


Wieści z sesji

	 Ani	 się	 obejrzeli śmy,	

a	2016	rok	ma	się	już	ku	końcowi.	

Dodatkowo	 to	 półmetek	 tego	

rozdania	 samorządowego,	 to	

połowinki	 tak	 Rady,	 jak	 i	 moje.	

Mogę	więc	śmiało	podsumowywać	

i	rok,	i	połowę	kadencji.	

Witam świątecznie :-)

	 Co	się	wydarzyło	w	gminie	w	tym	czasie?	Dla	nas	to	przede	
wszystkim	 wytężone	 prace	 nad	 wnioskami	 na	 dofinansowanie	
zadań	ze	środków	zewnętrznych.	Jak	Państwo	pamiętacie,	ostatnie	
dwa	lata	w	inwestycjach	były	to	tylko	i	wyłącznie	środki	własne.	
Nie	 było	 żadnych	 konkursów,	 które	 umożliwiłyby	 nam	 większe	
inwestowanie.	 Ale	 mimo	 tych	 utrudnień,	 udawało	 nam	 się	
przeznaczać	 ponad	 10%	 budżetu	 gminnego	 na	 inwestycje,	 bez	
sięgania	po	kredyty	czy	pożyczki.

	 Sytuacja	zmieni	się	w	roku	2017	i	2018.	Zaczną	się	wtedy	
inwestycje	z	programów,	do	których	składaliśmy	skutecznie	nasze	
gminne	 wnioski:	 modernizacja	 dwóch	 pięter	 w	 Szkole	 Podsta-
wowej	w	Mirosławcu,	remont	ulicy	Sprzymierzonych	(od	zakrętu	
do	 Hanek)	 w	 kierunku	 j.	 Kosiakowo	 –	 z	 oświetleniem,	 tematy	
wodno-kanalizacyjne	w	Orlu	i	Próchnowie.	W	okresie	styczeń-luty	
2017	roku	ocenione	zostaną	kolejne	wnioski,	które	złożyliśmy	na:	
termomodernizację	budynku	na	stadionie	miejskim,	modernizację	
z	 przebudową	 przychodni	 zdrowia,	 modernizację	 ujęcia	 wody	
w	Mirosławcu	i	miękki	projekt	„Cyfrowy	Mirosł@wiec”	związany	
z	doposażeniem	sal	lekcyjnych	i	działaniami	edukacyjnymi	w	szko-
łach	w	Mirosławcu	i	Piecniku.

	 Do	 tej	 pory	 przez	 minione	 6	 lat,	 radziliśmy	 sobie	 bez	
kredytów,	ale	wiedząc,	że	nie	wszystkie	dotacje	zostaną	wypłacone	
od	 razu	 przy	 rozpoczęciu	 prac	 budowlanych,	 będziemy	 musieli	
wesprzeć	 się	 kredytem.	 Sytuacja	 budżetu	 gminy	 jest	 stabilna	
i	 umożliwia	 zaciągnięcie	 kredytu	 na	 planowane	 do	 wykonania	
inwestycje.	Po	zakończeniu	prac	budowlanych	będziemy	spłacać	
zobowiązania	 finansowe	 ze	 środków	 pochodzących	 z	 dofinan-
sowania.	 To	 ważne,	 ponieważ	 wsparcie	 zewnętrzne	 pojawi	 się	
w	latach	2017-2018.	Nieskorzystanie	z	tej	szansy	spowoduje,	 że	
taka	okazja	już	się	więcej	nie	pojawi	i	wykonanie	inwestycji	będzie	
przebiegało	zdecydowanie	wolniej.

	 Rok	2016	należał	w	gminie	przede	wszystkim	do	inwesty-
cji	w	oświetlenie	uliczne:	modernizacja	oświetlenia	w	Mirosławcu	
Górnym	przy	użyciu	lamp	ledowych	to	kwota	blisko	500	tysięcy	zł.	
Łącznie	z	oświetleniem	ulic	Słonecznej,	Tęczowej	i	Wolności,	w	Pie-
cniku,		w	Łowiczu	Wałeckim	i	Hankach	wydaliśmy	ok.	1	mln	zł.

	 Miniony	rok	to	większe	zaangażowanie	gminy	w	tematy	
organizacji	 pozarządowych.	 Kończymy	 prace	modernizacyjne	w	
Przedszkolu	 „Słoneczko”.	 W	 styczniu	 2017	 roku	 zostanie	 tam	
uruchomione	 Centrum	 Aktywności	 Lokalnej	 przeznaczone	 dla	
naszych	organizacji	działających	w	gminie.	W	budżecie	na	rok	2017	
zwiększono	 również	 środki	 dla	 organizacji	 pozarządowych,	 aby	
mogły	jeszcze	lepiej	działać.	

	 Składając	 życzenia	 świąteczne,	 chciałbym	 życzyć	
Państwu	 dużo	 zdrowia,	 szczęścia	 i	 realizacji	 wszystkich	
Waszych	marzeń	i	planów	na	rok	2017.

Piotr Pawlik
burmistrz@miroslawiec.pl

	 W i t a m 	 w s z y s t k i c h	

bardzo	 serdecznie	 w	 przedświą-

tecznym	 wydaniu	 gazety.	 Jak	 co	

roku	 przychodzi	 czas	 na	 podsu-

mowania	i	statystyki,	ale	za	nim	do	

nich	 przejdziemy	 przedstawię	

Państwu	 kilka	 ważniejszych	

decyzji	 podjętych	 przez	 radę	

w	ostatnim	czasie.	Zabezpieczono	środki	finansowe	na	następujące	
ważniejsze	cele,	m.in.:

-	 	wykonanie	robót	dotyczących	przebudowy	pięciu	łazienek	oraz	
na	 nadzór	 inwestorski	 zadania	 pn.	 „Modernizacja	 instalacji	
elektrycznej,	 instalacji	 oświetleniowej,	 rozdzielnicy	 wraz	
z	 wykonaniem	 instalacji	 fotowoltaicznej	 oraz	 przebudową	
łazienek	i	pomieszczeń	kuchennych	w	budynku	Samorządowego	
Przedszkola	„Słoneczko”	w	Mirosławcu,

-	 	 wykonanie	 robót	 i	 nadzór	 inwestorski	 na	 zadanie	 pn.	 „Prze-
budowa	chodników	na	ul.	Wąskiej	w	Mirosławcu",	

-	 	 opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 na	 nowe	 zadanie	 pn.	
„Przebudowa	 ul.	 Kościuszki,	 Kościelnej,	 Młyńskiej	 i	 Krótkiej	
w	Mirosławcu”,

-	 	 opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 na	 nowe	 zadanie	 pn.	
„Budowa	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 wraz	 z	 bezodpływowym	
zbiornikiem	na	ścieki	we	wsi	Łowicz	Wałecki”,	

-	 	opracowanie	dokumentacji	projektowej	 i	wykonanie	 robót	na	
nowe	 zadanie	 pn.	 „Przebudowa	 pomostu	 nad	 jeziorem	 Bytyń	
Wielki	w	Drzewoszewie",	

-	 	 zadanie	 inwestycyjne	 pn.	 Budowa	 chodnika	 na	 ul.	 Polnej	
w	Mirosławcu	 (ostatni	 odcinek)	 -	wykonanie	 robót	 oraz	nadzór	
inwestorski.	

	 Poza	 tym	 na	 sesji	 listopadowej	 przyjęto	 nowe	 stawki	
podatkowe.	 Oto	 kilka	 z	 nich:	 Podatek	 od	 nieruchomości:	 od	
gruntów	 związanych	 z	prowadzeniem	działalności	 gospodarczej	

2–	 0,84	 zł	 od	 1m 	 (dotychczasowa	 stawka:	 0,82gr),	 od	 gruntów	
pozostałych	zabudowanych	budynkami	mieszkalnymi	–	0,30	zł	od	

2
1m 	(dotychczasowa	stawka:	0,29gr	),	od	budynków	lub	ich	części:	

2mieszkalnych	 -	 0,62zł	 od	 1m 	 powierzchni	 użytkowej	 (doty-
chczasowa	 stawka:	 0,61gr);	 związanych	 z	 prowadzeniem	
działalności	gospodarczej	oraz	od	budynków	mieszkalnych	lub	ich	
części	zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	-	20,31	

2zł	 od	 1m 	 powierzchni	 użytkowej	 (dotychczasowa	 stawka:	
19,91zł).	 Wszystkie	 stawki	 podatkowe	 obowiązujące	 na	 terenie	
gminy	 zostały	 zwiększone	 o	 2	 punkty	 procentowe,	 przy	
planowanym	wskaźniku	 inflacji	 na	 2017	 rok	w	wysokości	 1,3%	
(GUS).

	 Na	 zakończenie	 chciałbym	 przedstawić	 krótkie	
podsumowanie	pracy	rady	miejskiej.	W	kończącym	się	2016	roku	
odbyło	się	11	sesji	(stan	na	14.12.),	na	których	podjęto	73	uchwały.	
Radni	 złożyli	 również	 86	wniosków	 i	 zapytań.	 Natomiast	 każda	
sesja	 poprzedzona	 była	 komisjami	 wchodzącymi	 w	 skład	 rady	
miejskiej,	których	łącznie	odbyło	się	30.	Frekwencja	wyniosła	80%.	
Chciałbym	również	przypomnieć	Państwu	o	dyżurach	pełnionych	
przez	radnych:	przewodniczący	przyjmuje	w	poniedziałki	w		godz.	

00 00 00 0015 -16 .,	 środy	 godz.	 11 -12 ,	 radni	 RM	 w	 każdy	 pierwszy	
00 00

czwartek	miesiąca		od	godz.	16 	-	17 .

Ze świątecznymi pozdrowieniami
       Piotr Czech

         przewodniczacy@miroslawiec.pl
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Wieści z inwestycji gminnych
-	Wykonanie	kotłowni	gazowej	w	budyn-
ku	przedszkola	w	Mirosławcu	Górnym	-	
w	 jednym	 z	 pomieszczeń	 w	 piwnicy	 wy-
konano	 kotłownię	 na	 paliwo	 gazowe	
z	 budową	 instalacji	 gazowej	 na	 cele	 c.o.,	
zamontowano	 dwa	 wiszące	 kotły	 gazowe	
jednofunkcyjne	 kondensacyjne,	 system	
bezpieczeństwa	 instalacj i 	 gazowej ,	
detektor	 wykrywający	 obecność	 gazu	
w	pomieszczeniu,	moduły	sterujące	a	także	
regulator	pogodowy.	W	kotłowni	wykona-
no	 wentylację	 grawitacyjną	 oraz	 montaż	
przewodu	wentylacyjnego.	W	celu	odpro-
wadzenia	 spalin	 z	 kotłów	 	 zastosowano	
w	 istniejącym	 przewodzie	 kominowym	
wkład	 ze	 stali	 kwasoodpornej.	 W	 pomie-
szczeniu	przeznaczonym	na	kotłownię	na	
podłodze	 i	 ścianach	 ułożono	 płytki	 oraz	
pomalowano	 sufit.	Do	 kotłowni	 zamonto-
wano	 drzwi	 ognioodporne	 a	 w	 kotłowni	
zamontowano	 rozdzielacz	 trzyobiegowy,	
podgrzewacz	 pojemnościowy	 z	 pompą	
ciepła.	W	ramach	zadania	zdemontowano	
również	 istniejącą	 instalację	 c.o.	 wraz	
z	 grzejnikami,	 wykonano	 nową	 z	 rur	
miedzianych	 i	 wymieniono	 okna.	 Łączny	
koszt	zadania	to	161	715,47	zł	brutto.

-	 Modernizacja	 instalacji	 elektrycznej,	
instalacji	 oświetleniowej	wraz	 z	wyko-
naniem	 instalacji	 fotowoltaicznej	
w	 budynku	 Samorządowego	 Prze-
dszkola	 „SŁONECZKO”	 w	 Mirosławcu	
Oddział	 Zamiejscowy	 w	 Mirosławcu	 Gór-
nym	I	etap	–	w	ramach	zadania	wykonano	
prace	 dotyczące	 wymiany	 wewnętrznych	
opraw	 oświetleniowych	 w	 budynku	
przedszkola	na	oprawy	LED.	Łączny	koszt	
to	23	900,00	zł	brutto.

-	 Przystosowanie	 części	 pomieszczeń	
piwnicznych	 w	 budynku	 Samorzą-
dowego	 Przedszkola	 „Słoneczko”
w	Mirosławcu	na	cele	użytkowe	–	w	ra-
mach	 zadania	 do	 końca	 2016	 r.	 zostaną	
wykonane	 prace	 budowlane	 w	 części	
istniejących	pomieszczeń	zlokalizowanych	
w	 piwnicy	 budynku	 przedszkola.	 Zakres	
prac	 obejmuje:	 demontaż	 istniejących	
urządzeń	 sanitarnych,	 rozbiórkę	 części	
murowanych	ścianek	działowych,	wykona-
nie	nowej	 instalacji	wodno-kanalizacyjnej	
i 	 e l ek t ryczne j , 	 wyr ównan ie 	 ś c i an	
i	 posadzek,	 wykonanie	 lekkich	 ścianek	
działowych	 w	 sanitariatach,	 wykonanie	
i zo lac j i 	 przec iwwi lgoc iowej 	 ś c ian	
i	 posadzek,	 położenie	 nowych	 płytek	
	

- 	 Budowa	 oświet lenia 	 ul icznego	
w	 Mirosławcu	 Górnym	 –	 w	 ramach	
zadania	 wybudowano	 nowe	 oświetlenie	
ledowe.	 Łączna	 wartość	 inwestycji	 to	
491	481,	24	zł	brutto.

