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	 Tematy	 zimowe	 pozo-
stają	już	tylko	wspomnieniami,	po	
których	 trzeba	 teraz	 połatać	
uszkodzenia	w	drogach…	Zaraz	po	
świętach	 rozpoczynamy	 remonty	
dróg 	 gruntowych, 	 asfaltowe	
odcinki	 zostały	 już	 uzupełnione.	
Następne	 w	 kolejce	 są	 jeszcze

Witam	Państwa	serdecznie.

nawierzchnie	z	kostki	betonowej.	

Nowy	rok,	nowe	otwarcie.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Rok	2017,	to	nie	tylko	coroczne	remonty,	ale	również	
rozpoczęcie	 inwestycji,	 na	 które	mieszkańcy	 czekają	 od	 dawna,	
praktycznie	wszystkie	z	dofinansowaniem	zewnętrznym.	W	maju	
zakładamy	 rozstrzygnięcie	 przetargów	 i	 rozpoczęcie	 prac	 przy	
kanalizacji	i	wodociągowaniu	Próchnowa,	kanalizacji	Orla	–	to	po	
Jabłonkowie	kolejne	miejscowości,	w	których	uregulujemy	temat	
ścieków	 bytowych.	 Umowy	 na	 realizację	 tych	 zadań	 będziemy	
podpisywać	 z	Urzędem	Marszałkowskim	na	przełomie	kwietnia	
i	maja.

	 Kolejny	przetarg	i	kolejne	duże	wyzwanie,	to	powiatowy	
Kontrakt	 Samorządowy,	 w	 ramach	 którego	 modernizujemy	
następne	 dwa	 piętra	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mirosławcu	 oraz	
doposażamy	 szkołę	w	 Piecniku.	W	 obu	 placówkach	 pojawią	 się	
również	dodatkowe	zajęcia	dla	uczniów,	finansowane	ze	środków	
unijnych.	 Podpisanie	 kontraktu	 z	 Urzędem	 Marszałkowskim	
przewidziane	jest	na	drugą	połowę	kwietnia.

	 Oprócz	wymienionych	wyżej	zadań,	w	ocenie	są	jeszcze	
nasze	 dwa	 wnioski:	 modernizacja	 z	 przebudową	 budynku	 na	
stadionie	miejskim	oraz	budynku	przychodni	zdrowia	na	ul.	Polnej	
w	Mirosławcu.	Liczymy	na	to,	że	również	tutaj	pojawią	się	środki	
zewnętrzne,	 które	 zmniejszą	 zaangażowanie	 w	 te	 zadania	
gminnych	 środków.	 Złożyliśmy	 jeszcze	 jeden	 bardzo	 ważny	
wniosek	 o	 dofinansowanie	 modernizacji	 ujęcia	 wody	 w	 Miro-
sławcu.	 Co	 istotne,	 projekt	 ten	 uzyskał	 już	 potwierdzenie,	 że	
otrzyma	 wsparcie	 finansowe	 od	 Firmy	 Z� ywiec	 Zdrój,	 za	 co	
serdecznie	 dziękujemy	 –	 pozwoli	 to	 na	 oszczędności	 finansowe	
środków	gminnych.

		 Na	przełomie	czerwca	 i	 lipca	będziemy	składać	kolejne	
dwa	 wnioski	 o	 dofinansowanie,	 tym	 razem	 w	 Lokalnej	 Grupie	
Działania	„Partnerstwo	Drawy”.	Będziemy	aplikować	o	dodatkowe	
środki	na	modernizację	świetlicy	w	Łowiczu	Wałeckim	i	budowę	
pomostu	na	jeziorze	Harcerskim.

	 W	kwietniu	będziemy	też	rozstrzygać	przetarg	na	remont	
ostatniego	 odcinka	 ul.	 Sprzymierzonych	 wraz	 z	 budową	 oświe-
tlenia	w	kierunku	 jeziora	Kosiakowo	–	do	ostatnich	 zabudowań	
przy	 tej	 drodze.	 Prace	 rozpoczną	 się	 zaraz	 po	 wyłonieniu	
wykonawcy.

	 Rozpoczynamy	również	prace	przy	budowie	chodników	
przy	 ulicy	 Jeziornej	 i	 Wąskiej	 oraz	 	 kończymy	 opracowywać	
dokumentację	techniczną	na		prace	odwodnieniowe	i	chodnikowo-
drogowe	ul.	Mickiewicza.

	 Już	 dzisiaj	 zapraszam	 Państwa	 na	 spotkania	 konsulta-
cyjne	 dotyczące	 programu	 rewitalizacji	 gminy	 Mirosławiec,	 do	
którego	sporządzenia	właśnie	przystąpiliśmy.	Państwa	wsparcie	w	
trakcie	 konsultacji	 pozwoli	 nam	 dobrze	 przygotować	 mapę	
potrzeb	społecznych	na	terenie	naszej	gminy,	co	z	kolei	przełoży	się	
na	kolejne	wnioski	o	wsparcie	ze	środków	unijnych.

	 Wiem,	 że	 tematy	wokół	 uchwały	 budżetowej	 są	mocno	
zawiłe	 i	 może	 nie	 do	 końca	 zrozumiałe,	 dlatego	 też	 zapraszam	
Państwa	 do	 odwiedzenia	 strony	 internetowej	 pod	 adresem	
http://miroslawiec.nacoidamojepieniadze.pl,	gdzie	w	przejrzysty	
sposób,	przy	pomocy	ikonek	prezentujemy,	co	dzieje	się	z	Państwa	
podatkami,	które	zasilają	budżet	gminny.	Mam	nadzieję,	że	dzięki	
tej	aplikacji	znajdą	Państwo	odpowiedzi	na	nurtujące	Was	pytania	
dotyczące	budżetu	gminy	Mirosławiec.

Ze	świątecznymi	pozdrowieniami

	 Pierwszy	kwartał	2017	r.	
już	 za	 nami.	 Przyszedł	 czas	 na	
posumowanie	tych	kilku	miesięcy	
nowego	 roku.	 W	 tym	 artykule,	
tradycyjnie,	 skupię	 się	 na	 prze-
dstawieniu	priorytetowych	spraw	
omawianych 	 i 	 g łosowanych	
podczas	ostatnich	sesji	Rady	Miej-
skiej. 	 Zacznijmy	 od	 miesiąca	
stycznia.	

Wśród	 najważniejszych	 tematów	 niewątpliwie	 znalazło	 się	
3uchwalenie	nowych	stawek	za	wodę	3,45zł/m 	netto	(+VAT)	i	ścieki	
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5,53zł/m 	netto	(+VAT).	Mamy	do	czynienia	z	ok.		3,5	%	wzrostem	
w	 stosunku	 do	 2015	 r.	 (w	 2016	 r.	 nie	 było	 zmian	 cen	 wody	
i	 ścieków).	W	związku	ze	zbliżającą	się	zmianą	systemu	oświaty	
Rada	Miejska	podjęła	także	uchwałę	w	sprawie	dostosowania	sieci	
szkół	podstawowych	 i	gimnazjów	do	nowego	ustroju	szkolnego.		
Na	dzień	dzisiejszy	w	odróżnieniu	od	wielu	gmin	w	Polsce	problem	
likwidacji	 gimnazjów	 nie	 powinien	 negatywnie	 wpłynąć	 na	
działalność	naszych	placówek,	ma	 to	m.in.	 związek	z	 tym,	 że	na	
naszym	 terenie	 nie	 było	 wyodrębnionych	 szkół	 gimnazjalnych.	
Zespoły	 Szkół	 w	 Piecniku	 i	 Mirosławcu	 zostaną	 przekształcone	
w	 ośmioklasowe	 szkoły	 podstawowe.	Miesiąc	 luty	 to	 natomiast	
czas	 ważnych	 decyzji	 finansowych.	 Rada	 podjęła	 m.in.	 decyzję	
w	sprawie	zaciągnięcia	kredytu	długoterminowego	na	realizację	
zadań	 wynikających	 ze	 złożonych	 wniosków	 o	 dofinansowanie	
z	 funduszy	 unijnych.	 Przegłosowano	 także	 uchwałę	 dotyczącą	
zaciągnięcia	 pożyczki	 na	 realizację	 zadania	 „Przebudowa	 ulicy	
Sprzymierzonych,	 w	 m.	 Mirosławiec,	 odcinek	 od	 skrzyżowania	
z	drogą	wojewódzką	nr	177	do	istniejącego	przepustu”.	Inwestycja	
zostanie	zrealizowana	z	Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	
Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 na	 lata	 2014-2020.	
Zmieniono	 także	 system	 opłat	 za	 korzystanie	 z	 cmentarzy	
komunalnych.	Został	także	uchwalony	Regulamin	z	ich	korzysta-
nia,	dostępny	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej.	

