, Dominka 
Serafin - I miejsce w biegu na 300m., Kamila Koźbiał, - II miejsce 
w biegu na 300m., Joanna Sałahub - III miejsce w biegu na 300m., 
Martyna Stefaniak - I miejsce na 600m., Amelia Sękowska - I miejsce 
w biegu na 1000m., Zuzanna Świeczkowska – III, miejsce w skoku 
wzwyż. Kacper Śmidowicz- I miejsce w biegu na 100m., Bartosz 
Jarosz - II miejsce biegu na 100m., Bartosz Jarosz - I miejsce w biegu 
na 300m., Jakub Lewandowski - I miejsce w biegu na 2000m. Patryk 
Ziółkowski - III miesjce w biegu na 110m przez płotki. Kacper 
Śmidowicz - III miejsce w skoku w dal. Cyprian Pałka - III miejsce 
w skoku wzwyż. Jakub Jackowski - II miesjce w rzucie dyskiem. Jakub 
Jackowski - III miejsce w pchnięciu kulą. Artur Plicha - III miejsce 
w rzucie oszczepem. Uczniowie, którzy wygrali swoje konkurencje 
awansowali do finałów wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

 21 maja odbyła się kolejna edycja Polska Biega 
w Mirosławcu. W tym roku dopisała pogoda a jeszcze bardziej 
uczestnicy. Na starcie zarejestrowało się 437 biegaczy. Choć ideą 
Polska Biega jest pokonanie trasy, nie wyścig na niej, jak zawsze Ci 
z lepszą kondycją przybyli na metę jako pierwsi. W tym roku byli to 
(wg. kolejności): Maciej Malec, Konrad Trzmiel, Łukasz Wesołowski, 
natomiast w kategorii nordic walking: Marika Szpak, Joanna 
Trepczyńska, Bożena Szpak. Wysiłek fizyczny każdy mógł 
zregenerować wodą Żywiec Zdrój oraz kiełbaską z grilla. 
Po odpoczynku przeprowadzono wiele konkursów i zabaw, m. in. 
Mistrzostwa Mirosławca w żonglerce, które wygrał Dawid Ziemba. 
Największą atrakcją imprezy okazała się kolorowa piana a także, jak 
co roku, losowanie nagród - dzięki hojności naszych sponsorów. Ich 
lista na www.miroslawiec.pl

 31 maja na Orliku odbyły się zawody sportowe dla klas I-III 
SP w Mirosławcu pod hasłem „Moja pierwsza olimpiada”. Turniej 
został zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego przez 
uczniów klasy sportowej IIa: Kacpra Śmidowicza, Kamilę Koźbiał, 
Jakuba Rogiewicza, Mikołaja Woźniaka, Daniela Jasińskiego, 
Michała Gregorczyka, Oskara Twardzisza oraz Filipa Sulika wraz 
z opiekunami. Zawody rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem 
każdej z klas na boisko Orlik, a następnie wybrani uczniowie 
wprowadzili flagę olimpijską. Otwarcia zawodów dokonała dyrektor 
Krystyna Górniak, która życzyła uczestni-kom dobrej zabawy oraz 
mnóstwo osiągnięć. Następnie został przeczytany apel olimpijski 
oraz złożono przysięgi przez zawodników oraz sędziów. Po 
zakończeniu oficjalnej części zawodów uczniowie z Gimnazjum 
przeprowadzili zawodnikom krótką rozgrzewkę. Zawodnicy 
rywalizowali w trzech dyscyplinach: biegu na 20m, rzucie piłeczką 
palantową i w skoku w dal z miejsca. Podczas tych konkurencji 
zawodnikom towarzyszył doping od wychowawców oraz kolegów z 
klasy. Po zaciętej rywalizacji wyło-niono najlepszych sportowców 
klas I-III. Każdy, kto znalazł się na podium otrzymał dyplom oraz 
medal. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze swojej pierwszej 
olimpiady. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC 
(wioski) od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