- 	 Budowa	 chodnika	 na	 ul. 	 Polnej	
w	 Mirosławcu	 (ostatni 	 odcinek)		
-	wybudowano	z	kostki	brukowej	chodnik	
wzdłuż	drogi	gminnej	oraz	zjazdy.	Chodnik	
od	 strony	 jezdni	 został	 ograniczony	
krawężnikiem	 ulicznym	 a	 	 od	 granicy	
działek	 obrzeżem	 betonowym.	 Wartość	
zadania	to	43	031,49	zł	brutto.

-	 Budowa	 chodnika	na	 ul.	 Słowackiego	
w	 Mirosławcu	 - 	 w	 ramach	 zadania	
wykonano	 chodnik	 z	 kostki	 betonowej,	
zjazdy	 na	 posesję,	 pasy	 zieleni	 pomiędzy	
chodnikiem	 a	 jezdnią	 oraz	 ustawiono	
krawężnik	 uliczny	 ograniczający	 jezdnię.	
Łączny	 koszt	 zadania	 to	 57	 514,	 59	 zł	
brutto.

gresowych	 na	 posadzce,	 wymianę	 drzwi	
wewnętrznych	 i	 zewnętrznych,	 wymianę	
kotła	jednofunkcyjnego	c.o.	W	Przedszkolu	
będzie	również	nowe	wyposażenie:	zestaw	
mebli	kuchennych,	kuchenka	mikrofalowa,	
stoły,	 krzesła.	Zostaną	wykonane	 również	
prace	 na	 zewnątrz	 budynku	 -	 tynki	
renowacyjne	 na	 ścianie	 zewnętrznej.	
-	 koszt	 około	 150	 000,00	 zł	 brutto.	
Pomieszczenie	 zostanie	 przeznaczone	 na	
działalność	Centrum	Aktywności	Lokalnej.

-	 Doposażenie	 placów	 zabaw	 przy	 ul.	
Polnej,	w	Parku	Miejskim	w	Mirosławcu	
oraz	w	Jabłonowie	-	w	ramach	zadania,	na	
placach	 zabaw	 przy	 ul.	 Parkowej	 i	 Polnej	
rozebrano	 i	 usunięto	 wysłużone	 zestawy	
zabawowe	 o	 konstrukcji	 drewnianej,
w	 miejsce	 których	 zamontowano	 nowe	
urządzenia	 z	 elementami	 sprawno-
ściowymi	 oraz	 dołożono	 podwójną	meta-
lową	 huśtawkę.	 W	 Jabłonowie	 zamon-
towano	 również	 podobną	 huśtawkę	
Wartość	całego	przedsięwzięcia	wyniosła:	
46	464,00	zł	brutto.

-	 Modernizacja	 kotłowni	 w	 budynku	
Zespołu	 Szkół	 w	 Piecniku	 -	 w	 celu	
zamontowania	 pompy	 ciepła	 na	 ciepłą	
wodę	 użytkową	 w	 istniejącej	 kotłowni	
wykonano	przebudowę	 instalacji	 gazowej	
wraz	 z	 montażem	 pompy	 ciepła	 c.w.u.,	
zamontowano	 dwa	 wiszące	 kotły	 gazowe	
jednofunkcyjne	 kondensacyjne,	 system	
bezpieczeństwa	instalacji	gazowej	typu	GX,	
detektora	wykrywającego	obecność	gazu	w	
pomieszczeniu	 i	 moduł	 sterujący	 na	
potrzeby	automatycznej	regulacji	instalacji	
c.o.,	 zamontowano	 regulator	 pogodowy.	
W	kotłowni	wykonano	wentylację.	Zamon-
towano	 także	 podgrzewacz	 pojemnościo-
wy	 z	 pompą	 ciepła	 przeznaczone	 do	
przygotowania	 ciepłej	 wody	 użytkowej.	
Koszt	 	zadania	to	ok.	130	000,00	zł.	brutto.

-	 Zakup	 dekoracji	 świetlnej	 w	 postaci	
choinki 	 - 	 zakupiono	 wolnostojącą	
dekorację	bożonarodzeniową	3D	w	formie	
choinki	 świetlnej	 wysokości	 około	 6,50m	
ozdobiona	 w	 punkty	 świetlne	 LED,	
nietłukące	 się	 bombki	 oraz	 gwiazdę	
montowaną	 na	 szczycie.	 Koszt	 zakupu	 to	
ok.	18	500,00	zł	brutto.

c.d. na stronie 4
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-	 Przebudowa	 chodników	 na	 terenie	
Mirosławca	 Górnego	 I	 etap	 -	 w	 ramach	
zadania	 przebudowano	 nawierzchnię	
chodników	 w	 ciągu	 drogi	 położnej	 na	
terenie	 Osiedla	 XXX-lecia	 LLP	 w	 Miro-
sławcu	Górnym,	wzdłuż	bloków	nr	14,	5,	13	
oraz	 naprzeciwko	 działki	 nr	 50/49.	
Rozebrano	istniejącą	nawierzchnię	chodni-
ków	 a	 następnie	 wykonano	 nową,	 z	 ko-
stki	 betonowej.	 Koszt	 zadania	 wyniósł	
61	714,34	zł	brutto.



-	 We	 wrześniu	 2016	 r.	 zakupiono	
samochód	 osobowy	 typu	 mikrobus	
przystosowany	 do	 przewozu	 osób	
niepełnosprawnych.	Poprawiliśmy	w	ten	
sposób	 dostęp	 do	 specjalistycznych	
przedszkoli	 dla	 dzieci	 z	 Gminy	 i	 Miasta	
Mirosławiec.	Łączna	kwota	zakupu:	
135	758,00	zł	brutto.

-	 do	 końca	 grudnia	 2016	 r.	 na	 ul.	
Słonecznej	zostanie	wybudowane	nowe	
oświetlenia	uliczne.	Koszt	zadania	to	koło	
88	000,00	zł	brutto.

Inwestycje	 zrealizowane	 z	 Budżetu	
Obywatelskiego	2016
W	 ramach	 budżetu	 obywatelskiego	
zrealizowano	w	tym	roku	trzy	zadania:
-	 Budowa	 chodników	 dla	 pieszych	
w	głównym	ciągu	komunikacyjnym	"do	
nowych	 bloków"	 na	 terenie	 Mirosławca	

2Górnego	 z	 kostki	 betonowej	 (ok.	 166m ).	
Wartość	zadania	to	19	884,00	zł	brutto.

Wieści z inwestycji gminnych 
Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków 
na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

	 Na	 	podstawie	umowy	zawartej	pomiędzy	Skarbem	Państwa	–	Głównym	Urzędem	
Geodezji	 i	 Kartografii	 oraz	 Powiatem	 Wałeckim	 a	 Wykonawcą	 -	 Zakładem	 Usług	
Geodezyjnych	 i	 Kartograficznych	 PRYZMAT	 Sp.	 z	 o.o.,	 został	 opracowany	 operat	
opisowo-kartograficznego	 modernizacji	 ewidencji	 gruntów	 i	 budynków	 w	 obrębach	
geodezyjnych	 Miasto	 Mirosławiec,	 Mirosławiec	 34,	 Bronikowo,	 Hanki,	 Łowicz	 Wałecki,	
Próchnowo,	 Sadowo,	 Setnica,	 Toporzyk.	 Prace	 zostały	 już	 zakończone.	 Obecnie	 przez	
pracowników	Starostwa	Powiatowego	w	Wałczu	sukcesywnie	wprowadzane	są	zmiany	do	
systemu.	Urząd	Miejski	w	Mirosławcu	na	podstawie	tych	danych	dokonuje	zmian	w	ewidencji	
podatkowej.	W	przypadkach	różnic	z	dotychczasową	ewidencją	wysyłane	są	do	podatników	
postanowienia	w	tej	sprawie		i	wezwania	do	złożenia	ponownej	deklaracji.	Po	wprowadzeniu	
danych	wynikających	z	modernizacji	może	okazać	się,	że	dane	dotyczące	ewidencji	gruntów	i	
budynków	 dla	 niektórych	 działek	 nie	 są	 zgodne	 z	 rzeczywistością	 lub	 z	 dotychczasową	
ewidencją.	 W	 przypadku	 gdy	 właściciel	 nieruchomości	 lub	 	 gruntów	 stwierdzi	
nieprawidłowości	powinien	podjąć	kroki	zmierzające	do	ich	skorygowania.	W	celu	uzyskania	
informacji	 jak	 należy	 to	 zrobić	 można	 kontaktować	 się	 z	 kierownikiem	 Powiatowego	
Ośrodka	Dokumentacji	Geodezyjnej	i	Kartograficznej	w	Wałczu	Panią	Elżbietą	Molędą
	(tel.	67	387	39	69	wew.	11).
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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

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Gminie i Mieście Mirosławiec

Na stronie internetowej

www.miroslawiec.pl 

dostępna jest aplikacja Wirtualny spacer 

po Gminie i Mieście Mirosławiec. 

Zapraszamy! 

Trzykołowy rower dla Pawła

	 Wszyscy	 z	 nas	 kojarzą	 kontenery	 na	
ubrania	 w	 ramach	 ogólnopolskiej	 akcji	 Polskiego	
Czerwonego	 Krzyża.	 Nie	 każdy	 z	 nas	 jednak	 wie,	
iż	 miasta	 mające	 podpisane	 umowy	 z	 PCK	 mają	
możliwość	 ubiegania	 się	 o	 rowery	 dla	 osób	
z	 niepełnosprawnością.	 Są	 to	 rowery	 trzykołowe,	
które	 występują	 w	 trzech	 rozmiarach:	 małym,	
średnim	oraz	dużym.	25	października	taki	prezent	
trafił	 do	 Pawła	 S� widzińskiego	 z	 Mirosławca.	
Z�yczymy	 ogromnej	 radości	 z	 jego	 posiadania	 oraz	
wielu	rowerowych	fascynujących	przygód.	

-	 Montaż	 barierek	 ochronnych	 przy	
stawach	 "Stacyjnych" 	 wzdłuż 	 ul .	
Tęczowej	 w	 Mirosławcu,	 polegające	 na		
zakupie	 i	 montażu	 urządzeń	 bezpie-
czeństwa	 ruchu	 tj.	 barierek	 ochronnych	
z	 poprzeczką	 na	 odcinku	 ok.	 100	 m.	
Wartość	zadania	15	000,00	zł	brutto.

-	 Budowa	 dwóch	 lamp	 solarnych	 przy	
drodze	 gminnej	 w	 Hankach	 -	 zostały	
zamontowane	dwie	lampy	z	odnawialnym	
źródłem	 energii	 (panelem	 fotowolta-
icznym	 i	 wiatrakiem),	 które	 zostały	
przeniesione	 z	 Mirosławca	 Górnego	
w	 związku	 z	 wybudowaniem	 nowego	
oświetlenia	 drogowego	 -	 koszt	 zadania	
9	300,00	zł.	brutto



	 25	listopada	br.	w	Mirosławcu	był	„Dniem	dla	Seniorów”	
–	 w	 ramach	 Ogólnopolskiego	 Dnia	 Seniora	 przypadającego	 20	
listopada.	 Na	 cały	 dzień	 przygotowano	 szereg	 atrakcji.	 Dzięki	
organizacji	występów	artystycznych	Przedszkolaków	z	Przedszkola	
„Słoneczko”	 oraz	 narodowego	 czytania	 „Quo	 Vadis”	 Henryka	
Sienkiewicza	 przez	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 wpro-
wadzono	Seniorów	w	tematykę	kulturową.	Nie	pominięto	również	
zdrowia.	W	Ośrodku	Kultury	pielęgniarki	 ze	107	Szpitala	Wojsko-
wego	w	Wałczu	mierzyły	poziom	cukru	a	także	dokonywały	pomiaru	
ciśnienia	 tętniczego.	 Badani	 Seniorzy	 mogli	 również	 skorzystać	
z	 konsultacji	 z	 lekarzem	 chorób	 wewnętrznych	 i	 reumatologii.	
W	dalszym	ciągu	prozdrowotnych	tematów,	swoją	prelekcję	na	temat	
zdrowego	 żywienia	 wygłosiła	 Patrycja	 Sankowska	 (dietetyk	
medyczny).	 Odnośnie	 powszechnie	 rozumianego	 bezpieczeństwa,

Mirosławiecki

Dzień Seniora

kilka	słów	do	przybyłych	słuchaczy	przekazały	nasze	mirosławieckie	policjantki	Elżbieta	Nuszkiewicz	 i	Ewa	Kołodziejczyk.	Po	południu	
Seniorzy	mogli	skorzystać	z	zajęć	ruchowych	Zumba	Gold,	poprowadzonych	przez	instruktora	z	Ośrodka	Kultury.	Największą	atrakcją	dnia	
okazała	 się	 popołudniowa	 biesiada	 z	 zespołem	 Ansambl	 Rozrywkowy.	 Jednym	 z	 punktów	 imprezy	 było	 uroczyste	 pożegnanie	
„Mirosławiaków”,	którzy	od	ponad	30	lat	reprezentowali	Mirosławiec	na	folklorystyczno	–	muzycznej	scenie	w	całej	Polsce.	Biesiada	okazała	
się	 wielkim	 sukcesem,	 o	 czym	 najbardziej	 świadczy	 zadowolenie	 i	 aktywny	 udział	 w	 biesiadzie	 wszystkich	 Seniorów.	 Dziękujemy	
stowarzyszeniom,	organizacjom,	wolontariuszom	i	instytucjom	za	włączenie	się	w	obchody	Dnia	Seniora	w	Mirosławcu.	
Do	zobaczenia	za	rok!