Na	 lutowej	 sesji	 zajęto	 się	 również	 bardzo	 ważną	 sprawą,	
a	 mianowicie	 rewitalizacją.	 Dzięki	 wprowadzeniu	 przez	 gminę	
programu	„Dobra	Przestrzeń	-	Plan	Rewitalizacji	dla	Gminy	i	Miasta	
Mirosławiec	 na	 lata	 2017-2024”	 zyskamy	 zarówno	 finanse,	
poprawioną	 infrastrukturę,	 jak	 i	 nieocenioną	wartość	w	 postaci	
możliwości	zbudowania	silnej	 i	prężnie	działającej	społeczności.	
Rewitalizacja	 niewątpliwie	 niesie	 za	 sobą	 pomoc	w	 odzyskaniu	
przez	 społeczność	 (w	 szczególności	 tą	 zagrożoną)	 zdolności	
w	 odnajdowaniu	 się	 na	 rynku	 pracy	 jak	 i	 uczestnictwa	w	 życiu	
poprzez	 np.	 poprawę	 dostępu	 do	 dóbr	 konsumpcyjnych,	 kultu-
ralnych,	czy	też	sportowo-rekreacyjnych.	Z	kolei	w	marcu	zajęto	się	
tematyką	 funduszu	 sołeckiego,	 którego	 w	 porozumieniu	
z	 sołtysami	 postanowiono	 nie	 wyodrębniać.	 W	 dalszym	 ciągu	
obowiązuje	 stawka	 10zł	 na	 sołectwo	 liczona	 od	 jednego	
mieszkańca.	 	Podjęto	także	uchwały	dotyczące	zmiany	nazw	ulic	
odnoszących	 się	 do	 symboliki	 komunistycznej.	 W	 wyniku	
konsultacji	 społecznych	 nazwę	 ulicy	 40-lecia	 PRL	 zmieniono	 na	
Spacerową,	 a	 ul.	 Os.	 XXX-lecia	 LLP	 w	 Mirosławcu	 Górnym	 na	
Lotnictwa	Polskiego.	

Na	 zakończenie	 chciałbym	 zaprosić	 wszystkich	 Państwa	 do	
korzystania	 ze	 strony	 www.bip.miroslawiec.pl,	 gdzie	 można	
zapoznać	 się	 z	 bieżącą	 działalnością	 Rady	Miejskiej.	 Zapraszam	
również	na	dyżury	moje	i	Radnych,	pełnione	w	siedzibie	urzędu.

Pozdrawiam	i	do	następnego	wydania	gazety

       Piotr Czech
         przewodniczacy@miroslawiec.pl

Piotr Pawlik
burmistrz@miroslawiec.pl

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

środa w godz. od 11.00 do 12.00

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



-	Na	przełomie	2016/2017	wybudowano	
w	ramach	zadania	„Budowa	oświetlenia	
na	 ul.	 Słonecznej	 w	 Mirosławcu”	
oświetlenie	drogowe	w	postaci:
-	 linii	 04,kV	 kablowej	 oświetleniowej	
YAKY	o	długości	333m;
-	słupów	oświetleniowych	aluminiowych	
z	 fundamentem	 betonowym	 wysokości	
wraz	 z	 oprawami	 oświetleniowymi	 LED	
z	redukcją	-	szt.	9;
-	szafka	oświetleniowa	–	szt.	1.
Koszt	 całkowity	 zadania	 to	 81.182,21	 zł	
brutto.

-	W	ramach	I	etapu	zadania	pn.	„Moderni-
zacja	instalacji	elektrycznej,	 instalacji	
oświetleniowej,	 rozdzielnicy	 wraz	
z	 wykonaniem	 instalacji	 fotowolta-
icznej	 oraz	 przebudową	 łazienek	
w	 budynku	 Samorządowego	 Prze-
dszkola	 Słoneczko	 w	 Mirosławcu”	
wykonano	 	 w	 lutym	 2017	 roku	 prace	
budowlane	 w	 łazienkach	 przedszkola.	
Wymieniono	 drzwi	 wewnętrzne	 do	
łazienek,	 instalację	 elektryczną,	 wodo-
ciągową	 i	 kanalizację	 sanitarną	 oraz		
grzejniki.
W	 ramach	 zadania	 wykonano	 również	
prace	 wykończeniowe	 w	 zakresie	 po-
łożenia	 nowych	 płytek	 gresowych	 na	
posadzce,	 ułożenia	 glazury,	 malowania	
sufitów	 i	 biały	 montaż.	 Koszt	 całkowity	
zadania	to	137.	908,83	zł	brutto.

-	W	grudniu	ubiegłego	 roku	zakończono	
realizację	 zadania	 pn.	 „Modernizacja	
kotłowni	 w	 budynku	 Zespołu	 Szkół	
w	 Piecniku	 w	 celu	 zamontowania	
pompy	 ciepła	na	 ciepłą	wodę	użytko-
wą".	 W	 istniejącej	 kotłowni	 wykonano	
przebudowę	 instalacji	 gazowej	 wraz	
z	 montażem	 pompy	 ciepła	 c.w.u.,	 za-
montowano:	 dwa	 wiszące	 kotły	 gazowe	
jednofunkcyjne	 kondensacyjne,	 system	
bezpieczeństwa	 instalacji	 gazowej	 typu	
GX,	detektor	wykrywający	obecność	gazu	
w	 pomieszczeniu	 i	 moduł	 sterujący	
(również	 na	 potrzeby	 automatycznej	
regulacji	 instalacji	 c.o.	 zamontowano	
regulator	 pogodowy).	 Wykonano	 także	
wentylację.	W	pomieszczeniu	kotłowni	na	
podłodze	 i	 ścianach	 ułożono	 płytki	
i 	 odmalowano	 sufit . 	 Zamontowano	
również	 podgrzewacz	 pojemnościowy	
z	pompą	ciepła	przeznaczony	do	przygo-
towania	 ciepłej	 wody	 użytkowej.	 Koszt	
zadania	to	130.000	zł.

-	W	grudniu	ubiegłego	 roku	zakończono	
realizację	 zadania	 pn.	 „Wykonanie	
wyniesionego	 przejścia	 dla	 pieszych	
wraz	z	oznakowaniem	na	ul.	 Szkolnej	
w	 Mirosławcu	 w	 celu	 wprowadzenia	
zatwierdzonego	 projektu	 stałej	 orga-
nizacji	ruchu	w	ciągu	drogi	gminnej	ul.	
Szkolna".	 Wykonano	 wyniesione	 przej-
ście	dla	pieszych	z	gotowych	elementów	
oraz	 oznakowanie	 pionowe	 i	 poziome	
wzdłuż	 ul.	 Szkolnej.	 Według	 nowego	
projektu	stałej	organizacji	ruchu	w	ciągu	
całej	drogi	gminnej,	tj.	przed	skrzyżowa-
niami	z	ul.	Nową	 i	z	ul.	Polną	ustawiono	
znaki	STOP.	Koszt	zadania	to	36.193,24	zł.

-	 Na	 przełomie	 2016/2017	 roku	 wybu-
dowano	 w	 ramach	 zadania	 „Budowa	
oświetlenia	 na	 ul.	 Tęczowej	 oraz	 na	
działkach	nr	 	954/16,	561/2,	694/19,	
694/20,	694/21,	21/5	w	Mirosławcu”	
oświetlenie	drogowe	w	postaci:
-	 linii	 04,kV	 kablowej	 oświetleniowej	
YAKY	o	długości	1195m;-	słupów	oświe-
tleniowych	 aluminiowych	 z	 funda-
mentem	betonowym	wysokości	6m	i	7m	
wraz	z	 	oprawami	oświetleniowymi	LED
z	redukcją	mocy	-	szt.	31;	Koszt	całkowity	
zadania	to	162.479,72	zł	brutto.	

-	 wymiany	 elementów	 konstrukcyjnych	
pomostu,	tj.	pale	i	kleszcze,	
-	zmodernizowania	i	ujednolicenia	desek	
pokładu	i	belek	podpokładowych	(podłu-
żnice)	-	zakupiono	wyposażenie	pomostu	
między	innymi	drabinki	wyjściowe	z	wo-
dy	montowane	do	pokładu	–	2	kpl.
Koszt	zadania	to	44.919,99	zł	brutto.

	 Trwają	 prace	 przygotowawcze	
do	realizacji	projektu	„Przebudowa	ulicy	
Sprzymierzonych	 w	 m.	 Mirosławiec,	
odcinek	 od	 skrzyżowania	 z	 drogą	
wojewódzką	 nr	 177	 do	 istniejącego		
przepustu”.	 Na	 podstawie	 zawartej		
umowy	 z	 Samorządem	 Województwa	
Zachodniopomorskiego	 w	 Szczecinie
o	 dofinansowanie	 projektu,	 Gmina	
i	 Miasto	 Mirosławiec	 ma	 otrzymać	
refundację	w	wysokości	697.928,00	zł	ze	
środków	 „Europejskiego	 Funduszu	
Rolnego	 na	 rzecz	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich”.		
Na	 odcinku	 od	 skrzyżowania	 z	 drogą	
wojewódzką	nr	177	do	rzeczki	wykonane	
zostaną:	kanalizacja	deszczowa,	oświetle-
nie	uliczne,	chodniki	ze	ścieżką	rowerową	
oraz	nowa	nawierzchnia	drogi.	

Na	odcinku	od	rzeczki	w	kierunku	jeziora	
Kosiakowo	wykonane	będzie	oświetlenie	
uliczne.