07.07.2016

21.07.2016

04.08.2016

18.08.2016

22.09.2016

17.11.2016

15.12.2016

23.12.2016
piątek

12.01.2017

09.02.2017 

09.03.2017

06.04.2017

14.04.2017
piątek

04.05.2017 

15.06.2017

29.06.2017

Bronikowo

Hanki
Jadwiżyn

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 
W MIROSŁAWCU I MIROSŁAWCU GÓRNYM od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

ODBIÓR 2 RAZY W TYGODNIU - W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

ODBIÓR RAZ W TYGODNIU - W KAŻDY WTOREK

ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

26.07.2016

30.08.2016

27.09.2016

25.10.2016

29.11.2016

28.12.2016

24.01.2017

28.02.2017

28.03.2017

25.04.2017

30.05.2017

27.06.2017

Bronikowo, Hanki, Kolonia Hanki, Łowicz Wałecki, Orle, Kalinówka, Jadwiżyn

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

14.07.2016

28.07.2016

11.08.2016

25.08.2016

29.09.2016

27.10.2016

24.11.2016

22.12.2016

19.01.2017

16.02.2017

16.03.2017

13.04.2017

11.05.2017

08.06.2017

22.06.2017

Jałonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Toporzyk, Nieradź, Próchnowo

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

11.10.201612.07.2016

15.11.201609.08.2016

13.12.201613.09.2016

10.01.2017

14.02.2017

14.03.2017

11.04.2017

16.05.2017

13.06.2017

16.12.2016 24.03.2017

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY



ulice: Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kościuszki, Krucza, Księżycowa, Leśna, Orla, Parkowa, 
Plac Wolności, Słoneczna, Spokojna, Wałecka, Wileńska, Wolności, Żurawia

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE

ulice: 10-go lutego, 40-lecia PRL, Hugo Kołłątaja, J. Słowackiego, Jaśminowa, Jeziorna, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Polna, Poznańska, Radosna, 

Sprzymierzonych, St. Staszica, Szkolna, Tęczowa, Wąska, Zamkowa

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

04.07.2016

18.07.2016

01.08.2016

16.08.2016 
wtorek

29.08.2016

12.09.2016

26.09.2016

10.10.2016

24.10.2016

07.11.2016

21.11.2016

05.12.2016

19.12.2016 27.02.2017 08.05.2017

23.12.2016
piątek

13.03.2017 22.05.2017

02.01.2017 27.03.2017 05.06.2017

16.01.2017 10.04.2017 19.06.2017

30.01.2017 14.04.2017
piątek 

13.02.2017 24.04.2017 

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

05.07.2016

19.07.2016

02.08.2016

23.08.2016

06.09.2016

20.09.2016

04.10.2016

18.10.2016

08.11.2016

22.11.2016

06.12.2016

20.12.2016

03.01.2017

17.01.2017

07.02.2017

21.02.2017 09.05.2017

07.03.2017 23.05.2017

21.03.2017 06.06.2017

04.04.2017 20.06.2017

25.04.2017

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

14.12.2016 22.03.2017

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

11.07.2016

25.07.2016

08.08.2016

22.08.2016

05.09.2016

19.09.2016

03.10.2016

17.10.2016

31.10.2016

14.11.2016

28.11.2016

12.12.2016

23.12.2016
piątek

06.03.2017 15.05.2017

27.12.2016
wtorek

20.03.2017 29.05.2017

09.01.2017 03.04.2017 12.06.2017

23.01.2017 14.04.2017
piątek

26.06.2017

06.02.2017 18.04.2017
wtorek

20.02.2017 02.05.2017
wtorek

14
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 W wyniku przeprowadzonego przetargu, wyłoniony został nowy wykonawca usługi 
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, którym od 
1 lipca 2016 r. będzie firma Remondis Sanitech Sp. z o.o. Zmiana firmy wywożącej odpady z 
terenu Gminy Mirosławiec, nie spowoduje zmiany częstotliwości odbioru, jak również 
wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. 
 Tak jak w latach poprzednich,  zarówno odpady segregowane jak 
i niesegregowane z nieruchomości jednorodzinnych położonych na terenie miasta 
Mirosławiec odbierane będą dwa razy w miesiącu. Z wiosek odpady niesegregowane oraz 
odpady biodegradalne, szkło, plastik,makulatura będą odbierane jeden raz 
w miesiącu. Częstotliwość odbioru odpadów na wsiach zwiększona będzie dwukrotnie 
w okresie letnim od 1 czerwca do 31 sierpnia. 