	 11	 listopada	 tradycyjnie	 na	 placu	 przed	 Ośro-
dkiem	 Kultury	 odbyły	 się	 uroczystości	 związane	 z	 Naro-
dowym	 Świętem	 Niepodległości.	 Tegoroczne	 gminne	
obchody	 rozpoczęły	 się	 uroczystą	 mszą	 świętą	 odprawioną	
przez	 wikariusza	 naszej	 parafii	 ks.	 Marcina	 Wiśniowskiego.	
Następnie	 po	 przemowach	 (swój	 głos	w	 tym	 roku	Burmistrz	

Gminne obchody
Narodowego 
Święta Niepodległości

Mirosławca	oddał	nowo	wybranym	przedstawicielom	Młodzieżowej	Rady	Miejskiej),	odbył	się	wojskowy	capstrzyk.	W	hołdzie	poległym	
złożono	wieńce	pod	pomnikiem	–	 czołgiem.	Dalsza	 część	 obchodów	miała	miejsce	w	 sali	widowiskowej	Ośrodka	Kultury,	 gdzie	 zostały	
zaprezentowane	najpiękniejsze	arie	i	duety	miłosne	z	operetek	i	musicali	przez	Solistów	Opery	Krakowskiej:	Iwonę	Sochę	(sopran)	oraz	
Adama	Sobierajskiego	(tenor),	przy	akompaniamencie	Joanny	Steczek.	Koncert	cieszył	się	ogromnym	zainteresowaniem	-	sala	była	zapełniona	
po	brzegi.	Serdecznie	dziękujemy	za	tak	liczne	przybycie	mieszkańcom,	zaproszonym	gościom	oraz	wszystkim	zaangażowanym	w	organizację	
S�więta	Niepodległości.

Pamięci 
zmarłych tragicznie Lotników

	 12	 grudnia	w	 siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Mirosławcu	
odbyło	 się	 spotkanie,	 na	 którym	 został	 zawiązany	 Komitet	
Organizacyjny	 odsłonięcia	 pamiątkowej	 tablicy	 w	 Mirosławcu	
Górnym,	 poświęconej	 żołnierzom,	 którzy	 służyli	 w	 naszej	
mirosławieckiej	 jednostce,	 a	 zginęli	 w	 wypadkach	 lotniczych.	
Przewodniczącym	 Komisji	 został	 płk	 Andrzej	 Puchała.	 Oprócz	
ustawienia	 wspomnianej	 tablicy,	 planuje	 się	 również	 renowację	
samolotu	 oraz	 położenie	 wokół	 niego	 kostki	 brukowej.	 Całość	
wydarzenia	 planuje	 się	 zrealizować	w	maju	 2017	 roku	 i	 połączyć	
z	obchodem	S�więta	Zespołu	Szkół	w	Mirosławcu	oraz	Pokoleniowego	
Koleżeńskiego	 Zjazdu	 Z� ołnierzy,	 którzy	 służyli	 w	 naszej	 miro-
sławieckiej	 jednostce.	 Nad	 organizacją	wydarzenia	 będzie	 czuwać	
Urząd	 Miejski	 w	 Mirosławcu	 oraz	 Stowarzyszenie	 Miłośników	
Lotnictwa	 przy	 wsparciu	 12	 BBSP.	 Następne	 spotkanie	 zostało	
zaplanowane	 na	 styczeń	 przyszłego	 roku.	 Bliżej	 tego	 terminu	
podamy	 Państwu	 więcej	 szczegółów,	 co	 do	 planowanego	
przedsięwzięcia.

Jedyne takie miejsce...

Bioregion Mirosławiec
	 19	listopada	br.	wszyscy	słuchacze	Radiowej	„Jedynki”	mieli	
okazję	wysłuchać	audycji	na	 żywo	z	Mirosławca	 -	w	ramach	cyklu	
programu	 prowadzonego	 przez	 Romana	 Czejarka	 „Jedyne	 Takie	

00Miejsce”.	 Od	 9 	 można	 było	 wysłuchać	 ciekawostek	 w	 temacie	
funkcjonowania	Dzikiej	Zagrody	w	Jabłonowie	oraz	jej	mieszkańców	
(żubrach	 i	 rysiach),	 które	 przedstawili	 Magdalena	 i	 Maciej	 Tracz.	
Następnie	 Dyrektor	 Ośrodka	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 Anna	 Dzida	
opisała	 największe	 osiągnięcia	 Mirosławca	 w	 dziedzinie	 kultury.	
Kilka	 słów	 o	 „czytelniczym”	 Mirosławcu	 powiedziała	 również	
Dyrektor	 Biblioteki	 Publicznej	 Krystyna	 Obara.	 Następnie	
prowadzący	przeszedł	do	tematyki	wojskowej,	gdzie	D-ca	12	BBSP		
Łukasz	 Andrzejewski	 -	 Popow	 opisał	 charakterystykę	 bazy	 oraz	
wyjaśnił	 różnicę	 między	 dronem	 a	 statkiem	 bezzałogowym.	
Wspomniano	 również	 o	 smutnych	 kartach	 historii	 lotnictwa	
w	 Mirosławcu	 –	 katastrofie	 samolotu	 CASA.	 Słuchacze	 mogli	
dowiedzieć	się	m.	in.,	iż	każdy,	kto	tylko	miałby	ochotę	zapalić	znicz	
i	 uhonorować	 śmierć	 lotników,	 może	 bez	 problemu	 dotrzeć	 do

c.d. na stronie 6



miejsca	 katastrofy.	 Fani	 historii	 Mirosławca	 oraz	 walk	 o	 Wał	
Pomorski	wysłuchali	bardzo	 interesującej	 rozmowy	z	Wojciechem	
Olkiem	(Stowarzyszenie	Grup	Warownych	Pojezierza	Wałeckiego).	
Słuchowisko	 zostało	 wzbogacone	 o	 autentyczne	 dźwięki	 broni	
i	akcesoriów	z	tamtych	czasów.	Po	zakończeniu	audycji	nadawanej	
z	 Biblioteki,	 przyszli	 fani	 i	 słuchacze	 z	 Mirosławca,	 którzy	 mieli	
możliwość	wysłuchać	Romana	Czejarka	mówiącego	o	radiu,	kulisach	
pracy,	mediach,	i	innych	radiowych	ciekawostkach.	Był	również		czas	
na	pytania	i	rozmowy	z	prowadzącym.	Następna	część	audycji	została	
przeniesiona	 do	 7Ogrodów	 w	 Łowiczu	 Wałeckim.	 Właścicielka	
Gospodarstwa	 Grażyna	 Kugiel	 mówiła	 o	 pomyśle,	 który	 zrodził	
zamysł	powstania	7Ogrodów	oraz	o	charakterystycznej	działalności	
tego	 gospodar-stwa.	 Z	 kolei	 Zdzisław	 Kugiel	 opisał	 pierwsze	 lata	
historii	 lotnictwa	 w	 Mirosławcu,	 w	 których	 miał	 możliwość	 brać	
udział	jako	pilot.	Na	zakończenie	audycji	Burmistrz	Mirosławca	Piotr	
Pawlik	 zaprosił	 wszystkich	 słuchaczy	 do	 Mirosławca	 oraz	
uczestnictwa	 w	 naszych	 imprezach	 promocyjno	 -	 rozrywkowych.	
Podczas	audycji	odbyły	się	dwa	konkursy	ze	znajomości	Mirosławca.	
Do	 zwycięzców	 powędrowały	 oczywiście	 torby	 z	 gadżetami	
Bioregionu.	Audycja	jest	nadal	dostępna	na	stronie	Polskiego	Radia.

Świąteczna 
zbiórka żywności

	 W	 dniach	 25	 -	 27	 listopada	 br.	 w	 sklepach	 „Biedronka”		
i	 „Lewiatan”	 w	 Mirosławcu	 po	 raz	 kolejny	 odbyła	 się	 S�wiąteczna	
Zbiórka	 Z� ywności.	 Zebrano	 prawie	 764	 kg	 żywności.	 Dzięki	
ofiarności	ludzi	dobrej	woli	wynik	zbiórki	jest	o	ponad	250	kg	lepszy	
niż	w	ubiegłym	roku.	W	akcję	zbierania	żywności	zaangażowali	się	
wolontariusze	 ze	Szkolnego	Klubu	Wolontariatu	 „Prawo	 Istnienia”
	z	Gimnazjum	w	Mirosławcu,	Miejskiego	Koła	TPD	w	Mirosławcu	oraz	
harcerze	 z	 ZHP	 20	 dh.	 im.	 Z�wirki	 i	 Wigury	 w	 Mirosławcu.	 Do	
podzielenia	 się	 zakupami	 zachęcali	 również	 radni	 Rady	 Miejskiej	
w	 Mirosławcu,	 Przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	 oraz	 Burmistrz	
Mirosławca.	 Wszystkim	 wolontariuszom	 dziękujemy	 za	 bezin-
teresowną	pomoc	 i	 poświęcony	wolny	 czas.	 Szczególne	 podzięko-
wania	kierujemy	do	niezawodnych	darczyńców,	którzy	nie	pozostali	
obojętni	 wobec	 osób	 potrzebujących	 i	 przyłączyli	 się	 do	 akcji.	
Dziękujemy	kierownictwu	i	personelowi	sklepów	„Biedronka”	oraz	
,,Lewiatan”	w	Mirosławcu	 za	 umożliwienie	 przeprowadzenia	 akcji	
oraz	za	współpracę	przy	jej	realizacji.

	 Aby	poczuć	magię	zbliżających	się	 świąt	Centrum	Eduka-
cyjno	 Artystyczne	 Edu	 Art	 &	 Fun	 zorganizowało	 3	 grudnia	 br.	
„Mikołajkowe	Warsztaty	artystyczne”	dla	dzieci	i	młodzieży.	 	Ucze-
stnicy	 spotkali	 się	 w	 miłej,	 świątecznej	 atmosferze	 i	 wspólnie	
tworzyli	różnorodne	ozdoby	świątecze.	Wielkim	zainteresowaniem	
cieszyły	się	zabawy	rytmiczno-muzyczne	na	Bum	Bum	Rurkach,	po-
przez	 które	 dzieci	 i	 młodzież	 mogła	 ćwiczyć	 swoją	 koncentrację,	
spostrzegawczość,	 poczucie	 rytmu,	 a	 także	 ćwiczyć	 swoją	 pamięć	
muzyczną.	 	 Na	 koniec	 odbył	 się	 seans	 filmowy	 oraz	 słodki	
poczęstunek.	Wszystkie	zrobione	ozdoby	dzieci	zabrały	do	domu	aby	
pochwalić	się	najbliższym.	

Konferencja pn. Aktywność fizyczna 
osób starszych 

	 W	 dniach	 3	 -	 4	 listopada	 grupa	 42	 osób	 z	 terenu	 Gminy	
i	Miasta	Mirosławiec,	wzięła	udział	w	ogólnopolskiej	konferencji	pn.	
„Aktywność	 fizyczna	 osób	 starszych”,	 która	 odbyła	 się	 w	 COS	
w	Wałczu.	Konferencja	podzielona	została	na	trzy	moduły	dotyczące	
m.in.	 prelekcji	 w	 temacie	 aktywności	 fizycznej	 i	 profilaktyce	
zdrowego	 żywienia.	 Odbyły	 się	 warsztaty	 praktyczne	 oraz	
Spartakiada	Seniorów.	Udział	w	spotkaniu	był	doskonałą	okazją	 	do	
poznania	 nie	 tylko	 samego	 siebie	 ale	 także	 do	 pokonania	 swoich	
słabości.	Organizatorem	 spotkania	 był	 Powiat	Wałecki	 oraz	PWSZ	
w	Wałczu	przy	wsparciu	Burmistrza	Mirosławca	Piotra	Pawlika,	12.	
Bazy	BSP	w	Mirosławcu	oraz	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu.

Mikołajkowe
Warsztaty Artystyczne 

	 4	 grudnia,	 tradycyjnie	 jak	 co	 roku,	 Gminę	 i	 Miasto	
Mirosławiec	 odwiedził	 S�więty	 Mikołaj.	 Zawitał	 do	 wszystkich	
gminnych	miejscowości	 i	obdarował	dzieci	prezentami.	Wysłuchał	
przygotowanych	 specjalnie	 na	 to	 spotkanie	 kolęd,	 świątecznych	
piosenek	i	wierszyków.	Sam	również	nie	wyjechał	z	pustymi	rękoma,	
bowiem	 niektóre	 dzieci	 obdarowały	 go	 drobnymi	 upominkami	
(laurkami	i	ozdobami	świątecznymi).	W	związku	z	tym	że,	grzecznych	
dzieci	w	Gminie	i	Mieście	Mirosławiec	jest	tak	dużo,	Mikołaj	miał	do	
pomocy	 dwie	 „S�nieżynki”	 oraz	 dwóch	 pomocników	 –	 Burmistrza	
Mirosławca	Piotra	Pawlika	oraz	Radnego	Rady	Miejskiej	Stanisława	
Pilca.
	 Nie	było	to	jedyne	mikołajkowe	spotkanie	w	tym	miesiącu.	
12	grudnia	na	placu	przy	ul.	Wolności	dzieci	 z	przedszkoli	 i	 szkół	
(z	Mirosławca	 i	 Piecnika)	 ubierały	wspólnie	 z	Mikołajem	 choinki.	
Przyniosły	 własnoręcznie	 zrobione	 ozdoby	 świąteczne,	 którymi	
ozdobiły	miejskie	choinki.	Mikołaj	obiecał	dzieciom,	że	za	rok	znów	
ich	odwiedzi,	a	w	najbliższe	S�więta	Bożego	Narodzenia	postara	się	
spełnić	wszystkie,	nawet	te	najskrytsze	życzenia.
	 W	 tym	 dniu	 Mikołaj	 zawitał	 również	 do	 Zespołu	 Szkół	
w	 Mirosławcu,	 a	 konkretniej	 do	 gabinetu	 dentystycznego,	 gdzie	
odbywał	 się	 przegląd	 dentystyczny	 przedszkolaków.	 Sprawdził	
bacznie	 czy	 ilość	 przekazanych	 w	 ostatnim	 czasie	 słodyczy	 nie	
zaszkodziła	 za	bardzo	uzębieniu	naszych	najmłodszych	mieszkań-
ców.	