W	 projekcie	 planowane	 jest	 również	
oświetlenie	 odcinka	 	 drogi	 za	 „rzeczką”	
o	długości	205	m	(5	 lamp).	W	 tym	roku	
został	doprojektowany	odcinek	o	długości	
312	m	(	8	lamp),	który	na	wniosek	gminy	
ma	 zostać	 włączony	 do	 projektu.	 Po	
uzyskaniu	 zgody	 województwa	 zacho-
dniopomorskiego	 na	 zmianę	 umowy,	
zostanie	niezwłocznie	ogłoszony	przetarg	
na	prace	budowlane.
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Wieści z inwestycji

Przebudowa

ul. Sprzymierzonych

-	 W	 ramach	 zadania	 „Przebudowa	
pomostu	 nad	 jeziorem	 Wielki	 Bytyń	
w	 Drzewoszewie”	 w	 lutym	 2017	 r.	 zo-
stały	 zakończone	 prace,	 w	 ramach
których	przebudowano	istniejący	pomost	
o	konstrukcji	drewnianej	w	zakresie:
-	usunięcia	4	pali,
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	 Urząd	Miejski	w	Mirosławcu	w	2016	r.	złożył	2	wnioski	o	przyznanie	pomocy	
finansowej	 na	 projekty	 związane	 z	 gospodarką	 wodno-kanalizacyjną.	 Oba	 wnioski	
znalazły	się	na	wysokim	miejscu	na	Liście	Operacji	informującej	o	kolejności	przyznania	
pomocy.	Na	68	złożonych	wniosków,	na	14	miejscu	zakwalifikowano	projekt	pn.	„Budowa	
sieci	wodociągowej	i	sanitarnej	w	Próchnowie	oraz	sieci	wodociągowej	z	Bronikowa	
do	Próchnowa	wraz	z	wymianą	pompy	głębinowej	na	ujęciu	wody	w	Bronikowie”.	
Kwota	dofinansowania	to	1.282.881,00	zł.	Natomiast	na	23	miejscu	znalazł	się	projekt	-	
„Budowa	 kanalizacji	 wraz	 ze	 zbiornikiem	 na	 ścieki	 we	 wsi	 Orle”.	 Kwota	
dofinansowania	 to	 388.142,00	 zł.	 Obecnie	 oczekujemy	 na	 zakończenie	 oceny	 naboru	
wniosków	i	wyznaczenie	terminu	podpisania	umów	o	przyznanie	pomocy	ze	 środków	
„Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich”.	Pomoc	z	tego	
programu	 będzie	 udzielona	 za	 zasadach	 refundacji.	 Oba	 projekty	 będą	 realizowane	
w	latach	2017-2018.	

Pozyskujemy środki zewnętrzne

Spotkanie Noworoczne Burmistrza

	 13	 stycznia	 br.	 w	 Ośrodku	 Kul-
tury	w	Mirosławcu	odbyło	się	Spotkanie	
Noworoczne	 Burmistrza	 Mirosławca.	
Podsumowując	 ubiegły	 rok,	 Burmistrz	
Mirosławca	Piotr	Pawlik	wyróżnił	osoby	
i	instytucje,	których	działania	przyczyniły	
się	do	rozwoju	i	promocji	Gminy	i	Miasta	
Mirosławiec	oraz	tych,	którzy	są	bezinte-
resownie	zaangażowani	w	sprawy	naszej	
społeczności.	 W	 tym	 roku	 statuetki	
„skrzydła”	trafiły	do:	Magdaleny	i	Macieja	
Traczów,	 „Dzika	 Zagroda	 w	 Jabłonowie”	
-	 za	 wsparcie	 w	 promowaniu	 Gminy	
i	 Miasta	 Mirosławiec,	 Zbigniewa	 Smaka	
z	Polskich	Zakładów	Zbożowych,	 Zakład	
w	Próchnowie	-	za	działalność	społeczną	
i	 edukacyjno-wychowawczą	 na	 rzecz	
mieszkańców	 Próchnowa,	 Danuty	 Czer-
niawskiej 	 - 	 Kierownika	 Miejsko	 -	
Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Mirosławcu	 i	 	 Jadwigi	 Kamińskiej	 -	
głównego	 specjalisty	 ds.	 pozyskiwania	
środków	 zewnętrznych	 w	 Urzędzie	
Miejskim	w	Mirosławcu	–	 za	wieloletnie	
zaangażowanie	 w	 prawidłowe	 funkcjo-
nowanie	Gminy	i	 jej	reprezentowanie	na	
zewnątrz.

Pisemnymi	 podziękowaniami	 za	 nieu-
stającą	 dobrą	 współpracę	 zostały	 wyró-
żnione:	12.	Baza	Bezzałogowych	Statków	
Powietrznych	w	Mirosławcu	oraz	spółka	
„Investa-Chem”	w	Mirosławcu.	Wręczono	
je	 także	 dla	 dwóch	 naszych	 Radnych:	
Janusza	 Beera	 oraz	 Stanisława	 Pilca,	 za	
szczególne	zaangażowanie	w	życie	miro-
sławieckiej	społeczności	i	wsparcie	udzie-
lane	podczas	gminnych	przedsięwzięć.	

Szczególne	wyróżnienie	i	podziękowanie	
za	 wieloletnią	 służbę	 na	 rzecz	 społe-
czeństwa	 Burmistrz	 oraz	 Przewodni-
czący	Rady	wręczyli	Barbarze	Wieczorek,	
pracownikowi	 Miejsko	 -	 Gminnego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Miro-
sławcu,	 która	 zakończyła	 swoją	 pracę	
odchodząc	na	zasłużoną	emeryturę.

Oprawę	 muzyczną	 zapewniło	 Trio	 Con	
Fetti	ze	Szczecina.	Tradycyjnie,	nie	odbyło	
się	 bez	 Przedszkolaków,	 których	występ	
oczarował	całą	zebraną	publiczność.

25 Finał 
Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy

	 15	stycznia	br.	odbył	się	25.	Finał	
Wielkiej	 Orkiestry	 S�wiątecznej	 Pomocy.	
Kwota,	 którą	 udało	 się	 zebrać	 sztabowi	
działającemu	 przy	 Ośrodku	 Kultury	
w	Mirosławcu	to	ponad	25.000	zł!	
W	 zeszłym	 roku,	 podczas	 24.	 Finału	
ogłosiliśmy	 zbiórkę	 złota.	 Dzięki	 ofiar-
ności	 i	hojności	mieszkańców	wykonane	
zostały	dwa	złote	serduszka	z	grawerem	
(każde	 o	wartości	 rynkowej	 przekracza-
jącej	1.700	zł).	W	tym	roku	oba	serduszka	
zostały	 wylicytowane	 za	 niespełna	
9.000	 zł.	 Mirosławiecki	 Finał	 WOS� P	
wspierany	 był	 przez	 różne	 Instytucje,	
Zespoły,	 Stowarzyszenia,	 Firmy	 i	 Osoby	
Fizyczne.	 Wszystkim,	 którzy	 przyczynili	
się	do	 tego	sukcesu	składamy	serdeczne	
podziękowania	(ich	szczegółowa	lista	na	
www.miroslawiec .pl) . 	 Największe	
podziękowania	 należą	 się	 wszystkim	
Wolontariuszom,	 którzy	 wytrwale	
kwestowali	całą	niedzielę.	
W	tym	roku	WOS�P	zbierała	dla	ratowania	
życia	 i	 zdrowia	 dzieci	 na	 oddziałach	
ogólnopediatrycznych	 oraz	 dla	 za-
pewnienia	 godnej	 opieki	 medycznej	
seniorom.	SIEMA	i	do	zobaczenia	za	rok!



Centrum 
Aktywności Lokalnej

	 19	 stycznia	 br.	 uroczyście	 przecięto	 wstęgę	 i	 otwarto	
Centrum	 Aktywności	 Lokalnej	 (CAL)	 w	 Mirosławcu.	 Na	 zapro-
szenie	 Burmistrza	 Mirosławca	 przybyli	 przedstawiciele	 wszy-
stkich	 mirosławieckich	 stowarzyszeń,	 kierownicy	 jednostek	
organizacyjnych,	 a	 także	 Starosta	 Wałecki	 Bogdan	Wankiewicz,	
Dyrektor	PCPR	w	Wałczu	Bożena	Terefenko,	 jak	 również	Wyko-
nawca	 robót	 Stanisław	 Górski	 (Przedsiębiorstwo	 Projektowo	
-	 Budowlane	 „Hydrolog”	 z	 Wałcza).	 Od	 tej	 pory,	 każde	 stowa-
rzyszenie,	które	nie	ma	swojej	 stałej	 siedziby,	 lub	warunków	na	
organizację	zebrań,	będzie	mogło	spotykać	się	właśnie	w	Centrum	
Aktywności	Lokalnej.