 Niezmienne pozostają również stawki opłat za wywóz odpadów. W dalszym ciągu wysokość opłaty wynosić będzie: 
14 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych i 8 zł od osoby przy odpadach segregowanych. Tak jak dotychczas właściciele 
nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Mirosławiec opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w następujących terminach: 

• za styczeń - luty - do 25 lutego; • za marzec - kwiecień -  do 25 kwietnia; • za maj - czerwiec -  do 25 czerwca

• za lipiec – sierpień - do  25 sierpnia; • za wrzesień – październik – do 25 października; • za listopad – grudzień – do 25 grudnia

 Opłaty za odbiór odpadów należy dokonywać na otrzymany w 2013 roku indywidualny numer rachunku bankowego. Wpłat 
można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej lub bezpośrednio w dowolnych placówkach bankowych. Gmina nie przyjmuje 
wpłat gotówkowych w swojej siedzibie.
 Zmiana firmy zajmującej się odbiorem odpadów wprowadza jednak konieczność wymiany pojemników. Nieruchomości 
zamieszkałe wyposażone w pojemniki dotychczasowego odbiorcy firmy Eko Fiuk Sp. K. zostaną wyposażone do dnia 30 czerwca 2016 r. przez 
firmę Remondis Sanitech w nowe kosze. Dotychczasowe pojemniki należące do Eko Fiuk zostaną zabrane z nieruchomości zamieszkałych. 
 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemu zarówno z wymianą pojemników jak i odbiorem odpadów, prosimy 
o ich zgłaszanie osobiście w Referacie Gospodarki, Inwestycji i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub telefonicznie pod numerem 
telefonu 67 259 61 42.  
 Przypominamy również, że od 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 
Do 30 czerwca br. nowy terminarz wywozu odpadów dostarczony zostanie przez firmę Remondis Sanitech do wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych położonych w Gminie Mirosławiec. Harmonogram odbioru odpadów będzie również dostępny na naszej stronie 
internetowej www.miroslawiec.pl, tablicach ogłoszeń  oraz w czerwcowym wydaniu gazetki gminnej. 

Komunikat Straży Miejskiej
Straż Miejska w Mirosławcu przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe - wyciąg z uchwały Rady Miejskiej 
w Mirosławcu NR XXIV/212/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Mirosławiec:
§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się 
w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby pełnoletnie,
b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, 
gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
Treść całego dokumenty dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego (www.bip.miroslawiec.pl).

    Z dniem 1 lipca 2016 roku Gmina i Miasto Mirosławiec uruchamia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów   
    Komunalnych tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Parkowej 22 w Mirosławcu (budynek dawnej gazowni).  
     PSZOK będzie czynny w następujące dni tygodnia: 
    środa 14:00-18:00; - sobota 10:00-14:00
Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mirosławcu zajmować się będzie firma: Ekomirtech Sp. Jawna ul. 10-lutego 14, 78-650 Mirosławiec.
W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne tylko od mieszkań-ców nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z obowiązującym regulaminem 
dostępnym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-nalnych przy ul. Parkowej 22 w Mirosławcu oraz na stronie internetowej 
www.bip.miroslawiec.pl
Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać odpady problemowe takie jak: stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przedmioty 
z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz szkła, odpady zielone, odpady niebezpieczne takie jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz 
opakowania po nich, jak również świetlówki i baterie oraz zużyte opony z samochodów osobowych. 
Dodatkowo PSZOK został wyposażony w kontenery na gruz i odpady budowlane z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów. Odpady 
powstałe przy ocieplaniu budynków (w tym styropian) nie mogą być traktowane jako odpady z drobnych remontów i przekazywane w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te powinny być zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę ocieplania budynku lub 
przekazane przez właściciela budynku firmie odbierającej odpady za dodatkową opłatą.
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