Mikołajkowe spotkania



	 W	dniach	1-4	lipca	br.	Mirosławiec	był	gospodarzem	21.	Spotkania	
Miast	 Friedlandzkich.	 1	 lipca	 w	 Ośrodku	 Kultury	 odbyło	 się	 uroczyste	
oficjalne	 otwarcie.	 Punktem	 kulminacyjnym	 było	 odsłonięcie	 tablicy	
upamiętniającej	Zjazd	Miast	Friedlandzkich	w	Mirosławcu,	którego	dokonali	
przedstawiciele	poszczególnych	miast.	Podczas	całego	pobytu,	staraliśmy	
się	 pokazać	 delegacjom	 wszystko	 to,	 co	 mamy	 na	 swoim	 terenie	
najcenniejsze.	Zwiedzili	mi.	in.	Zespół	Szkół	w	Mirosławcu	(starą	klasę,	salę	
historii	 lotnictwa),	 Muzeum	 Walk	 o	 Wał	 Pomorski,	 Dziką	 Zagrodę	
w	 Jabłonowie,	 największe	 zakłady	 pracy	 (Z�ywiec	 Zdrój	 i	 Metaltech),	 jak	
również	uczestniczyli	w	Festiwalu	Z� ubra.	3	lipca	czas	upłynął	na	sportowo.	
W	 sali	 gimnastycznej	 rozegrany	 został	 turniej	w	 „kwadraty”,	 a	 na	boisku	
zapasowym	 odbył	 się	 tradycyjny	 rzut	 „friedlandzkim	 kamieniem”.	 Tu	
możemy	 się	 pochwalić,	 ponieważ	 polskie	 miasta	 zajęły	 całe	 podium	
a	Mirosławiec	zajął	zaszczytne	I	miejsce.	Zgodnie	z	tradycją,	na	zakończenie	
spotkania	 Burmistrz	 Mirosławca	 Piotr	 Pawlik	 przekazał	 klucz	 (symbol	
gospodarza	 spotkania)	 dla	 Mieroszowa,	 które	 będzie	 organizatorem	
kolejnego	22.	Spotkania	Miast	Friedlandzkich	w	2017	r.

21. Spotkanie Miast Friedlandzkich

Festiwal Żubra 
2016

	 W	dniach	2	–	3	lipca	br.	odbyła	się	kolejna	edycja	Festiwalu	
Z� ubra.	 Frekwencja	 publiczności	 przerosła	 oczekiwania	 organiza-
torów.	Jest	to	niezwykle	motywujące	do	działań	na	kolejne	„żubrowe	
weekendy”.	Gwiazdami	sobotniego	wieczoru	był	Zespół	Video	oraz	
Doda.	 Imprezę	 poprowadził	 Kabaret	 Jurki.	 Do	 białego	 rana	
zwolenników	pląsów	na	parkiecie	rozgrzewał	do	zabawy	Zespół	San	
Sebastian.	Niedziela,	już	tradycyjnie	rozbrzmiewała	w	rytmie	disco.	
Pomiędzy	 występami	 swoje	 skecze	 prezentował	 Kabaret	 K2,	
a	 zespoły	After	 Party	 i	MIG,	 przyciągnęły	masę	 fanów.	 Trwają	 już	
prace	nad	kolejną	edycją	Festiwalu	Z� ubra.	Mamy	nadzieję,	że	będzie	
tylko	 lepiej,	 a	 impreza	 przyciągnie	 jeszcze	 większą	 liczbę	
sympatyków.		
Podczas	 Festiwalu	 Z� ubra	 w	 Mirosławcu	 (3	 lipca)	 odbył	 się	 finał	
„Talenciaków	2016”.	Naszą	gminę	 i	 szkołę	 reprezentowała	między	
innymi	 Natalia	 Kołodziejczyk	 -	 uczennica	 I	 kl.	 Gimnazjum	 im.	
Lotników	Polskich.	Natalia	z		piosenką	„Wariatka	tańczy”	zachwyciła	
jury	oraz	publiczność	i	zdobyła	3	miejsce.	Gratulujemy!			

Dożynki Gminne

	 Tegoroczne	 dożynki	 odbyły	 się	 27	 sierpnia	 na	 stadionie	
miejskim	 w	 Mirosławcu.	 Tradycyjnie	 święto	 plonów	 rozpoczęto	
korowodem	 dożynkowym	 oraz	 uroczystą	 mszą	 świętą,	 którą	
odprawił	 proboszcz	 naszej	 parafii	 ks.	 Edward	 Matyśniak.	 Rolę	
Starostów	pełnili	Małgorzata	Cebula	z	m.	Bronikowo	i	Andrzej	Kłos	
z	 m.	 Jabłonowo.	 Podczas	 imprezy	 zorganizowane	 zostały	 trzy	
konkursy	z	nagrodami	(wyniki	na	www.miroslawiec.pl).	Odbyły	się	
także	dożynkowe	konkursy	sprawnościowe:	toczenie	beli	słomy	na	
czas,	młócenie	balonów,	gra	w	kręgle	oraz	dla	mieszkańców	gminy	
-	rzut	pomidorem	do	celu,	slalom	na	3	nogi,	picie	piwa	przez	smoczek,	
wyciskanie	 wieńca	 dożynkowego.	 W	 konkursach	 dla	 sołectw	
bezkonkurencyjny	 okazał	 się	 Mirosławiec	 Górny,	 wyprzedzając	
sołectwo	Piecnik	i	ROD	„Relaks”.	Gwiazdą	dożynkowego	wieczoru	był	
zespół	 Effect.	 Ponadto	 zaprezentowały	 się	 także	 lokalne	 zespoły:	
Swojacy	i	Jarzębina.	Na	zakończenie	dożynek	tradycyjnie	odbyła	się	
zabawa	 taneczna.	 Organizatorzy	 -	 Ośrodek	 Kultury	w	Mirosławcu	
i	Bioregion	Mirosławiec	-	serdecznie	dziękują	sponsorom	i	osobom,	
które	pomagały	przy	organizacji	imprezy:	Spółdzielczy	Bank	Ludowy	
w	Złotowie	o/Mirosławiec,	Zakłady	Mięsne		Henryka	Stokłosy,	Firma	
Remondis,	Gospodarstwo	Rolne	Lucyna	i	Sylwester	Jarosz,	Szwalnia	
w	 Mirosławcu,	 Miejsko	 -	 Gminna	 Komisja	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych	 w	 Mirosławcu,	 Z�ywiec	 Zdrój	 S.A,	 OSP	
Mirosławiec.	 Zwycięzca	 Turnieju	 sołectw	 -	 Łowicz	 Wałecki	 -	 był	
reprezentantem	 gminy	 Mirosławiec	 na	 Dożynkach	 Powiatowych,	
które	odbyły	się	17	września	br.	w	Tucznie.	Tam	nasi	przedstawiciele	
zajęli	III	miejsce.	Gratulujemy!
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Powrót Rysia
	 Do	 Dzikiej	 Zagrody	 w	 Jabłonowie	 już	 niedługo	 dołączą	
kolejne	 rysie,	 które	wezmą	udział	w	programie	 reintrodukcji	 tego	
gatunku.	 Projekt	 Zachodniopomorskiego	 Towarzystwa	 Przyro-
dniczego	 mający	 na	 celu	 przywrócenie	 rysia	 do	 lasów	 Polski	
północno-zachodniej	 przeszedł	 pozytywnie	 ocenę	 merytoryczną	
I	 stopnia	 i	 jego	 realizacja	 ruszy	najprawdopodobniej	w	 I	 kwartale	
2017	r.	Te	działania	przyczynią	się	do	zwiększenia	populacji	 rysia	
nizinnego	w	Polsce	i	tym	samym	do	przetrwania	tego	największego	
dzikiego	kota	 żyjącego	w	Polsce.	Głównym	beneficjentem	projektu	
jest	Zachodniopomorskie	Towarzystwo	Przyrodnicze,	a	partnerami	
są:	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 oraz	 Instytut	 Biologii	 Ssaków	
Polskiej	Akademii	Nauk	w	Białowieży.

	 26	 października	 br.	 w	 Mirosławcu	 odbyła	 się	 Akcja	
Oddawania	 Krwi.	 	 Krew	 oddało	 trzydzieści	 osób.	 Łączna	 ilość	
oddanej	 krwi	 to	 12	 litrów	 690	ml.	 Zachęcamy	 do	 udziału	w	 akcji	
w	przyszłych	latach.	Współorganizatorem	akcji	krwiodawstwa	było	
Regionalne	Centrum	Krwiodawstwa	i	Krwiolecznictwa	w	Szczecinie.	
Kolejne	Akcje	Oddawania	Krwi	odbędą	się:	12	stycznia	i	13	kwietnia	
2017	r.	Przyjdź	i	podziel	się	życiem!

Podsumowanie Akcji
Oddawania Krwi

Ośrodek Kultury
w Mirosławcu

• Przygoda 
w Bioregionie Mirosławiec

	 W	 związku	 z	 realizacją	 kolejnej	 edycji	 projektu	 Eko	
–	Festiwal	Z� ubra	2016,	dofinansowanego	przez	Wojewódzki	Fundusz	
Ochrony	S� rodowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Szczecinie,	powstała	gra	
planszowa	pn.	„Przygoda	w	Bioregionie	Mirosławiec”.	Oprócz	zalet	
rozrywkowych,	 gra	pełni	 również	 funkcję	poznawczą,	promocyjną
i	 edukacyjną,	 co	 potwierdza	 pozytywna	 opinia	 Zachodnio-
pomorskiego	 Centrum	 	 Kształcenia	 Nauczycieli.	 Gra	 została		
przygotowana	w	dwóch	wariantach:	pierwszy	–	wersja	 tradycyjna	
papierowa	oraz	drugi	–	możliwy	do	rozgrywania	na	powietrzu	lub	
w	salach	gimnastycznych.	 Informujemy	również,	 iż	 jest	możliwość	
pozyskania	darmowej	gry	planszowej	(ilość	ograniczona)	oraz	wypo-
życzenia	 dużej	 gry	 terenowej	 z	 akcesoriami	 (więcej	 informacji	
w	Ośrodku	Kultury).

• Żywiołowy Koncert Grubsona
	 1	 października	 br.	 w	 OK	 Mirosławiec	 wystąpił	 raper	
i	producent	muzyczny	GRUBSON.	Przekazał	ze	sceny	ogromną	dawkę	
pozytywnej	 energii,	 czym	porwał	 do	 zabawy	 licznie	 zgromadzoną	
publiczność.	 Zaprezentował	 wspaniałe	 show	 i	 zapewnił	 świetną	
zabawę.

• Gra miejska z Pokemonami
	 15	 października	 br.	 po	 naszym	 mieście	 rozpierzchły	 się	
Pokemony.	 Aby	 je	 zlokalizować,	 zarejestrowane	 drużyny	 musiały	
odnaleźć	miejsca	i	wykonać	wyznaczone	zadania.	Do	udziału	zgłosiły	
się	dwie	drużyny:	„Magic	Team”	i	„Mistik”.	Przez	ponad	dwie	godziny	
biegały	 po	 Mirosławcu,	 wykonując	 zadania	 z	 Pokemonem	 w	 tle.	
Jednym	z	poleceń	było	robienie	zdjęć	z	wykonanymi	zadaniami,	stąd	
tak	 bogata	 fotogaleria	 z	 Pokebrania	 2,	 a	 nawet	 film	 z	 bitwy	
Pokemonów	(dostępny	na	www.okwm.pl).

• Konkurs plastyczny „Pomorze Zachodnie 
z (e)misją”- 2016 rozstrzygnięty
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	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 był	 organizatorem	 kon-
kursu	 plastycznego	 pn.	 „Pomorze	 Zachodnie	 z	 (e)misją”,	 zaa-
dresowanego	do	dzieci	i	młodzieży	z	terenu	woj.	zachodniopomor-
skiego.	Konkurs	jest	częścią	składową	projektu	„Eko	–	festiwal	Z� ubra	
2016”	 dofinansowanego	 przez	 Wojewódzki	 Fundusz	 Ochrony	

c.d. na stronie 9



	 W	 sierpniu	 br.	 zespół	 taneczny	 Abrakadabra	 zdobył	 III	
miejsce	na	Międzynarodowym	Festiwalu	Piosenki	i	Tańca	„My	Młodzi	
XXI	 w.”	 w	 Bułgarii.	 W	 klasyfikacji	 wzięło	 udział	 200	 zespołów	
(z	 różnych	 krajów),	 20	 z	 nich	 dostało	 się	 do	 konkursu	 galowego,	
w	tym	nasza	Abra,	która	ostatecznie	zajęła	III	miejsce!	Gratulacje	dla	
dziewczyn	oraz	instruktorki	-	Katarzyny	Zajączkowskiej!

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.	Dlatego	zrodził	się	pomysł	konkursu,	aby	
zainspirować	 w	 sposób	 twórczy	 promowanie	 proekologicznych	
postaw.	 14	 października	 br.	 spośród	 wszystkich	 prac	 komisja	
w	składzie:	Anna	Dzida	–	przewodniczący	komisji,	Grażyna	Muzyka,	
Joanna	 Jońska,	 Barbara	 Antochowska,	 Aleksander	 Matusiak,	
wyłoniła	 zwycięzców	 konkursu.	 Wyniki	 konkursu	 dostępne	 na
www.okwm.pl.	

	 13	 sierpnia	 br.,	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 gościł	
artystów	 w	 ramach	 projektu	 „Teatr	 w	 małym	 mieście	 2016”.	 To	
projekt	mający	charakter	swego	rodzaju	święta	teatralnego,	którego	
organizatorem	 jest:	 Fundacja	 Wspierania	 Twórczości	 Niezależnej	
i	 Agencja	 Artystyczna	 Dada	 Art.	 Polega	 na	 jednodniowych	
spotkaniach	mieszkańców	małych	miast	z	teatrem	w	przestrzeniach	
otwartych,	 ogólnodostępnych	 dla	 szerokiego	 odbiorcy.	 W	 ramach	
II	 edycji	 projektu	 na	 Placu	 Lotników	 zaprezentowane	 zostały	
następujące	spektakle:	dla	dzieci	„Morskie	opowieści”	Teatru	Łata,	
dla	 młodzieży	 i	 dorosłych	 „Fin	 Amor	 –	 miłość	 dworna”	 -	 Teatru	
Ewolucji	Cienia.	