Przypomnijmy,	 iż	 CAL	 zostało	 utworzone	 po	 byłej	 siedzibie	
stowarzyszenia	 „Jutrzenka”,	 w	 pomieszczeniach	 należących	 do	
Przedszkola	 Samorządowego	 Słoneczko	 w	 Mirosławcu.	 Prace	
gruntownego	 ich	 remontu	 rozpoczęły	 się	 w	 2016	 r.	 W	 ramach	
zadania	 (pn.	 „Przystosowanie	 części	 pomieszczeń	 piwnicznych	
w	 budynku	 Samorządowego	 Przedszkola	 „Słoneczko”	 w	 Miro-
sławcu	 na	 cele	 użytkowe”)	 wykonano	 następujące	 prace	 budo-
wlane:	

1.		 Prace	 rozbiórkowe:	 demontaż	 urządzeń	 sanitarnych,	 roz-
biórka	części	murowanych	ścianek	działowych,	skucie	płytek	po-
dłogowych	 i	 ściennych,	 wykucie	 bruzd	 pod	 instalacje	 sanitarne	
i	elektryczne.
2.		 Wyrównanie	ścian	i	posadzek.
3.		 Wykonanie	lekkich	ścianek	działowych	w	sanitariatach.
4.		 Wykonanie	nowych	sanitariatów.
5.	 Wykonanie	 izolacji	 przeciwwilgociowej	 (mineralnej)	 ścian	
i	posadzek.
6.		 Położenie	nowych	płytek	gresowych	na	zaprawie	klejowej	na	
posadzce.
7.		 Wymiana	drzwi	wewnętrznych	i	zewnętrznych.
8.		 Wymiana	instalacji	elektrycznej,	instalacji	oświetlenia	i	gniazd	
wtykowych,	 instalacji	wodociągowej	 i	kanalizacji	sanitarnej	oraz	
wymiana	kotła		jednofunkcyjnego	c.o.	zasilanego		gazem.
9.	 Wykonanie	 prac	 wykończeniowych.	 Wykonanie	 obudowy	
przewodów	 wodociągowych,	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 wenty-
lacyjnych.	 Na	 sufitach	 i	 ścianach	 powyżej	 okładzin	 wykonano	
gipsowanie	 i	 malowanie	 ścian	 farbami	 paroprzepuszczalnymi	
w	kolorze	białym	lub	pastelowym.
10.		Dostawa	wyposażenia:	 zestaw	mebli	 kuchennych,	 kuchenka	
mikrofalowa,	 stoły	 składane,	 krzesła,	 czajniki	 bezprzewodowe,	
lodówka.
11.		Prace	 na	 zewnątrz	 budynku	 -	 wykonanie	 tynków	 renowa-
cyjnych	na	 ścianie	zewnętrznej	budynku	oraz	udrożniono	wpust	
liniowy	przed	wejściem	do	budynku.

	 Wspomniany	wyżej	Wykonawca,	 przekazał	 na	 cele	 funkcjo-
nowania	CALu	również:	szklanki,	talerzyki,	sztućce,	cukierniczki,	
termosy	do	kawy	i	herbaty,	tablicę	korkową,	kosze	na	śmieci	oraz	
wycieraczkę.
Koszt	całego	zadania	wyniósł:	154.522,44	zł	brutto.

5

72. rocznica Walk
o Mirosławiec 

	 10	lutego	br.	na	Placu	Lotników	odbyły	się	uroczystości	
upamiętniające	walki	o	Mirosławiec.	W	ich	72.	Rocznicę,	wszyscy	
zebrani	 goście	 oraz	 mieszkańcy	 Mirosławca,	 wzięli	 udział	
w	 krótkiej	 modlitwie	 odprawionej	 przez	 proboszcza	 mirosła-
wieckiej	parafii	ks.	Edwarda	Matyśniaka,	capstrzyku	wojskowym	
z	udziałem	Kompanii	Honorowej	12.	Bazy	Bezzałogowych	Statków	
Powietrznych	 w	 Mirosławcu	 oraz	 Orkiestry	 Wojskowej	 Sił	
Powietrznych	 z	Koszalina.	Dalsze	uroczystości	 odbyły	 się	w	 sali	
widowiskowej	 Ośrodka	 Kultury.	 Koncert,	 przy	 licznej	 mirosła-
wieckiej	widowni,	rozpoczął	występ	solistek:	Ady	Trzmiel,	Mariki	
Pałki	i	Natalii	Kołodziejczyk.	Następnie	na	scenie	zaprezentowała	
się	 Orkiestra	 Wojskowa	 Sił	 Powietrznych	 z	 Koszalina.	 Muzycy	
zaprezentowali	bogaty	repertuar,	począwszy	od	utworów	wojsko-
wych,	a	na	standardach	muzyki	rozrywkowej	skończywszy.	
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Nowe zajęcia
w Ośrodku Kultury

	 Od	marca	Ośrodek	Kultury	w	Mirosławcu	wzbogacił	swoją	
ofertę	 o	 dwie	 nowe	 formy	 aktywności:	 Zumba	 dla	 Seniorów	
i	początkujących	oraz	Yogę.	

00
Zumba	 odbywa	 się	w	 poniedziałki	 o	 godz.	 18 ,	 natomiast	 Yoga	

00
w	 soboty	 o	 godz.	 16 .	 Więcej	 informacji	 o	 bieżących	 zajęciach	
na	stronie:	www.okwm.pl/kola-zainteresowan.

Autobus do poezji
	 21	 marca,	 w	 pierwszym	 dniu	 kalendarzowej	 wiosny,	
obchodzony	 jest	 S�wiatowy	Dzień	 Poezji	 ustanowiony	w	 1999	 r.	
przez	 UNESCO.	 Z	 tej	 okazji	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Mirosławcu	
zorganizował	akcję:	„Autobus	do	poezji”.	 	Celem	S�wiatowego	Dnia	
Poezji	 jest	promocja	czytania,	pisania,	publikowania	 i	nauczania	
poezji	na	całym	świecie.	 	Podczas	mirosławieckiej	akcji	„Autobus	
do	poezji”	można	było	posłuchać	jej	w	wykonaniu	uczniów	Zespołu	
Szkół	 w	 Mirosławcu	 i	 członków	mirosławieckich	 stowarzyszeń.	
Trasa	autobusu	obejmowała	m.	in.	miejscowości:	Kalisz		Pomorski	
jak	i	Wałcz,	a	także	okoliczne	wioski.	Podczas	jazdy	czytane	były	
wiersze	 Adama	 Asnyka,	 Juliana	 Tuwima	 oraz	 mirosławieckich	
twórców.	 Dziękujemy	 bardzo	 za	 udział	 oraz	wsparcie	 akcji	 (12.	
Baza	BSP,	Stowarzyszenie	Pogodna	Jesień	oraz	 	ZS	w	Mirosławcu
-	 p.	 Barbara	 Antochowska).	 Akcja	 z	 pewnością	 będzie	 konty-
nuowana	w	następnym	roku.	

EkoQulturka 
z dofinansowaniem FIO

	 Stowarzyszenie	 EkoQulturka	 uzyskało	 dofinansowanie	
z	 programu	 Funduszu	 Inicjatyw	Obywatelskich	 -	 konkurs	 2017,	
którego	 organizatorem	 było	 Ministerstwo	 Rodziny,	 Pracy	
i	 Polityki	 Społecznej.	 Zadanie	 „Aktywność,	 pasja	 i	 integracja	
w	Gminie	Mirosławiec”	będzie	realizowane	w	ramach	priorytetu	2.	

Aktywne	 społeczeństwo,	 kierunek	 działania	 nr	 5.	 Wspieranie	
aktywnych	 form	 integracji	 społecznej.	 Ośrodek	 Kultury	
w	Mirosławcu	 jest	 partnerem	 strategicznym	przy	 realizacji	ww.	
zadania.	 Celem	 głównym	 projektu	 będzie	 zwiększenie	 udziału	
zaangażowania	 rodziców,	 lokalnej	 społeczności,	 nauczycieli,	
organizacji	pozarządowych	oraz	zaangażowanych	wolontariuszy	
w	działania	na	rzecz	rozwiązywania	problemów	dzieci,	zamieszku-
jących	gminę	Mirosławiec	w	okresie	1	luty	–	31	grudnia	2017	r.	
W	ramach	projektu	zrealizowane	zostaną:	
-	warsztaty	teatralne,
-	warsztaty	z	rękodzieła,
-	 działania	 na	 rzecz	 aktywności	 angażujące	 w	 życie	 szkoły	
rodziców,	dzieci	i	nauczycieli,
-	zajęcia	techniczne	ze	strażakami	z	OSP,
-	warsztaty	kulinarne	z	Kołami	Gospodyń	Wiejskich,
-	 obozy	 tożsamości	 narodowej	 z	 zajęciami	 edukacyjno-histo-
rycznymi,	wychowawczymi,	kulturalnymi	i	sportowymi,
-	warsztaty	ekologiczne	z	późniejszymi	nasadzeniami	krzewów,
-	zajęcia	„Mały	Majsterkowicz”.
Całkowita	 kwota	 projektu	 „Aktywność,	 pasja	 i	 integracja	
w	Gminie	Mirosławiec”	 to	 113.090,00	 zł,	 natomiast	 kwota	 dofi-
nansowania	z	FIO	to	92.250,00	zł.	

KALENDARZ GMINNYCH WYDARZEŃ i IMPREZ
Kwiecień

01.04	-	Dzień	Góralski

19.04	-	Akcja	społecznościowa	„Z� onkile”

Seans	filmowy

Maj

12.05	–	uroczyste	odsłonięcie	pamiątkowej	tablicy	

w	Mirosławcu	Górnym	poświęconej	żołnierzom,	którzy	służyli	w	naszej	

mirosławieckiej	jednostce,	a	zginęli	w	wypadkach	lotniczych.