Z	kolei	21	września	br.	w	OK	Mirosławiec	odbył	się	spektakl	teatralny	
pt.	 „Trollgatan.	 Ulica	 Trolli”	 w	 wykonaniu	 szczecińskiego	 Teatru	
Współczesnego.	 Przedstawienie	 odbyło	 się	 w	 ramach	 tegorocznej	
edycji	 akcji	 „Teatr	 Polska".	 Spektakl	 Tomasza	 Kaczorowskiego	
skupiał	się	na	najbardziej	palących	problemach	 świata	współczes-
nego.	Po	zakończonym	spektaklu	odbyły	się	warsztaty	teatralne,	na	
które	 przybyła	 liczna	 grupa	 uczniów	 klas	 gimnazjalnych	 wraz	
z	nauczycielami	 -	Barbarą	Antochowską	 i	Agnieszką	Pawlus	 -	 z	ZS	
w	Mirosławcu.	Zapraszamy	na	teatralne	spotkania	w	przyszłym	roku.	

• Sukces Abry

• Teatralnie w Mirosławcu

Rok 2016 
w Bibliotece Publicznej 
w Mirosławcu

Przedszkole Samorządowe

„Słoneczko” 
w Mirosławcu

	 25	listopada	br.	odbył	się	Dzień	Pluszowego	Misia,	który	był	
znakomitą	okazją,	aby	przybliżyć	przedszkolakom	literaturę,	której	
bohaterami	 są	właśnie	misie.	Wszystkie	 dzieci	 przyniosły	 z	 domu	
ulubione	maskotki	 	i	razem	z	nimi	wysłuchały	opowieści	o	historii	
powstania	tego	pluszowego	przyjaciela.	Każda	przedszkolna	grupa	
zaprezentowała	wiersz	albo	piosenkę	o	„Misiu”.	Następnie	wszystkie	
grupy	brały	udział	w	pląsach	i	rozwiązywaniu	zagadek	oraz	otrzy-
mały	nalepki	w	kształcie	misiów	zaprojektowane	i	wykonane	przez	
p.	Emilię	Bykowską	prowadzącą	powyższe	zabawy.

• Dzień Pluszowego Misia

	 Rok	 2016	 to	 rok	 szczególny	 w	 działalności	 Biblioteki	
Publicznej	 w	 Mirosławcu,	 przede	 wszystkim,	 z	 uwagi	 na	 nagrody	
i	wyróżnienia	jakie	otrzymała.	W	maju	2016	r.	został	rozstrzygnięty	
konkurs	 „Biblioteka	 Roku”	 na	 najlepszą	 bibliotekę	 województwa	
zachodniopomorskiego.	Konkurs	prowadzony	 jest	 przez	Książnicę	
Pomorską	 w	 Szczecinie.	 Spośród	 124	 bibliotek	 woj.	 zachodnio-
pomorskiego	 wyróżniono	 pracę	 5	 bibliotek,	 wśród	 nich	 została	
wyróżniona	właśnie	nasza	biblioteka.	Nagrodę	odebrano	6	maja	br.	
w	towarzystwie	Burmistrza	Mirosławca	Piotra	Pawlika	w	siedzibie	
Książnicy	 Pomorskiej	 w	 Szczecinie.	 Tego	 samego	miesiąca	w	Wa-
łeckim	Centrum	Kultury	odbyła	się	uroczystość	wręczenia	Laurów	
Powiatu	Wałeckiego.	W	kategorii	działalność	kulturalna	i	edukacyjna	
Biblioteka	 Publiczna	 w	 Mirosławcu	 otrzymała	 Laur	 Powiatu	
Wałeckiego	za	2015	r.	Także	w	tym	roku,	Biblioteka	zorganizowała	
szereg	tradycyjnych	spotkań	autorskich.	Jednym	z	gości	była	Dorota	
Schrammek,	 a	 także	 (w	 ramach	 programu	 Zachodniopomorskie	
Spotkania	 w	 Bibliotece	 pod	 hasłem	 „Morze	 Kultury”),	 odbyły	 się	
spotkania	z	Marcinem	Górką,	Katarzyną	Bondą,	a	także	z	Szymonem	
Hołownią.
W	2016	r.	księgozbiór	biblioteki	wzbogacił	się	o		dodatkowe	nowości	
zakupione	z	dotacji	MKiDN	w	ramach	Narodowego	Programu	Rozwo-
ju	Czytelnictwa	(pozyskana	na	ten	cel	kwota	wyniosła	5	000	zł).
Działalność	biblioteki	to	nie	tylko	czytelnictwo	i	gromadzenie	księ-
gozbioru.	 Biblioteka	 w	 2016	 r.	 włączyła	 się	 do	 programu	 prze-
ciwdziałania	przemocy	w	rodzinie	oraz	ochrony	jej	ofiar	pod	hasłem	
„Razem	przeciw	przemocy”.	W	tym	celu	została	przygotowana	duża	
wystawa,	 odbyło	 się	 również	 spotkanie	 z	 radcą	 prawnym	 pt.:	
„Prawne	 aspekty	przeciwdziałania	przemocy”.	W	 ramach	projektu	
w	bibliotece	odbywały	się	w	każdą	środę	spotkania	klubu	AA.
Tradycyjnie	 już	 na	 zakończenie	 roku	 szkolnego	 odbyła	 się	 „Noc	
w	bibliotece”.	W	trakcie	jej	trwania	dzieci	brały	udział	w	zabawach	
ruchowych,	 umysłowych,	 uczyły	 się	 jak	 czytać	 artykuły	 prasowe	
i	wybierać	z	nich	najważniejsze	informacje.			
Przypominamy	także,	 iż	we	wrześniu	br.	ukazał	się	II	 tom	dziejów	
naszego	miasta,	 który	 obejmuje	 lata	 1772-1945.	 Premiera	 książki	
odbyła	 się	 21	 października	 br.	 Autor	 Jarosław	 Leszczełowski	
w	 multimedialnej	 wędrówce	 oprowadził	 zebranych	 po	 przedwo-
jennych	uliczkach	Mirosławca.	Książka	nadal	do	nabycia	w	Bibliotece	
Publicznej.	



	 24	 listopada	 w	 przedszkolu	 zapanowała	 magiczna	
atmosfera.	Ten	dzień	był	dniem	radosnych	zabaw	i	wróżb,	w	których	
dzieci	mogły	poznać	swoją	bliższą	i	dalszą	przyszłość.	Nie	zabrakło		
ustawiania	bucików,	przekłuwania	serduszek	z	imionami,	wróżenia	
za	 pomocą	 wirującej	 butelki	 czy	 słodkich	 cukierków.	 Uroczystość	
przeplatana	 była	 tańcami	 oraz	 zabawami	 przy	 skocznej	 muzyce.	
Zabawa	 była	 przednia,	 dzieci	 wróciły	 do	 domu	 w	 doskonałych	
humorach.

• Andrzejki

	 21	listopada	to	szczególna	okazja	ku	temu,	by	zastanowić	się	
czy	 jesteśmy	wobec	 siebie	 życzliwi.	 Z	 tej	 okazji	właśnie	 tego	dnia	
grupa 	 „Biedronek” 	 przygotowała 	 d la 	 wszystk ich 	 grup	
przedszkolnych	 inscenizację	 pt.	 „Mateuszek	 na	 zaczarowanej	
wyspie”	 S.	 Szuchowej.	 Myślą	 przewodnią	 przedstawienia	 było	
stosowanie	 na	 co	 dzień	 słów	 grzecznościowych	 i	 odpowiednie	
zachowywanie	się	w	stosunku	do	wszystkich	osób,	z	którymi	mamy	
kontakt.	 Podczas	 rozmowy	 i	 zabaw	 tanecznych	 z	 dziećmi	 zostało	
złożone	 przyrzeczenie	 odnośnie	 wcześniej	 ustalonego	 „Kodeksu	
zachowań”	i	wręczenie	przedstawicielom	grup	symbolicznego	klucza	
do	S�wiata	Grzeczności.	Ponadto	w	tym	dniu	swoje	święto	obchodzili		
pracownicy	socjalni.	W	związku	z	powyższym	w	ramach	współpracy	i	
podziękowań	 za	 ich	 życzliwość	 dla	 osób	 będących	 pod	 opieką	
pomocy	 społecznej,	 „Biedronki”	 brały	 udział	 w	 spotkaniu	
z	 pracownikami	 MGOPS	 w	 Mirosławcu	 i	 zaprezentowały	 krótki	
program	artystyczny,	rodzice	zaś	przy-gotowali	słodki	poczęstunek.	

• Dzień Życzliwości

	 S�więto	Przedszkolaka	zostało	ustanowione	uchwałą	sejmu	
z	 dnia	 13	września	 2013	 r.	 Co	 roku	w	 całej	 Polsce	 przedszkolaki	
świętują	swój	dzień.	I	w	naszym	przedszkolu	nie	obyło	się	bez	zabaw	
i	 pląsów	 dla	 naszych	 milusińskich.	 20	 i	 21	 września	 br.	 w	 obu	
placówkach		Przedszkola	„Słoneczko”	zajęcia	przebiegały	inaczej	niż	
zwykle.	Już	od	samego	rana	w	holu	słychać	było	muzykę,	do	której	
dzieci	 układały	 własną	 choreografię	 a	 sale	 zabaw	 tętniły	 życiem.	
Starszaki	i	maluchy	korzystały	z	wielu	atrakcji	przygotowanych	przez	
swoje	Panie.

• Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

	 26	października	do	oddziału	Samorządowego	Przedszkola	
„Słoneczko”	 w	 Mirosławcu	 Górnym	 zawitali	 niecodzienni	 goście	
–	 znawcy	weterynarii	 z	 lecznicy	 zwierząt	w	Mirosławcu:	 Elżbieta	
Starzewska	 i	 Katarzyna	 Augszpurger.	 Dzieci	 miały	 okazję	 do	
wysłuchania	wiadomości	o	domowych	zwierzętach,	ich	pielęgnacji,	
zwyczajach	i	potrzebach.	Niespodzianką	i	wielką	atrakcją	okazały	się	
przywiezione	zwierzaki	(mopsik	i	żółw).	Przedszkolaki	mogły	przez	
chwilę	przytulić	je	i	poczuć	się	jak	ich	właściciele	.

• Odwiedziny weterynarza

Zespół Szkół
w Mirosławcu

	 1	grudnia	obchodzony	jest	co	roku	S�wiatowy	Dzień	Walki	
z	AIDS.	Z	tej	okazji	Gimnazjum	w	Kaliszu	Pomorskim	po	raz	drugi	
zorganizowało	 pisemny	 konkurs	 dla	 uczniów	 gimnazjum	 i	 klas	
pierwszych	szkół	ponadgimnazjalnych	z		zakresu	wiedzy	o	HIV	i	AIDS	
pod	 hasłem	 „Z� yjemy	 bez	 ryzyka”.	 W	 konkursie	 naszą	 szkołę	
reprezentowały	uczennice	klas	trzecich	gimnazjum:	Joanna	S� leboda,	
Julia	 Grabiec	 i	 Zuzanna	 Saryczew.	 Uczennice	 do	 konkursu	
przygotowała	p.Iwona	Kwiatkowska	–	nauczyciel	biologii	 i	 chemii.	
Drugi	rok	z	rzędu	nasza	szkoła	wróciła	z	sukcesem	(w	zeszłym	roku	
szkolnym	drugie	miejsce	 zajęła	 Lena	Hołubowska)	 	 -	w	 tym	 roku	
z	 jeszcze	większym.	Uczennica	klasy	 III	a	gimnazjum	Julia	Grabiec	
zajęła	pierwsze	miejsce,	otrzymując	główną	nagrodę	i	pozostawiając	
za	 sobą	 piętnastu	 pozostałych	 uczestników	 konkursu.	 Komisja	
konkursowa	podziękowała	wszystkim	uczniom	za	 to,	 że	przygoto-
wując	 się	 to	 tego	 typu	 konkursu	 dbają	 o	 swoje	 zdrowie	 i	 bezpie-
czeństwo.	 Stwierdziła	 również,	 że	 poziom	 wiedzy	 z	 dziedziny	
profilaktyki	 AIDS	 jest	 dużo	 wyższy	 niż	 podczas	 pierwszej	 edycji	
konkursu,	co	pokazuje,	że	młodzież	chce	żyć	bezpiecznie	i	zdrowo.	
Gratulujemy	 zwycięstwa	 Julce	 oraz	 dziękujemy	 także	 za	 repre-
zentowanie	Gimnazjum	w	Mirosławcu	dwóm	pozostałym	uczenni-
com.

• Sukces Gimnazjalistki

• Głos Natalii jest jak dzwon 
i uderza w każdy ton

	 27	 października	 br.	 Natalia	 Kołodziejczyk,	 uczennica	
Gimnazjum	 im.	 Lotników	 Polskich	w	Mirosławcu,	 reprezentowała	
Mirosławiec	w	Ogólnopolskim	Programie	Dydaktyczno	Kulturalnym	
w	ramach	Programu	„Trzeźwość	na	co	dzień”	dla	dzieci	i	młodzieży	
muzycznie	 uzdolnionej	 „Wygraj	 szansę”	 w	 Pile,	 organizowanym	
przez	TV	MEDIA	Agencja	Telewizyjno	Estradowa	w	Łodzi.	Pokonując	
13	 uczestniczek	 zajęła	 I	 miejsce.	 Natalce	 kibicowali	 uczniowie	 ze	
szkoły	w	Mirosławcu	oraz	Piecniku.	Po	części	konkursowej	odbył	się	
spektakl	profilaktyczny	 „Siódma	pieczęć”	ukierunkowany	na	prze-
ciwdziałanie	 uzależnieniom:	 alkoholowi,	 nikotynie,	 narkotykom	
i	dopalaczom.	Po	ogłoszeniu	wyników	wszyscy	udali	się	do	KFC	na	
zasłużony	 obiad.	 Wyjazd	 mógł	 być	 zrealizowany	 dzięki	 sfinan-
sowaniu	 go	 przez	 Miejsko	 -	 Gminną	 Komisję	 	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	w	Mirosławcu.	Zwycięzcy	I,II	i	III	miejsca	
otrzymali	 nagrody	 rzeczowe	 –	 tablety,	 natomiast	 opiekunowie	
przygotowujący	 wokalistę	 listy	 gratulacyjne.	 Laureaci	 konkursu	
zostaną:	 wpisani	 do	 bazy	 dzieci	 utalentowanych	 	 do	 dalszych	
przedsięwzięć	 telewizyjnych,	 objęci	 opieką	 medialną	 TV	 MEDIA,	
zamieszczeni	 na	 stronach	 internetowych	 producenta	 programu:	
www.tv-media.com.pl	w	zakładce	Laureaci	oraz	Filmy	i	Multimedia.	
Gratulujemy	 Natalce	 sukcesu	 i	 czekamy	 na	 dalszy	 rozwój	 jej	
muzycznej	kariery!
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	 16	września	br.	w	Zespole	Szkół	w	Mirosławcu	odbyło	się	
Narodowe	 Czytanie	 „Quo	 vadis”	 Henryka	 Sienkiewicza,	 w	 którym	
udział	 wzięły	 klasy	 VI	 szkoły	 podstawowej	 i	 wszystkie	 klasy	
gimnazjalne.	 Spotkanie	 z	 książką	 zostało	 przygotowane	 przez	
9	 uczniów	 gimnazjum	 pod	 opieką	 nauczycieli	 przedmiotów	
humanistycznych	i	nauczyciela	bibliotekarza.	Czytanie	fragmentów	
książki	 przeplatane	 było	 utworami	 muzycznymi	 „Quo	 vadis	
Domine?”	Piotra	Rubika	w	wykonaniu	Michała	Bajora	oraz	„Dove	Vai”	
w	 wykonaniu	 Małgorzaty	 Walewskiej,	 Fiolki	 i	 Michała	 Bajora.	 Na	
zakończenie	widzowie	obejrzeli	fragment	filmu	„Quo	vadis”	-	walkę	
Liga	 z	 bykiem.	 Kto	 przyniósł	 swoją	 książkę	 otrzymał	 pamiątkową	
pieczęć.	 	Również	z	tej	okazji	5	grudnia	br.	odebrano	podziękowanie	
z	 kancelarii	 Prezydenta	 R.P.	 Andrzeja	 Dudy	 oraz	 okolicznościowy	
egzemplarz	 „Quo	 vadis”	 podpisany	 przez	 parę	 prezydencką	 za	
realizację	 własnej	 odsłony	 Narodowego	 Czytania.	 Bardzo	 się	
cieszymy,	że	doceniono	inicjatywę	propagującą	czytelnictwo	wśród	
młodzieży.		

	 26	 października	 br.	 w	 Gimnazjum	 im.	 Lotników	 Polskich	
w	Mirosławcu	odbył	się	korowód	postaci	dzieł	Henryka	Sienkiewicza.		
Pod	opieką	nauczycieli:	Barbary	Antochowskiej,	Anety	Jasnowskiej,	
Marii	 Lewandowskiej,	 Agnieszki	 Pawlus	 i	 Kingi	 S�wieczkowskiej	
uczniowie	 w	 różnych	 punktach	 miasta	 przedstawili	 scenki	
nawiązujące	do	dzieł	wybitnego	pisarza,	m.in.:	z	powieści	„Krzyżacy”,	
„Ogniem	 i	 mieczem”,	 „Potop”.	 Pokazano	 przybycie	 księżnej	 Anny	
Danuty	wraz	ze	swoimi	dwórkami	do	karczmy	w	Tyńcu	„Pod	Lutym	
Turem”,	ślubowanie	damie	serca	–	Danusi	Jurandównie.	Nawiązano	
do	postaci	Juranda,	który	przybywa	do	Szczytna	po	córkę	Danusię.	
Zwieńczeniem	scenografii	był	pojedynek	Michała	Wołodyjowskiego	
z	 Jurko	 Bohunem	 i	 wspólny	 polonez,	 który	 zatańczyli	 również	
Burmistrz	 Piotr	 Pawlik	 i	 Dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	
Krystyna	 Górniak.	 Korowód	 był	 niezwykle	 barwny	 i	 przyciągnął	
uwagę	mieszkańców	Mirosławca.	
To	nie	jedyne	wydarzenie	zorganizowane	z	okazji	Roku	Sienkiewicza.	
Została	 również	 zorganizowana	 wystawa	 poświęcona	 nobliście.	
Zwiedzający	 mogli	 obejrzeć	 prace	 plastyczne	 wykonane	 przez	
uczniów	 –	 ilustracje	 do	 opisu	 przyrody	 z	 fragmentów	 „W	pustyni	
i	 w	 puszczy”,	 portrety	 bohaterów	 dzieł	 Sienkiewicza,	 komiksy	
inspirowane	„Krzyżakami”	i	Trylogią,	sceny	batalistyczne	przedsta-
wiające	 bitwy	 opisane	 przez	 autora.	 Wystawa	 miała	 na	 celu	
zainteresowanie	 dziełami	 autora	 oraz	 ukazanie	 różnorodnej	
tematyki	jego	książek.	

• Rok 2016 
rokiem Henryka Sienkiewicza 	 W	 dniach	 10-12	 października	 br.	 w	 bibliotece	 szkolnej	

Zespołu	Szkół	w	Mirosławcu	odbyły	się	niecodzienne	lekcje	historii	
przeprowadzone	 wspólnie	 przez	 nauczyciela	 historii	 panią	 Annę	
Dziedzielę	 i	 bibliotekarza	 panią	 Kingę	 S�wieczkowską.	 W	 ramach	
obchodów	Tygodnia	Zakazanych	Książek	uczniowie	dowiedzieli	się	
o	 książkach,	 którym	 przypięto	 łatkę	 niepoprawności	 politycznej	
i	obyczajowej,	przez	co	trafiły	na	listę	ksiąg	zakazanych.	Wśród	tych	
książek	 znalazła	 się	 powieść	 Henryka	 Sienkiewicza	 pt.	 „Wiry”.		
Książka	 ta	 przez	 ponad	 30	 lat	 znajdowała	 się	 na	 liście	 ksiąg	
zakazanych,	dlatego	nie	była	znana	wielu	Polakom.	Pani	Dziedziela	
opowiedziała	jak	trafiła	na	egzemplarz	ocalały	przed	zniszczeniem	
w	1951	roku	przez	władze	komunistyczne	Polski,	zapoznała	uczniów	
z	 bohaterami	 i	 tematyką	 książki	 oraz	 zaprezentowała	 najnowsze	
wydanie	„Wirów”	z	2016	r.	zachęcając	do	ich	przeczytania.	

• Zakazane książki

	 21	 października	 br.	 w	 auli	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	
odbyły	się	wybory	do	Młodzieżowej	Rady	Miejskiej	w	Mirosławcu	
kadencji	 2016-2017.	 W	 głosowaniu	 tajnym	 uczniowie	 wybrali	
swoich	przedstawicieli.	Zostali	nimi:	Turski	Piotr,	Kołoszyc	Patrycja,	
Różycki	 Bartosz,	 Kołodziejczyk	 Natalia,	 Kwiatkowska	 Wanda,	
Wasylków	Zuzanna,	 Półtoraczyk	Milena,	Grzyb	Małgorzata,	Homel	
Bartłomiej,	S� liwczyńska	Emilia,	Kmiecik	Jakub.	10	listopada	w	siedzi-
bie	UM	w	Mirosławcu	odbyła	się	I	sesja	Młodzieżowej	Rady	Miejskiej	
w	Mirosławcu.	Radni	MRM	odebrali	z	rąk	Przewodniczącego	Komisji	
Wyborczej	 Piotra	 Czecha	 zaświadczenia	 o	 wyborze	 oraz	 złożyli	
ślubowanie.	 W	 przeprowadzonym	 głosowaniu	 tajnym	 na	 funkcję	
Przewodniczącego	MRM	wybrany	został	Piotr	Turski,	Wiceprzewo-
dniczącym	 wybrany	 został	 Jakub	 Kmiecik,	 Sekretarzem	 wybrana	
została	Natalia	 Kołodziejczyk.	 Gratulujemy	 nowym	przedstawicie-
lom	„młodzieżowego	głosu”.

• Nowa kadencja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej

	 16	listopada	br.	w	Zespole	Szkół	w	Mirosławcu	obchodzono	
II	Szkolny	Dzień	Postaci	z	Bajek.	W	spotkaniu	uczestniczyli	uczniowie	
klas	I	-	III	 	Szkoły	Podstawowej	oraz	dzieci	z	grup:	„Tęczowe	Nutki”,	
„Biedronki”	 i	 „Muchomorki”	 z	 Przedszkola	 Samorządowego	
„Słoneczko”.	Dzieci	przyszły	przebrane	za	swoje	ulubione	postacie	
z	bajek.	Na	początku	uczestnicy	spotkania	obejrzeli	przedstawienie	
pt.	„Nie	ma	tego	złego,	co	by	na	dobre	nie	wyszło...”	przygotowane	
przez	uczniów	klas	IV	z	koła	teatralnego	pod	opieką	p.	Anny	Stakuć	

• Dzień postaci z bajek
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i	 p.	 Katarzyny	 Pierzgalskiej.	 Po	 obejrzeniu	 przedstawienia	 panie:	
Kinga	 S�wieczkowska	 i	 Joanna	 Stupak	 przebrane	 za	 czarownice	
sprawdziły	 wiedzę	 uczestników	 na	 temat	 bajek	 i	 baśni.	 Dzieci	
rozwiązywały	 zagadki	 z	 koszyczka	 Czerwonego	 Kapturka,	
odgadywały	z	jakich	bajek	pochodzą	rekwizyty	wylosowane	z	kotła	
czarownicy.	Na	koniec	wspólnie	z	wychowawcą	układały	rymowanki	
o	 jabłku,	 aby	 odczarować	 Królewnę	 S� nieżkę.	 Każde	 dziecko	
otrzymało	 pamiątkową	 plakietkę	 oraz	 dyplom	 „Znawcy	 Bajek”.	

	 „Ekologicznie	na	dwóch	kółkach”	to	kampania	zachodnio-
pomorskiej	 drogówki	 i	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
S� rodowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Szczecinie,	w	której	zagadnienia	
dotyczące	 bezpieczeństwa	 na	 drodze	 połączono	 z	 edukacją	
ekologiczną	uczestników	ruchu	drogowego.	W	ramach	tej	akcji	został	
ogłoszony	konkurs	na	komiks,	w	którym	laureatką	została	uczennica	
ZS	w	Mirosławcu	Maja	Galewska	(z	klasy	VIC).	Wyniki	konkursu	i	inne	
informacje	pod	adresem:	http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

• Ekologicznie na dwóch kółkach
konkurs na komiks promujący ekologiczną 
i bezpieczną jazdę na rowerze.

	 24	listopada	br.	biblioteka	szkolna	Zespołu	Szkół	w	Miro-
sławcu	zamieniła	się	w	Jaskinię	Wróżb.	Uczniowie	z	Koła	Miłośników	
Książek	 przebrani	 za	 czarownice,	 wróżki	 i	 czarodziejów	 przepo-
wiadali	przyszłość	wszystkim	chętnym	dzieciom	i	dorosłym.	Przez	
cały	dzień	odczytywano	wróżby	z	kart,	magicznych	znaków,	owoców	
i	 kwiatów,	 	 losowano	 magiczne	 przepowiednie	 i	 dobre	 życzenia.	
Każdy	 mógł	 dotknąć	 magicznej	 kuli	 czarownicy	 aby	 spełniły	 się	
wszystkie	pozytywne	wróżby.	Organizatorami	andrzejkowych	wróżb	
w	bibliotece	były	panie	Kinga	S�wieczkowska	i	Joanna	Trepczyńska.

• Jaskinia Wróżb

• Bliżej Kanady

Zespół Szkół
w Piecniku

	 Reprezentanci	 1	 Drużyny	 Harcerskiej	 „Włóczykije”	
działającej	 przy	 Zespole	 Szkół	 w	 Piecniku	 uczestniczyli	 w	 dniach	
9	-	11	września	br.	w		Zlocie	Chorągwi	Zachodniopomorskiej	ZHP.	Zlot	
pod	hasłem	„Wyzwolić	Kolory”	został	zorganizowany	w	S�winoujściu,	
na	terenie	portu	jachtowego.	Wydarzenie	to	było	ogromnym	świętem	
i	jednocześnie	krokiem	ku	budowaniu	jedności	i	tożsamości	zuchów,	
harcerzy	 i	 instruktorów	 z	 terenu	 województwa	 zachodniopomor-
skiego.	 W	 harcerskiej	 imprezie	 uczestniczyło	 ponad	 1500	 osób		
z	 całego	województwa	 zachodniopomorskiego.	Aby	móc	 uczestni-
czyć	 w	 tak	 wielkiej	 imprezie,	 harcerze	 jeszcze	 przed	 wakacjami	
wykonali	 pięć	 różnorodnych	 zadań	 przedzlotowych.	 Zlot	 pokazał	
jego	uczestnikom,	że	mogą	wszystko	i	są	w	stanie	zrealizować	każde	
swoje	marzenie.	Wszyscy	wyjechali	bogatsi	o	nowe	doświadczenia	
i	nowe	przyjaźnie.	Tak	jak	jest	wiele	kolorów,	tak	wiele	jest	wyzwań	
i	przygód,	które	na	nas	czekają.