26.05	-	koncert	z	okazji	Dnia	Matki

27.05	–	Polska	Biega	w	Mirosławcu

Seans	filmowy

Czerwiec

1.06	-		Gminny	Dzień	Dziecka	z	OK	i	12.	Bazą	BSP

03.06	-	I	Mirosławiecki	Biegowy	Festiwal	Kolorów

24.06	-	Noc	Kupały

Lipiec

1-2.07	–	Festiwal	Z� ubra
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Bal Karnawałowy dla Dzieci
w Edu Art & Fun

	 24	lutego	br.	odbył	się	bal	karnawałowy	dla	dzieci,	zorga-
nizowany	przez	Centrum	Edukacyjno	Artystyczne	Edu	Art	&	Fun	
z	 Mirosławca.	 Z	 najmłodszymi	 pociechami	 przyszli	 również	
rodzice.	 Było	mnóstwo	 atrakcji	 i	 zabaw,	 którym	nie	 było	 końca.	
Odbyły	się	również		konkursy	z	nagrodami,	każdy	mógł	skorzystać	
z	 kącika	 plastycznego,	 a	 także	 z	 bufetu	 w	 postaci	 słodkiego	
poczęstunku,	 napoi,	 kawy	 i	 herbatki.	 Po	 krótkich	 przerwach	 na	
odpoczynek,	dzieci	grały	na	Bum	Bum	Rurach.	Wszyscy	po	zabawie	
udali	się	do	domu	z	uśmiechem	na	twarzy.	Zapraszamy	na	kolejny	
bal	za	rok.	

Ferie zimowe w Ośrodku Kultury 

w Mirosławcu oraz świetlicach 

www.szybkipit.pl
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! 

	 W	 pracy	wychowawczej	 Ośrodka	Kultury	 obok	 szeregu	
bardzo	 istotnych	zadań	 statutowych,	pojawia	się	zadanie	różno-
rodnych	 form	 spędzania	 czasu	 wolnego	 dzieci	 i	 młodzieży,	
a	przez	to	kształtowania	 ich	postaw	i	systemu	wartości.	Dlatego	
w	 dniach	 13	 –	 24	 luty	 br.	 Ośrodek	 Kultury	 zorganizował	 ferie	
zimowe,	których	istotną	częścią	był	program	nastwiony	na	funkcję	
profilaktyczną	-	przekazywanie	właściwych	wzorców	i	niebezpie-
czeństw	 związanych	 z	 różnego	 rodzaju	 uzależnieniami.	 Stąd	
realizowany	w	tym	czasie	program	„Ferie	bez	nudy”	(realizowany	
również	 w	 podległych	 świetlicach).	 W	 ramach	 zajęć	 dla	
uczestników	odbył	się	również	jeden	wyjazd	do	kina	w	Pile.	Dzięki	
współpracy	z	12.	Bazą	BSP	w	Mirosławcu	udało	się	zabezpieczyć	
w	 ramach	 porozumienia	 o	współpracy	 	 trzy	 kursy	 autobusu	 na	
zamówiony	 seans	 do	 kina.	 Ponadto	 podczas	 ferii	miały	miejsce	
liczne	 warsztaty	 manualne,	 kulinarne	 oraz	 warsztaty	 z	 psycho-
logiem	dla	wszystkich	uczestników.	Łączna	ilość	osób,		która	wzięła	
czynny	udział	w	programie	to	140	w	wieku	od	7	do	15	lat	(dzieci	
z:	 Mirosławca,	 Mirosławca	 Górnego,	 Łowicza	 Wałeckiego,	 Orla,	
Bronikowa,	 Hanek,	 Jadwiżyna,	 Próchnowa,	 Piecnika,	 Jabłonowa,	
Jabłonkowa	i	Toporzyka).
Realizacja	 programu	 uzyskała	 wsparcie	 finansowe	 Miejsko
–	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	
w	Mirosławcu.

Obecnie, na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, realizowana jest duża inwestycja 
telekomunikacyjna, obejmująca również powiaty: wałecki i chodzieski, dzięki której 

za pośrednictwem sieci światłowodowej będzie można korzystać 
z szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej. 

Swojego wsparcia dla inwestycji udzieliły władze samorządowe powiatów, uznając ją 
za niezmiernie ważną dla rozwoju regionu i polepszenia jakości życia 
jego mieszkańców. Więcej szczegółów na www.inwestycje.asta-net.pl

                                                          W sprawach zdarzeń związanych z bezpańskimi 

                   psami i innymi zwierzętami z terenu Gminy 

i Miasta Mirosławiec należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miej-

skiego w Mirosławcu tel. 67 259 62 66, Strażą Miejską w Mirosławcu tel. 

67 259 62 65, Posterunkiem Policji w Mirosławcu tel. 67 250 60 45, lub 

Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Wałczu tel. 67 250 45 11, 

67 250 45 12. Opiekę medyczną w zakresie usług związanych z bezpańskimi 

zwierzętami dla Gminy i Miasta Mirosławiec sprawuje VET Centrum 

– Marek Starzewski w Mirosławcu. 

INFORMACJA
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Dziecko Przyjacielem Przyrody 
– w świecie Dinozaurów 

	 Przyroda,	która	nas	otacza	 jest	ciekawa	i	 jeszcze	nie	do	
końca	 zbadana.	 Dlatego	 dzieci	 z	 grupy	 „Biedronek”,	 „Tęczowych	
Nutek”	i	„Muchomorków”	6	marca	br.	poznawały	jej	florę	i	faunę	
w	epoce	dinozaurów.	Od	kiedy	nauka	poznała	pierwszą	skamielinę	
nie	ptasiego	dinozaura	we	wczesnym	XIXw.,	zmontowane	szkielety	
dinozaurów,	 stały	 się	 głównymi	 atrakcjami	 muzeów	 na	 całym	
świecie.	 W	 przygotowanych	 zabawach	 i	 działaniach	 plastyczno	
–	 muzycznych,	 wychowankowie	 przedszkola	 przenieśli	 się	
w	przeszłość,	gdzie	ryk	gadziego	stada	wprowadził	ich	w	tajemni-
cze	i	ciekawe	życie	tych	jajorodnych	zwierząt.	

Wizyta dentysty

	 28	lutego	br.	w	„Słoneczku”	odbył	się	bezpłatny	przegląd	
zębów	 u	 dzieci,	 który	 przeprowadzili	 w	 ramach	 wolontariatu	
państwo	Izabela	i	Tomasz	Pilc.	Mamy	nadzieję,	że	był	to	początek	
współpracy	 oraz	 realizacji	 programu	 „Zdrowe	 zęby	 -	 piękny	
uśmiech”.	Podziękowania	należy	 skierować	 również	do	Radnego	
Rady	Miejskiej	w	Mirosławcu	Stanisława	Pilca,	za	zorganizowanie	
akcji,	 a	 państwu	 Izabeli	 i	 Tomaszowi	 za	 przybycie	 oraz	 profe-
sjonalną	„obsługę”	i	fantastyczne	podejście	do	dzieci.	

Wizyta Leśnika
	 7	lutego	br.	w	obecności	leśniczego	pana	Michała	Dubiała	
dzieci	 z	 grupy	 „Biedronek”	 i	 „Tęczowych	 Nutek”	 kształtowały	
w	 sobie	 opiekuńczą	 postawę	 wobec	 przyrody.	 Rozpoznawały	
i	nazywały	wybrane	gatunki	ptaków	zimujących	w	Polsce.	
W	przygotowanych	wierszach,	piosenkach	 i	 inscenizacji	zawarły	
wszystkie	przyswojone	na	powyższy	temat	wiadomości.	W	asyście	
naszego	gościa	dzieci	 rozmieściły	na	 terenie	placówki	karmniki,	
wykonane	 z	 członkami	 swojej	 rodziny.	 Pan	 leśniczy	 przekazał	
najmłodszym	 również	 informacje	 o	 ochronie	 ptaków	 i	 wręczył	
naszym	małym	ekologom	przyniesioną	przez	siebie	karmę.

Bal	 karnawałowy	dla	
przedszkolaków	 to	
d z i e ń 	 n i e zwyk ły,	
często	 wyczekiwany	
przez	 wiele	 tygodni.	
Jest	 atrakcją	 bardzo	
lubianą	 przez	 dzieci,	
dos ta rcza j ą cą 	 im	
wielu	 przeżyć	 i	 ra-
dości.	Z	 tej	okazji,	26	
stycznia	 br.	 w	 prze-
dszkolu	odbył	się	bal		

Karnawał

karnawałowy.	Dzieci	przebrane	były	za	bohaterów	znanych	bajek.	
W	salach	przedszkolnych	można	było	spotkać	wróżki,	królewny,	
delikatne	motylki,	 rycerzy,	 piratów,	 policjantów,	 i	 inne	 postacie,	
których	 nie	 sposób	 zliczyć	 i	 wymienić.	 Rozpoznać	 dzieci	 było	
bardzo	 trudno.	 Muzyka	 porwała	 wszystkich	 do	 tańca	 w	 rytm	
samby,	walczyka	i	Kaczuch.	Kiedy	czas	zabawy	dobiegł	końca	dzieci	
z	żalem	opuszczały	salę	balową.	Uroczystość	umożliwiła	dzieciom	
i	wychowawcom	spędzenie	czasu	w	miłej	atmosferze.	

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „SŁONECZKO”

Dziecko Przyjacielem Przyrody

	 W	ramach	realizacji	programu	autorskiego	nauczycielki	
G.	 Koźbiał	 „Dziecko	 przyjacielem	 przyrody”,	 grupa	 „Biedronek”	
i	 „Tęczowych	 Nutek”	 realizowała	 treści	 programowe	 związane	
z	poznawaniem	zwierząt	egzotycznych.	Zajęcia	obejmowały	tema-
tykę	 środowiska	 przyrodniczego,	 w	 którym	 żyją,	 sposobów	
odżywiania	 oraz	 różnicy	 w	 ich	 wyglądzie.	 Zwieńczeniem	 wszy-
stkich	działań	była	zabawa	inscenizowana	przy	piosence	„Dżungla”	
oraz	wystawa	prac	plastyczno	-	technicznych.	W	kwietniu	odbędzie	
się	 również	 wycieczka	 do	 poznańskiego	 ZOO,	 gdzie	 będzie	
możliwość	zaobserwowania	zwierząt	egzotycznych.	