• Kolory wyzwolone

	 S�wiatowy	Dzień	 Tabliczki	Mnożenia	 to	 akcja	 edukacyjna,	
która	 odbywa	 się	 każdego	 roku	 w	 ostatni	 piątek	 września.	
30	września	br.	szkoły	z	różnych	stron	świata	uczestniczyły	w	tym	
wydarzeniu.	 Wśród	 nich	 po	 raz	 drugi	 znalazł	 się	 ZS	 w	 Piecniku	
(w	Polsce	była	to	już	szósta	edycja).	Celem	akcji	jest	propagowanie	
zabawowej	 formy	 nauczania	 i	 uczenia	 się	 matematyki.	 Ma	 ona	
zachęcić	do	przypomnienia	sobie	tabliczki	mnożenia	w	przyjemny,	
niecodzienny	sposób.	Akcja	jest	okazją	dla	uczniów	do	nadrobienia	
„tabliczkowych”	zaległości	po	wakacjach.	W	tym	roku	nauczycielki	
matematyki,	panie	Monika	Zawada	i	Renata	Molka,	zdecydowały	się	

• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
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	 W	listopadzie	(4	i	24)	uczniowie	Zespołów	Szkół	w	Miro-
sławcu	 i	 Piecniku	 mieli	 okazję	 spotkać	 się	 z	 żołnierzami	 armii	
kanadyjskiej,	 którzy	 stacjonują	 od	 trzech	 miesięcy	 w	 Drawsku	
Pomorskim.	 Spotkania	 poprowadził	 kapitan	 Darryl	 Bannon,	 który	
urodził	 się	 w	 Kanadzie	 a	 jego	 rodzice	 pochodzą	 z	 Polski.	 Oprócz	
ćwiczeń	na	poligonie	drawskim,	żołnierze	realizują	misję,	w	ramach	
której	spotykają	się	ze	społecznością	lokalną,	przybliżając	informacje	
o	 Kanadzie.	 Uczniowie	 obejrzeli	 prezentację	 z	 informacjami	
o	 kulturze,	 administracji	 i	 życiu	w	 Kanadzie,	 a	 także	 o	 zadaniach	
wynikających	ze	służby	w	wojsku.	W	trakcie	prezentacji		rozgrywano	
krótkie	 zabawy	 w	 formie	 quizu	 z	 pytaniami	 skierowanymi	 do	
uczniów	 a	 dobre	 odpowiedzi	 nagradzano	 drobnymi	 pamiątkami.	
Dodatkową	 atrakcją	 podczas	 spotkań	 stanowił	 pokaz	 podsta-
wowego	wyposażenia	żołnierzy.		



na	rozwinięcie	akcji,	tak	by	święto	nie	trwało	tylko	jeden	dzień.	23	
września	 odbył	 się	 konkurs	 o	 tytuł	 klasowego	 Mistrza	 Tabliczki	
Mnożenia.	Klasowe	eliminacje	wyłoniły	najlepszych	rachmistrzów,	
którzy	 otrzymali	 od	 organizatorek	 pamiątkowe	 dyplomy	 oraz	
dodatkowe	 oceny	 z	 matematyki.	 Mistrzami	 Tabliczki	 Mnożenia	
w	poszczególnych	klasach	zostali:	Hubert	Kosnowicz	–	kl.	 IV,	Eryk	
Antczak	 –	 kl.	 V,	 Kaja	 Pobłocka	 –	 kl.	 VI,	 Roksana	 Misztal	 –	 kl.	 I	 G	
Dominika	Gradzik,	Miłosz	Czyżewski	–	kl.	II	G,	Martyna	Drabiniak	–	
klasa	 III	 G.	 Ponadto	 w	 szkole,	 w	 trakcie	 przerw	 przeprowadzono	
egzaminy	ze	znajomości	tabliczki	mnożenia.	W	role	egzaminatorów	
wcielili	 się	 chętni	 i	 kompetentni	 uczniowie	 klasy	 III	 gimnazjum,	
którzy	 zostali	 zaopatrzeni	 w	 zestawy	 losów	 i	 listy	 uczniów	
z	poszczególnych	klas.	 Szybko	 i	 sprawnie	 sprawdzali	umiejętności	
swoich	 młodszych	 koleżanek	 i	 kolegów.	 Ci,	 którzy	 wypadli	
pozytywnie	otrzymali	 znaczek	Eksperta	Tabliczki	Mnożenia,	który	
oprócz	 poczucia	 satysfakcji	 uprawniał	 ekspertów	 do	 otrzymania	
dodatkowej	piątki	z	matematyki.	

	 19	października	br.	pierwszoklasiści	ze	szkoły	podstawowej	
zostali	 z	 honorami	 przyjęci	 do	 uczniowskiej	 braci.	 Po	 występach	
i	 złożeniu	 ślubowania,	 dyrektor	 szkoły,	 Katarzyna	 Pierzchała,	
dokonała	symbolicznego	aktu	pasowania	na	„Ucznia	Zespołu	Szkół	
w	 Piecniku”.	 Uroczystość	 połączono	 z	 obchodami	 Dnia	 Edukacji	
Narodowej.	 Podczas	 apelu	 uczniowie	 szkoły	 podstawowej	
i	gimnazjum	zaprezentowali	przygotowany	specjalnie	z	okazji	tego	
święta	 	 program	 artystyczny,	 który	 kilka	 dni	 wcześniej	 (13	
października)	 zaprezentowali	 w	 Domu	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 na	
gminnych	obchodach	Dnia	Edukacji.

• Pasowanie 
i Święto Edukacji Narodowej

• „Czy to bajka, czy nie bajka...”
	 21	października	br.	dzieci	z	klasy	II	i	III	szkoły	podstawowej
pojechały	do	opery	na	zamku	w	Szczecine,	aby	obejrzeć	musical	na	
podstawie	baśni	Marii	Konopnickiej	pt.	„O	krasnoludkach	i	o	sierotce	
Marysi”.	 Spektakl	 odznaczał	 się	 nie	 tylko	 wysoką	 jakością	
artystyczną,	 ale	 był	 też	 źródłem	 wiedzy	 o	 świecie.	 Opowiadał	
o	ważnych	wartościach,	których	należy	przestrzegać	w	życiu,	aby	być	
szczęśliwym	i	docenianym	przez	innych.	

• Jakie tajemnice kryje las?
	 Od	kiedy	uczniowie	klasy	 II	Szkoły	Podstawowej	Zespołu	
Szkół	 w	 Piecniku	 zaczęli	 omawiać	 na	 zajęciach	 przyrodniczych	
zagadnienia	 związane	 z	 lasem,	 zapragnęli	 poznać	wszystkie	 leśne	
tajemnice.	 Ich	 wychowawczyni,	 p.	 Beata	 Kolasińska,	 wyszła	 na-
przeciw	tej	chęci	poznawczej	i	zorganizowała	wycieczkę	terenową,	
podsumowującą	wiedzę	 swoich	 podopiecznych	 na	 temat	 lasu.	 Do	
zajęć	zaproszono	także	specjalistę	ds.	edukacji	przyrodniczo	-	leśnej	
i	 ochrony	 przyrody	 Michała	 Dubiała	 z	 Nadleśnictwa	 Mirosławiec.	
Wspólna	wyprawa	odbyła	się	28	października	br.	pod	hasłem	„Jakie	
tajemnice	kryje	las?”	Mimo,	iż	wyprawa	trwała	dwie	godziny,	a	aura	
nie	do	końca	sprzyjała	miłośnikom	przyrody,	to	dzieci	oceniły	zajęcia	
jako	„najwspanialsze	na	świecie”.	W	terenie	uczniowie	popisywali	się	
znajomością	nazw	drzew,	rozpoznawaniem	ich	po	liściach,	nasionach	
i	owocach.	Opowiadały	skąd	się	biorą	drzewa,	jak	są	zbudowane	i	jak	
określić	 ich	wiek.	Zaangażowanie	dzieci	było	ogromne,	w	związku	
z	czym	każdy	uczestnik	dostał	piękną	publikację	przyrodniczą.	

• Święto Niepodległości 
	 „Naród,	który	traci	pamięć	przestaje	być	Narodem	-	staje	się	
jedynie	zbiorem	ludzi,	czasowo	zajmującym	dane	terytorium.”	-	Józef	
Piłsudski.	Te	słowa	Marszałka	Piłsudskiego	przypomnieli	uczniowie	
kasy	 VI,	 którzy	 wraz	 z	 wychowawczynią	 p.	 Moniką	 Matuszak	
przygotowali	 uroczysty	 apel	 z	 okazji	 Narodowego	 S�więta	 Niepo-
dległości.	Uroczystość	rozpoczęto	od	wspólnego	odśpiewania	hymnu	
państwowego.	 Droga	 Polaków	 do	 niepodległej	 Polski	 była	 bardzo	
długa	 i	 bolesna.	 Uczniowie	 przypomnieli	 jej	 poszczególne	 etapy	
deklamując	 patriotyczne	 wiersze	 oraz	 śpiewając	 pieśni	 związane	
z	tym	okresem,	np.	„Wojenko,	wojenko”,	„	Pierwsza	Brygada”,	„Rota”,	
„Piechota”	oraz	piosenkę	z	repertuaru	grupy	Happysad	„Ojczyzna”.	
Publiczność	nie	pozostała	obojętna	i	chętnie	włączyła	się	we	wspólne	
śpiewanie.	

• Światowy Dzień Pluszowego Misia
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	 Po	 raz	 kolejny	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Piecniku	 obchodzono	
S�wiatowy	Dzień	Pluszowego	Misia,	który	przypada	na	25	listopada.	
Z	tej	okazji	zaplanowano	i	przeprowadzono	szereg	działań,	których	
tematem	 przewodnim	 był	 Przyjaciel	 -	 Pluszowy	 Miś.	 Wszyscy	
uczniowie	 przynieśli	 do	 szkoły	 swoje	 pluszowe	 misie.	 Dzieci	
rozwiązywały	zagadki	i	obejrzały	trzy	bajki,	m.in.	Misia	Uszatka.	Na	
zakończenie	 maluchy	 wysłuchały	 w	 skupieniu	 opowiadania	
o	 Kubusiu	 Puchatku.	W	 role	 lektorów	wcielili	 się	 uczniowie	 klasy	
trzeciej	szkoły	podstawowej.	Uczniowie	starszych	klas	obejrzeli	film	
przyrodniczyo	życiu	niedźwiedzi	polarnych.
W	 ramach	 obchodów	 Dnia	 Pluszowego	 misia	 zorganizowano	
również	 konkurs	 plastyczny	 adresowany	 do	 wszystkich	 klas.	
Uczniowie	mieli	za	zadanie	wspólnymi	siłami	wykonać	przestrzenny	
model	 misia.	 Wszystkie	 klasy	 spisały	 się	 znakomicie.	 Wykonane	
przez	nich	misie	zostały	wyeksponowane	na	wystawie	na	korytarzu	
szkolnym.	Uroczystość	zorganizował	 	zespół	ds.	rozpowszechniania	
czytelnictwa,	 w	 ramach	 ogólnopolskiej	 akcji	 „Cała	 Polska	 czyta	
dzieciom”.
		



• Śniadanie daje moc
- Postaw na rodzinę

	 Nie	od	dziś	wiadomo,	że	najważniejszym	posiłkiem	dnia	jest	
śniadanie,	gdyż	daje	siłę,	energię	na	cały	poranek	i	południe.	Z	tego	
właśnie	powodu	uczniowie	Zespołu	 Szkół	w	Piecniku,	 9	 listopada	
zabrali	 się	 do	 wspólnej	 pracy	 przygotowując	 pożywne	 i	 smaczne	
śniadanie.	 Podczas	 pracy	 rozmawiano	 na	 temat	 zasad	 zdrowego	
odżywiania.	 W	 menu	 poszczególnych	 klas	 znalazły	 się	 naturalnie	
tradycyjne	 kanapki	 (kolorowe,	 pełne	 warzyw,	 z	 wykorzystaniem	
pieczywa	pełnoziarnistego),	także	takie	na	ciepło,	różnego	rodzaju	
sałatki,	 owocowe	 desery,	 jogurty	 oraz	 domowe	 musli	 i	 granole.	
Kreatywność	oraz	talenty	kulinarne	uczniów	nie	mają	granic,	o	czym	
mogli	się	przekonać	zaproszeni	na	 to	szczególne	 śniadanie	goście:	
Dariusz	 Bartosik	 -	 zastępca	 Burmistrza	 Mirosławca	 oraz	 Alicja	
Dybaczewska	 z	 Miejsko	 -	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych.	 Podczas	 przygotowania	 posiłku	
nieoceniona	okazała	się	też	pomoc	i	zaangażowanie	rodziców,	którzy	
licznie	przybyli	do	szkoły,	by	wspomóc	 swe	pociechy.	Na	uczniów,	
w	ramach	deseru,	czekał	zestaw	owoców	zasponsorowanych	przez	
Miejsko	 -	 Gminną	 Komisję	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alko-
holowych	w	Mirosławcu.	 Po	 skończonym	 posiłku	 uczniowie	mieli	
bardzo	 dużo	 energii	 i	 chętnie	 zaangażowali	 się	 w	 konkurencje	
zabawowe.	