Obchody Walk o Mirosławiec

	 10	lutego	br.	wszystkie	dzieci	z	przedszkola	złożyły	hołd		
żołnierzom	 poległym	 w	 walce	 o	 Mirosławiec.	 Jako	 symbol	
dziecięcej	 pamięci	 było	 zapalenie	 znicza	 pod	 czołgiem	
–	 pomnikiem	 walk	 o	 Wał	 Pomorski.	 Następnie	 każda	 z	 grup	
przedszkolnych	 udała	 się	 do	 naszego	 lokalnego	 muzeum,	 aby	
przyjrzeć	 się	 zgromadzonym	 tam	 eksponatom	 z	 II	 Wojny	
S�wiatowej.	
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Turniej wiedzy 
„Mirosławiec wczoraj i dziś”

	 Z	 okazji	 72.	 Rocznicy	 Walk	 o	 Mirosławiec	 Samorząd	
Uczniowski	przy	współpracy	z	nauczycielami	historii,	przygotował	
turniej	wiedzy	pod	nazwą	„Mirosławiec	wczoraj	i	dziś”.	Rozpoczął	
go	 film,	przygotowany	przez	Młodzieżową	Radę	Miejską,	będący	
rekonstrukcją	walk	o	Wał	Pomorski.	Każdą	klasę	reprezentowała	
pięcioosobowa	drużyna.	Turniej	podzielono	na	dwie	części:	histo-
ryczną	i	współczesną.	Uczniowie	rozwiązywali	różne	typy	zadań:	
krzyżówki,	 zgadywanki,	 zestawy	 z	 pytaniami.	 Najwięcej	 radości	
sprawiły	 uczniom	 puzzle,	 które	 przedstawiały	 budynki	 oraz	
miejsca	 dawnego	 i	 obecnego	 Mirosławca.	 Część	 historyczną	
podsumowali	 uczniowie	 -	 Patrycja	 Kołoszyc	 i	 Piotr	 Turski	
-	 przedstawiając	 prezentację	 multimedialną	 pt:	 „Walki	
o	Mirosławiec”.	Reprezentanci	wszystkich	zespołów	wykazali	się	
szeroką	 wiedzą	 z	 zakresu	 historii	 miasta	 jak	 i	 przyrody.	 Część	
współczesną	zakończyły,	zaprezentowane	przez	uczniów	wiersze	
i	legendy	o	tematyce	mirosławieckiej.
	 Na	 turniej	 przybyli	 zaproszeni	 goście	 m.in.	 Zastępca	
Burmistrza	Dariusz	Bartosik,	 Sekretarz	Gminy	 i	Miasta	Mirosła-
wiec	 Monika	 Stąporek,	 Nadleśniczy	 Nadleśnictwa	 Mirosławiec	
Paweł	 Olszacki,	 Dyrektor	 Biblioteki	 Publicznej	 Krystyna	 Obara,	
Dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 Krystyna	 Górniak,	
Wicedyrektor	 Gimnazjum	 im.	 Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu	
Bożena	Wiese,	nauczyciel	historii	i	miłośnik	naszego	miasta	Anna	
Dziedziela	 oraz	 Przewodnicząca	 Rady	 Rodziców	 Agnieszka	
Stawska.
W	 jury	 zasiedli:	 Dariusz	 Bartosik	 jako	 przewodniczący	 oraz	
Krystyna	 Obara,	 Krystyna	 Górniak	 i	 Anna	 Dziedziela	 jako	
członkowie.	Walka	pomiędzy	zespołami	była	bardzo	wyrównana,	
a	nagrody	przyznano	w	trzech	kategoriach:	klas	IV:	I	miejsce	IVc,	
klas	V	zwycięzcą	okazałą	się	klasa	Vb,	a	w	kategorii	klas	VI	wygrała	
klasa	VI	c.
	 Nagrody	dla	wszystkich	uczniów	zasponsorowali:	Urząd	
Miejski	w	Mirosławcu,	Nadleśnictwo	Mirosławiec	oraz	Biblioteka	
Publiczna	w	Mirosławcu.	Turniej	przygotowały	opiekunki	Samo-
rządu	 Uczniowskiego	 –	 Joanna	 Kujawa	 i	 Katarzyna	 Wawrzo-
nowska.

	 Od	 września	 do	 grudnia	 ubiegłego	 roku,	 w	 Szkole	
Podstawowej	Zespołu	Szkół	 	Mirosławcu	odbywały	się	zajęcia	dla	
uczniów	 klas	 IV	 -	 VI	w	 ramach	projektu	 „Baw	 się	 z	 nami	mate-
matykami”,	który	został	dofinansowany	przez	 fundację	mBanku.	
Pierwsze	zajęcia	odbyły	się	7	października	2016	r.	Uczniowie	mieli	
za	 zadanie	 wykonać	 	 zakupy	 za	 określoną	 kwotę.	 Podczas	
kolejnych	 zajęć	 zapoznawali	 się	 z	 ułamkami	 zwykłymi.	 Zabawa	
polegała	na	 składaniu	 i	 rozkładaniu	pociętych	kół	 z	kolorowego	
papieru,	rozpoznawaniu	 i	nazywaniu	ułamka	 jako	części	całości,	
porównywaniu	wielkości	różnych	ułamków.	Dodatkowo	dzielono	
owoce	 na	 części	 oraz	 na	 określoną	 ilość	 osób.	 W	 celu	 uatrak-
cyjnienia	projektu,	jedne	z	zajęć	przeniosły	się	do	pizzerii.	W	listo-
padzie	 i	grudniu	zajęcia	były	kontynuowane.	Uczniowie	 ćwiczyli	
swoją	wyobraźnię	przestrzenną,	poznawali	różne	gry	matematy-
czne,	 wspólnie	 ucząc	 się	 przestrzegania	 reguł	 oraz	 ćwicząc	
zagadnienia	 z	 wielu	 działów	 matematyki.	 Podczas	 cyklu	 zajęć	
uczniowie	 przypomnieli	 sobie	 jednostki	 masy,	 uczyli	 się	 ważyć	
przedmioty	 na	 różnych	 wagach.	 Umiejętności	 te	 były	 bardzo	
potrzebne	 i	 dobrze	wykorzystane	 podczas	wspólnego	 pieczenia	
kruchych	 ciasteczek.	 Uczniowie	 byli	 bardzo	 zadowoleni	
z	 udziału	 w	 zajęciach	 projektowych,	 w	 związku	 z	 tym,	 będą	
kontynuowane	 w	 miarę	 potrzeb	 oraz	 chęci	 uczniów.	 Zajęcia	
prowadziły:	Justyna	Hurka	i	Jolanta	Wróblewska.

Projekt edukacyjny 

„Baw się z nami matematykami”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIROSŁAWCU

Szkolne Koło Wolontariatu 
„Prawo istnienia” na Wojewódzkim 

Przeglądzie Form Artystycznych
	 18	stycznia	br.	uczennice	ze	Szkolnego	Koła	Wolontariatu	
„Prawo	 istnienia”	 z	 Gimnazjum	 w	 Mirosławcu	 brały	 udział	
w	powiatowym	etapie	konkursu	pod	nazwą	„Wojewódzki	Przegląd	
Form	 Artystycznych”.	 Konkurs	 ten	 organizowany	 jest	 przez	
Komendę	Wojewódzką	 Policji	 i	 Wojewódzką	 Stację	 Sanitarno	 –	
Epidemiologiczną	 ze	 Szczecina	 w	 ramach	 programu	 „Porozma-
wiajmy	o	zdrowiu	i	nowych	zagrożeniach”.	Uczennice	pod	opieką	
nauczycieli:	 Iwony	 Kwiatkowskiej	 i	 Sylwii	 Kaszeń	 przygotowały	
przedstawienie	 profilaktyczne	 „W	 gabinecie	 psychoterapeuty”,	
które	z	nutą	czarnego	humoru	pokazuje	zagrożenia	współczesnego	
człowieka.	 Dziewczyny	 swoim	 zaangażowaniem	 i	 poczuciem	
humoru	 z	 jednoczesnym	 akcentem	 profilaktycznym	 zdobyły	
pierwsze	miejsce,	 tym	 samym	 zapewniły	 sobie	 udział	 w	 etapie	
wojewódzkim	 konkursu,	 który	 odbędzie	 się	 w	 maju	 br.	
w	 Szczecinie.	 Serdecznie	 gratulujemy	 i	 trzymamy	 kciuki	
za	dalsze	sukcesy!

Pasowanie na czytelnika
	 3	 marca	 br.	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 odbyło	 się	
uroczyste	pasowanie	na	czytelnika	uczniów	klas	I.	Dzieci	obejrzały	
przedstawienie	teatralne	pt.	„Prawo	jazdy”	w	wykonaniu	uczniów	
gimnazjum	 (w	 ramach	 projektu	 edukacyjnego	 „PoczytajMy”).	
Następnie	rozwiązywały	zagadki,	krzyżówkę	i	recytowały	„Prośby	
książki”.	Wszyscy	uczniowie	złożyli	 również	uroczystą	przysięgę	
Czytelnika.	 Po	 wypowiedzianym	 przyrzeczeniu,	 dzieci	 zostały	
pasowane	 na	 czytelników	 szkolnej	 biblioteki.	 Każdy	 otrzymał	
pamiątkowy	dyplom	oraz	zakładkę	do	książki.	
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	 10	lutego	br.,	tuż	przed	rozpoczynającymi	się	następnego	
dnia	 feriami	 zimowymi	 zorganizowano	 Bal	 Karnawałowy.	
O	 nastrój	 zadbali	 organizatorzy	 imprezy	 przystrajając	 szkolne	
korytarze	i	klasę	pełniącą	rolę	kawiarenki,	całkowicie	zmieniając	
ich	 zwykły,	 szkolny	 charakter.	 Uczestnicy	 zabawy	 wcielili	 się	
w	 różne	 postacie	 z	 bajek	 i	 filmów,	 wykazując	 się	 przy	 tym	
kreatywnością	 i	 poczuciem	 humoru.	 Członkinie	 Rady	 Rodziców	
zajęły	 się	 zapewnieniem	 wszystkim	 łasuchom	 dużej	 dozy	
przyjemności	 podczas	 delektowania	 się	 pysznymi,	 domowymi	
ciastami,	 popcornem	 czy	 też	 hamburgerami.	 Bal	 urozmaicono	
organizacją	 różnorodnych	 zabaw	 i	 konkursów,	 w	 których	
szczególnie	 chętnie	 brali	 udział	 najmłodsi	 członkowie	 szkolnej	
społeczności.	Wszyscy	uczestnicy	konkursów	 świetnie	się	bawili	
a	w	nagrodę	otrzymali	słodkie	upominki.

Karnawałowe Szaleństwo
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIECNIKU

Haft Matematyczny
	 W	 dniach:	 10	 luty	 oraz	 3	 marca	 uczniowie	 klas	 IV-VI	
Zespołu	Szkół	w	Piecniku	brali	udział	w	warsztatach	Haftu	Mate-
matycznego.	 Podczas	 zajęć	 uczniowie	 zapoznali	 się	 z	 techniką	
wykonywania	tego	typu	robót	ręcznych	a	wiadomości	teoretyczne	
wykorzystali	w	praktyce	wykonując	własnoręcznie	ozdobne	karty	
z	motywem	serca.	Było	to	dla	nich	świetne	ćwiczenie	wyobraźni	
geometrycznej	 oraz	 cierpliwości	 i	 dokładności.	 Spotkanie	
zorganizowały	nauczycielki	matematyki	pani	Monika	Zawada	oraz	
pani	 Renata	 Molka,	 w	 ramach	 realizacji	 programu	 autorskiego	
„Matematyczne	Fascynacje”.

Sztuka recytacji

	 Recytacja	 to	 sztuka	
przekazywania	 słuchaczom	
utworu	 literackiego	 w	 spo-
sób	artystyczny.	Jest	ona	nie	
tylko	 ćwiczeniem	 pamięci,	
lecz	 wzbogaca	 także	 język	
i	 styl	 recytującego,	 uczy	
poprawnej	wymowy	i	kształ-
ci	 smak	 estetyczny.	 Dlatego	
chętni	uczniowie	klas	młod-
szych	 Szkoły	 Podstawowej	
Zespołu	 Szkół	 w	 Piecniku	
podjęli	 tę	 próbę	 i	 wzięli	
udział	 w	 szkolnym	 przesłu-	
chaniu	 do	 eliminacji	 powiatowych	 „Małego	 Konkursu	 Recy-
tatorskiego”.	Dnia	9	marca	br.,	zwyciężczynie	szkolnych	eliminacji,	
Malinowska	Dominika	(kl.	II),	Szwarcrok	Paulina	(kl.	III),	Zawada	
Amelia	 (kl.	 II),	 reprezentowały	 swoją	 szkołę	 podczas	 wspo-
mnianego	 konkursu,	 którego	 organizatorem	 było	 Wałeckie	
Centrum	Kultury.	Repertuar	uczestników	obejmował	dwa	wiersze	
z	 opublikowanej	 literatury	 dziecięcej.	 Komisja	 Konkursowa,	 po	
wysłuchaniu	 22	 uczestników	 kategorii	 „dzieci	 klas	 I	 –	 III”,	
reprezentujących	 różne	 szkoły	 powiatu	 wałeckiego,	 przyznała	
wyróżnienie	Dominice	Malinowskiej	uczennicy	klasy	II	SP	Zespołu	
Szkół	w	Piecniku.	Dominika	prezentowała	utwór	 Jana	Brzechwy	
pt.	„Kokoszka	–	Smakoszka”	oraz	wiersz	Jadwigi	Ruth	Charlewskiej	
pt.	„Ja	i	UFO”.

W krainie mitów

	 20	stycznia	br.	uczniowie	klas	IV-VI	Szkoły	Podstawowej	
oraz	klas:	I	i	II	Gimnazjum	mieli	okazję	obejrzeć	spektakl	teatralny	
„W	krainie	mitów”.	Przedstawienie	w	wykonaniu	aktorów	Narodo-
wego	Teatru	Edukacji	im.	Adama	Mickiewicza	we	Wrocławiu	było	
wielką	przygodą,	dzięki	której	widzowie	przenieśli	się	w	odległą	
przeszłość	kultury	sródziemnomorskiej.
Z	 dużym	 zaangażowaniem	 i	 przejęciem	 uczniowie	 opowiadali	
o	 swoich	 wrażeniach	 na	 temat	 obejrzanej	 sztuki.	 O	 bliskie	
spotkanie	 uczniów	 ze	 sztuką	 teatralną,	 po	 raz	 kolejny,	 zadbała	
Barbara	Klimczyk	-	nauczyciel	języka	polskiego.

Dzień Seniora
	 „Jesień	życia	ma	wiele	barw”	-	takie	motto	towarzyszyło	
uczestnikom	I	Piecnikowskiego	Dnia	Seniora,	który	odbył	się	20	
stycznia	br.	w	Zespole	Szkół	w	Piecniku.	W	pięknej	scenerii	spotkali	
się	 Seniorzy,	 zaproszeni	 goście	 -	 Burmistrz	 Mirosławca	 Piotr	
Pawlik,	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej	 Piotr	 Czech	 oraz	 gospo-
darze	 uroczystości	 -	 Uczniowie,	 Rodzice,	 Dyrekcja,	 Nauczyciele	
i	Pracownicy	szkoły.	Uroczystość	zapoczątkował	występ	muzyczno	
–	wokalny	nauczycielek	-	Agaty	Boruch	-	Jaszczyk	i	Ilony	Piaseckiej,	
które	 z	 Zespołem	Muzycznym	DAX	 z	 Lubna	wykonały	 piosenkę	
Anny	Jantar	pt.	„To,	co	mam”.		
W	 dalszej	 części	 uczennice,	 ucharakteryzowane	 na	 seniorki	
narzekały	 na	wszelkie	 choroby,	 użalały	 się	 na	 niskie	 emerytury	
i	 znikome	 ich	 podwyżki,	 ale	 mimo	 to	 z	 optymizmem	 patrzyły	
w	 przyszłość.	 Na	 zakończenie	 uczniowie	 złożyli	 wszystkim	
Seniorom	najserdeczniejsze	 życzenia	 i	 	 obdarowali	 ich	 słodkimi	
upominkami.	 Główne	 organizatorki	 I	 Piecnikowskiego	 Dnia	
Seniora	-	Barbara	Klimczyk	i	Przewodnicząca	Rady	Rodziców	Anna	
Antczak	 serdecznie	 dziękują	 Uczniom,	 Rodzicom,	 Dyrekcji,	
Nauczycielom	 i	 Pracownikom	 szkoły	 oraz	 Zespołowi	 Muzy-
cznemu	 DAX	 za	 udział	 i	 pomoc	 w	 przygotowaniu	 uroczystości.	
Szczególne	podziękowania	za	frekwencję	kierujemy	do	Seniorów.	
Do	zobaczenia	za	rok!	

Pomagamy!
	 Uczniowie	Zespołu	Szkół	w	Piecniku	chętnie	biorą	udział	
w	 różnego	 rodzaju	 akcjach	 mających	 na	 celu	 pomoc	 potrzebu-
jącym.	 Celem	 tegorocznej	 zbiórki	 zorganizowanej	 przez	Wielką	
Orkiestrę	S�wiątecznej	Pomocy	było	pozyskanie	środków	finanso-
wych	dla	podtrzymania	wysokich	standardów	leczenia	dzieci	na		
oddziałach	 pediatrycznych	 oraz	 godnej	 opieki	 medycznej	
seniorów.	Nad	akcją	zbierania	pieniędzy	w	ramach	WOS�P	czuwała	

c.d. na stronie 11
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Justyna	Wiśniewska	 -	 Jasińska	wraz	 z	wolontariuszami:	 Pauliną	
Szwarcrok	kl.	III,	 	Wojtkiem	Matusiakiem	kl.	III,	Oliwia	Grabską	kl.	
IV,	 Krystianem	 Jasińskim,	 kl.	 IV,	 Aurelią	 Groszewską,	 kl.	 IV,	
Bartoszem	Kalinowskim	kl.	IV,	Albertem	Morzycem	kl.	V.	Podczas	
kwestowania	zebrano:	1.151,49	zł.