• Bajki w szkole
	 4	 listopada	 br.	 uroczyście	 obchodzono	 Międzynarodowy	
Dzień	 Postaci	 z	 Bajek.	 Przygotowania	 do	 obchodów	 tego	 święta	
rozpoczęły	 się	 już	 kilka	 dni	 wcześniej.	 	 Uczniowie	 rysowali	 na	
zajęciach	szkolnych	oraz	w	domu	swoje	ulubione	postacie	z	wybra-
nych	przez	siebie	bajek.	Najpiękniejsze	prace	powieszono	na	dużej	
tablicy	 w	 korytarzu	 szkolnym	 tak	 by	 każdy	 mógł	 je	 podziwiać.	
Uczniowie	mieli	również	za	zadanie	przebrać	się	za	ulubioną	postać	
z	bajki.	Dla	klas	młodszych	zorganizowano	specjalną	uroczystość	-	
„Bajkowe	 Spotkanie”,	 podczas	 której	 uczniowie	 klasy	 III	 SP	
zaprezentowali	 inscenizację	pt.	 „Cztery	 żywioły”.	 Przeprowadzono	
również	 konkurs	 pod	 hasłem:	 „Czy	 znasz	 bajki?”.	 Kolejnym	
elementem	 obchodów	 było	 wspólne	 czytanie.	 W	 ten	 sposób	
zachęcono	dzieci	do	samodzielnego	czytania,	a	dzieci	starsze	do	jego	
doskonalenia.	 Organizacją	 tego	 dnia	 zajął	 się	 zespół	 ds.	 rozpo-
wszechniania	czytelnictwa.		

SPORT

Ogólnopolskie Mistrzostwa 
XI/XII Runda Ogólnopolskich 
Mistrzostw Pomorza Zachodniego

	 W	 dniach	 10	 -	 11	września	 br.	w	Mirosławcu	 odbyła	 się	
XI/XII	 Runda	 Ogólnopolskich	 Mistrzostw	 Pomorza	 Zachodniego,	
II/III	 Runda	 Pit	 Bike	 Cross	 Country.	 Zawodnicy	 rywalizowali	
w	kategoriach:	Pit	Bike,	quady	i	motocykle.	Dopisała	nie	tylko	pogoda.	
Oprócz	zawodników	(z	najbardziej	odległych	miast	Polski)	przybyło	
także	 wielu	 miłośników	 i	 amatorów	 motorowych	 zmagań.	 Jak	 co	
roku,	trasa	wiodła	przez	pola	udostępnione	przez	mirosławieckiego	
rolnika	 –	 Sylwestra	 Jarosza.	 Zmagania	 nie	 były	 łatwe.	 Na	 starcie	
stanęły	również	kobiety.	Prawie	w	każdej	kategorii	na	podium	stali	
nasi	 mieszkańcy.	 Gratulujemy	 i	 życzymy	 powodzenia.	 Organiza-
torami	 Mistrzostw	 był	 Polski	 Związek	 Motorowy	 w	 Szczecinie.	
Wyniki	na	stronie	organizatora.		

II Mirosławiecki 
Bieg Charytatywny 
dla Malwinki Wasiak

	 24	września	 br.	 odbył	 się	 II	Mirosławiecki	 Bieg	 Charyta-
tywny.	W	tym	roku	bieg	dedykowany	był	dla		Malwinki	Wasiak	-	małej	
mieszkanki	Mirosławca	chorej	na	mukowiscydozę.	W	biegu	wzięło	
udział	łącznie	118	uczestników.	Organizatorzy	przewidzieli	2	trasy,	
z	pierwszą	(o	długości	400m)	zmierzyły	się	dzieci,	natomiast	druga	
(ok.	 5km)	 była	 dla	 bardziej	 zaawansowanych	 biegaczy.	 Pierwszy	
uczestnik,	który	pojawił	się	na	mecie	potrzebował	jedynie	17	min	i	25	
sek.	na	pokonanie	5	km	trasy.	Oprócz	biegaczy,	na	starcie	pojawili	się	
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także	 miłośnicy	 nordic	 walking'u.	 Dla	 każdego	
z	 uczestników	 biegu	 organizatorzy	 przewidzieli	
pamiątkowe	medale.	Wręczono	 także	 statuetki	 dla	
sponsorów	 biegu,	 m.in.	 Z�ywiec	 Zdrój	 S.A.,	 Firma	
Transportowa	 FENIKS	 Krzysztof	 Sulik,	 Firma	
Gastronomiczna	 Zofia	 Orawiec.	 Podziękowania	
Malwinka	złożyła	również	 swoim	rodzicom,	którzy	
przygotowali	 słodki	 poczęstunek.	 Wyrazy	 uznania	
należą	 się	 również	 dla	 Banku	 SBL	 w	 Złotowie	
o/Mirosławiec	 za	 uruchomienie	 i	 obsługę	 plene-
rowej	kasy	do	wpłat,	OSP	Mirosławiec,	Policji	 oraz	
Straży	Miejskiej	w	Mirosławcu.	Organizatorem	biegu	
był	 Ośrodek	 Kultury	 oraz	 Urząd	 Miejski	 w	 Miro-
sławcu.	 Zapraszamy	 do	 uczestnictwa	 w	 charyta-
tywnym	biegu	za	rok!	

Powiatowe Sztafetowe
Biegi Przełajowe

	 5	października	br.	na	Stadionie	Miejskim	w	Wałczu	
odbyły	się	Powiatowe	Sztafetowe	Biegi	Przełajowe.	Młodzież	
rywalizowała	 na	 dwóch	 dystansach, 	 800	 i 	 1000m.	
Organizatorami	 zawodów	 było	 RCKUiZ	 w	 Wałczu,	 Miejski	
Szkolny	 Związek	 Sportowy	 oraz	 Starostwo	 Powiatowe	
w	Wałczu.
W	 kategorii	 szkół	 podstawowych	 klasyfikacja	 końcowa	
przedstawiała	się	następująco:
Dziewczęta:	I	m	Szkoła	Podstawowa	Nr	4	Wałcz,	II	m	Szkoła	
Podstawowa	Mirosławiec	(Jessica	Skowron,	Julia	Pałczyńska,	
Maja	Galewska,	Gabriela	Pilitowska,	Maryla	Jakubik,	Wiktoria	
Sztuka,	Alicja	Skiba,	Natalia	Haratym,	Kinga	Z�ygowska,	Nikola	
Stanik,	 Marcelina	 Kamionka)	 -	 opiekun	 Sulik	 Iwona,	 III	 m	
Szkoła	Podstawowa	Tuczno,	IV	m	Szkoła	Podstawowa	Człopa	V	
m	Szkoła	Podstawowa	Nr	1	Wałcz,	VI	m	Szkoła	Podstawowa	Nr	
5	Wałcz.
Chłopcy:	 I	 m	 Szkoła	 Podstawowa	 Tuczno,	 II	 m	 Szkoła	
Podstawowa	 Człopa,	 III	 m	 Szkoła	 Podstawowa	 Mirosławiec	
(Adam	Kołodziejczyk,	Marcel	Skrzypczak,	Bartłomiej	Borczyk,	
Janusz	 Komar,	 Patryk	 Skrzypczak,	 Kacper	 Jabłoński,	 Alan	
Kowalski,	 Kacper	 Czerniga,	 	 Jakub	 Cichosz,	 Julian	 Kniaziuk,	
Piotr	Grudziński,	Bartosz	Polaków)-	opiekun	Roman	Ruta,	IV	m	
Szkoła	Podstawowa	Nr	5	Wałcz,	V	m	Szkoła	Podstawowa	Nr	4	
Wałcz,	VI	m	Szkoła	Podstawowa	Nr	1	Wałcz.	
Wśród	szkół	gimnazjalnych	padły	następujące	rezultaty:
Dziewczęta:
I	m	Gimnazjum	Mirosławiec	(Wiktoria	Matuszewska,	Wiktoria	
Dzikowska,	Zuzanna	Bilicka,	Patrycja	Kołoszyc,	Julia	Podsiadło,		
Milena	 Olejniczak,	 Amelia	 Sękowska,	 Julia	 Strugała,	 Julia	
Grabiec,	 	 Wiktoria	 Stankiewicz,	 Zuzanna	 Starzewska)	 -	
opiekun	Agata	Stefaniak	 ,	 II	m	Gimnazjum	Nr	1	Wałcz,	 III	m	
Gimnazjum	 Chwiram,	 IV	 m	 Gimnazjum	 Tuczno,	 V	 m	
Gimnazjum	Nr	2	Wałcz
Chłopcy:
I	m	Gimnazjum	Mirosławiec	 (Kacper	Haraj,	Nikodem	Plewa,		
Krystian	Wiśniewski,	Norbert	Sztolin,	Daniel	 Jasiński,	Dawid	
Woźniak,	 Jakub	 Rogiewicz,	 Kacper	 S� midowicz,	 Oskar	
Twardzisz,	 Patryk	 Ziółkowski,	 Kacper	 Rogala)	 -	 	 opiekun	
Wojciech	 Chromiński,	 II	 m	 Gimnazjum	 Nr	 1	 Wałcz,	 III	 m	
Gimnazjum	Tuczno,	IV	m	Gimnazjum	Nr	2	Wałcz.
		

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  bezpośrednie j  kontro l i  nad  jego 

zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt 

domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane 

są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 

te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych 

miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

...więcej aktualności na na stronie www.miroslawiec.pl



INFORMATOR MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W MIROSŁAWCU O INSTYTUCJACH 

ŚWIADCZĄCYCH POMOC W ZAKRESIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ

I. PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC 
W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
tel. 67 259 02 61; fax: 67 259 61 88

2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie
ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec
tel./fax: 67 259 58 53

3. Posterunek Policji
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
tel./fax: 67 250 60 45

Dzielnicowy Rejonu 1 – Miasto: Młodszy Aspirant Ewa Kołodziejczyk 
tel. 571323993
Dzielnicowy Rejonu 2 – Gmina: Młodszy Aspirant Elżbieta Nuszkiewicz 
tel. 571323992

Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - wojewódzki 
koordynator realizacji procedury „Niebieskiej Karty” – 511 860 512 

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec
tel./fax: 67 259 58 53

5. Sąd Rejonowy
ul. Sądowa 1, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 06 do 08; fax: 67 258 30 22

6. Prokuratura Rejonowa
ul. Kościelna 3, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 30 60; fax: 67 258 40 29

7.Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar 
Przemocy w Rodzinie przy NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego 
i Uzależnień w Wałczu
ul. Kościuszkowców 10
tel. 67 387 37 21

8. Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz
tel. 67 345 05 37, 67 345 05 36

9. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście
tel. 91 322 54 77, 91 322 54 81, fax: 91 322 54 61

10. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Dom pod Świerkiem” 
ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard tel./fax: 94 311 32 50

PRZYDATNE TELEFONY I STRONY INTERNETOWE

Telefony
997 - Policja
988 - Młodzieżowy
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
801 120 002 - Niebieska Linia- pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
800 120 226 - Telefon zaufania
801 140 068 - Pomarańczowa Linia- dla rodziców dzieci pijących alkohol 
i zażywających inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.)
801 033 242 - Infolinia AA
800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
22 250 63 25 - Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych
116 111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji 
„Dzieci Niczyje”

Strony internetowe
• http://www.niebieskalinia.pl - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 
„Niebieska Linia”
• http://www.parpa.pl - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych
• http://www.fundacjamederi.pl - Fundacja Mederi
• http://www.fdn.pl - Fundacja Dzieci Niczyje
• http://www.dzieckokrzywdzone - portal Fundacji Dzieci Niczyje
• http://www.cpk.org.pl - Centrum Praw Kobiet
• http://www.rpo.gov.pl - Rzecznik Praw Obywatelskich

• http://www.brpd.gov.pl - Biuro Rzecznika Praw Dziecka
• http://pokrzywdzeni.gov.pl - strona dla pokrzywdzonych uruchomiona 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości
• http://www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
zakładka  „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
• http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-
zachodniopomorskie

II. PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ

1. SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Stanominie, ul. Okopowa 15A, tel. 94 352 26 37,

2. "PATRONKA" Sp. z o.o. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu 78-400 Szczecinek, ul. Klasztorna 11, tel. 94 372 14 35, 
e-mail:kontakt@patronka.pl ,

3. "PATRONKA" Sp. z o.o. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 
78-600 Szczecinek, ul. Lelewela 15, tel. 94 374 01 06, 
e-mail: kontakt@patronka.pl ,

4. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – COTUA i OLAZA, 
Charcice 12, 64-412 Charcice,  tel.: 61 2951113, e-mail: 
charcice@poczta.onet.pl,

5. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej 
i Odwykowej dla Dorosłych, 
Aleja Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła, tel. 67 2124056,

6. SP Specjalistyczny ZOZ "ZDROJE"  Oddział Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu, 71-210 Szczecin,  ul. Żołnierska 55,tel. 91 487 27 95,
 
7. Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Czcibór 
Wałcz 500 166 280,
604 072 955,

8. Oddział Leczenia Uzależnień, 64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 43, 
tel.: 67 2152652,

9. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, 
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28, tel.: 67 2632233,

10. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 
77-400 Złotów, Szpitalna 28, tel.: 067 2632233,

11. Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie 
Solidarni PLUS, Darżewo 6, 76-020 Bobolice, tel./fax: 94 318 37 95, 
e-mail: osrodekwdarzewie@interia.pl

12. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu 
64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 43,  tel.: 67 2152652, 
e-mail: arsmedical@pila.top.pl

13. Poradnia Zdrowia Psychicznego J. Molęda, H. Iżyk, 
Wałcz, ul. Kościuszkowców 10, 67 387 37 21

14. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28,  tel.: 67 2632233

15. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu, 
64-920 Piła, Al. Wojska Polskiego 43, tel.: 67 2152652, 
e-mail: arsmedical@pila.top.pl

Pedagodzy szkolni:

mgr Sylwia Kaszeń – pedagog szkolny Gimnazjum w Mirosławcu

mgr Anna Stakuć – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

mgr Katarzyna Pierzgalska – psycholog szkolny Zespołu Szkół 
w Mirosławcu 

tel. do Zespołu Szkół w Mirosławcu – 67 25 95 021

mgr Aleksandra Gągalska – pedagog szkolny Zespołu Szkół w Piecniku, 
tel. 67 25 87 197