	 Co	roku,	Zespół	Szkół	w	Piecniku	bierze	również	udział	
w	akcji	„GO� RA	GROSZA”-	organizowanej	przez	Towarzystwo	Nasz	
Dom,	 której	 celem	 jest	 zebranie	 funduszy	 na	 pomoc	 dzieciom	
wychowującym	się	poza	własną	rodziną.	Towarzystwo	Nasz	Dom	
utworzyło	już	kilkanaście	domów	dla	dzieci,	jak	również	pomogło	
w	 utworzeniu	 kilkunastu	 kolejnych.	 W	 takich	 placówkach,	
w	 przeciwieństwie	 do	 wielu	 dużych	 instytucji,	 dzieci	 znajdują	
uczucie,	 zrozumienie	 i	 efektywną	 pomoc	 dla	 siebie	 i	 własnych	
rodzin.	 Od	 wielu	 lat	 patronat	 nad	 akcją	 obejmuje	 Ministerstwo	
Edukacji	 Narodowej.	 W	 tegorocznej	 akcji	 udało	 się	 zebrać	
404,67	zł.	
Koordynatorem	 szkolnej	 akcji	 był	 	 Samorząd	 Uczniowski	 wraz	
z	opiekunem	panią	Justyną	Wiśniewską	–	Jasińską.	Akcja	ta	na	stałe	
wpisała	się	już	w	kalendarz	wydarzeń	piecnikowej	szkoły.

NA SPORTOWO

Ruszyła szkółka kolarska
	 Od	 1	 marca	 Mirosławiec	 włączył	 się	 do	 programu	
„Narodowy	 Projekt	 Rozwoju	 Kolarstwa,	 poziom	 pierwszy	
–	Upowszechnianie	sportu	w	szkółkach	kolarskich”	w	2017	roku.	
W	 ramach	 zadania	 Akademia	 Kolarska	 z	 Kołobrzegu	 prowadzi	
zajęcia	w	celu	popularyzacji	kolarstwa	na	terenie	Gminy	i	Miasta	
Mirosławiec.	Projekt	polega	na	prowadzeniu	zajęć	sportowych	dla	
uczniów	szkół	podstawowych	2	razy	w	tygodniu	po	2	godziny	(120	
minut).	 Zajęcia	 są	 prowadzone	 w	 formie	 zajęć	 pozalekcyjnych	
prowadzonych	 przez	 instruktora.	 Każdy	 uczestnik	 zostaje	
ubezpieczony	w	zakresie	NNW,	otrzymuje	również	nieodpłatnie,	
na	okres	udziału	w	zajęciach:	strój	kolarski,	kask	oraz	rower.
	 24	 lutego	 br.	 odbyła	 się	 prezentacja	 „sztuki	 kolarstwa”	
przez	 zaawansowanych	 już	 uczestników	 Związku	 Kolarstwa	
z	 Kołobrzegu.	 Każdy	 chętny,	 mógł	 spróbować	 swoich	 sił.	 Po	
spotkaniu,	 Urząd	 Miejski	 ogłosił	 nabór	 uczestników	 do	 szkółki	

kolarskiej	w	Mirosławcu.	Zebrano	17	zgłoszeń.	Pierwsze	spotkani	a	
początkujących	 kolaży	 już	 za	 nami.	 Jeśli	 ktoś	 miałby	 ochotę		
dołączyć	 do	 ich	 grona	 (dzieci	 z	 klas	 od	 III	 do	VI	 szkoły	 podsta-
wowej),	zapraszamy	do	kontaktu:	nr	telefonu:	67	/	2590	261,	adres	
email:	 promocja@miroslawiec.pl	 lub	 pokój	 nr	 10	 Urzędu	
Miejskiego.
	
	 Treningi	 w	 szkółkach	 są	 pierwszym	 etapem	 na	 drodze	
wyszukiwania	przyszłego	mistrza.	Najzdolniejsi	będą	rywalizować	
w	 okręgowej	 lidze	 kolarskiej.	 Najlepsi	 z	 okręgu	 trafią	 do	 kadry	
okręgowej	 szkółek.	 Otrzymają	 oni	 licencję	 i	 będą	 się	 ścigać	 w	
wyścigach	Okręgowego	Związku	Kolarskiego.	Liczymy	na	rozwój	
kolarstwa	 w	 naszym	 regionie	 oraz	 na	 wychowanie	 przyszłych	
Medalistów.	

Powiatowa Gimnazjada 

w Piłce Ręcznej Chłopców
	 8	 lutego	 br.	 w	 hali	 Gimnazjum	 w	 Tucznie	 odbyła	 się	
Powiatowa	Gimnazjada	w	Piłce	Ręcznej	 Chłopców.	W	zawodach	
wzięło	 udział	 sześć	 drużyn.	 I	 miejsce	 zajęło	 Gimnazjum	 im.	
Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu.	 Drużynę	 reprezentowali	
uczniowie	 w	 składzie:	 K.	 S�midowicz,	 P.	 Ziółkowski,	 A.	 Plicha,	
D.	 Jasiński,	 J.	 Rogiewicz,	 O.	 Twardzisz,	 M.	 Woźniak,	 B.	 Jarosz,	
K.	Rogala,	B.	Różycki,	P.	Dybaczewski,	 S.	 Szymaniak.	9	marca	br.	
natomiast,	 nasza	 drużyna	 reprezentowała	 powiat	 wałecki	
w	rozgrywkach	regionalnych	w	hali	Gimnazjum	w	Resku.	W	tych	
zawodach	 wzięło	 udziału	 pięć	 drużyn.	 Nasze	 mirosławieckie	
gimnazjum,	w	tym	samym	składzie	zajęło	ostatnie	miejsce.	

Powiatowa Gimnazjada 

w Piłce Ręcznej Dziewcząt
	 9	lutego	br.	w	Człopie	odbyła	się	Powiatowa	Gimnazjada	
w	Piłce	Ręcznej	dziewcząt.		Zespół	w	składzie:	
W.	Dzikowska,	W.	Matuszewska,	D.	Nuszkiewicz,	W.	Stankiewicz,	
Z.	Bilicka,	N.	Gorajewska,	N.	Kucińska,	J.	Strugała,	Z.	S�wieczkowska,	
P.	Kołoszyc,	M.	Olejniczak,	N.	Kołodziejczyk,	I.	Komar,	A.	Sękowska,	
Z.	 Starzewska	 zajął	 I	 miejsce.	 Najwięcej	 bramek	 dla	 zespołu	
z	Mirosławca	zdobyły:	Z.	Bilicka,	A.	Sękowska,	Z.	 S�wieczkowska.	
Uczennice	 wywalczyły	 prawo	 startu	 w	 zawodach	 regionalnych,	
które	 odbyły	 się	 w	 Drawsku	 Pomorskim	 7	 marca	 br.	 Zespół	
w	podobnym	składzie	zajął	III	miejsce.	Gratulujemy!

Obóz sportowy
w Mrzeżynie

	 W	dniach	26	luty	–	3	marca	br.	uczniowie	klas	sportowych	
Gimnazjum	 im.	 Lotników	Polskich	w	Mirosławcu	 przebywali	 na	
obozie	sportowym	w	Mrzeżyńskim	Centrum	Sportu.	Celem	obozu	
było	 przygotowanie	 uczniów	 pod	 względem	 motorycznym,	
technicznym	i	taktycznym	do	udziału	w	zawodach	z	piłki	ręcznej,	
piłki	nożnej	oraz	lekkoatletyki.	Program	obozu	obejmował	głównie	
treningi	na	hali	dwa	razy	dziennie:	piłka	ręczna	–	dziewczęta	oraz		
piłka	nożna	–	chłopcy.	Dodatkowo	młodzież	brała	udział	w	innych	
zajęciach	 sportowych	 na	 terenie	 obiektu:	 ćwiczenia	 na	 siłowni,	
zajęcia	ze	squash	i	fitness.	Odbyły	się	również	treningi	na	basenie	
i	 w	 terenie.	 Przyjemnym	 i	 oczekiwanym	 elementem	 między	
zajęciami	dla	naszych	 sportowców	był	pobyt	w	 saunie.	Ponadto	
zostały	 przeprowadzone	 zajęcia	 edukacyjne	 oraz	 zajęcia	
integracyjne.	 Nasi	 chłopcy	 pokonali	 w	 meczu	 sparingowym	
rówieśników	 z	 Gimnazjum	 w	 Mrzeżynie.	 Natomiast	 dziewczęta	
stoczyły	 zacięty	 pojedynek	 z	 gimnazjalistkami	 z	 Koszalina	
(mistrzynie	 województwa). 	 Jednak,	 pomimo	 wielkiego	
zaangażowania	 nasza	 drużyna	 przegrała	 (34	 do	 27).	 Mamy	
nadzieję,	 że	 umiejętności	 sportowe	 uczniów	 zdobyte	 podczas	
obozu	przyczynią	się	do	wielu	sukcesów	sportowych.



ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA RODZINY

ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA SENIORA

	 Wsparciem	 Zachodniopomorskiej	 Karty	 Rodziny	 objęte	
są	 rodziny	 z	minimum	 dwojgiem	 dzieci,	 z	 terenu	województwa	
zachodniopomorskiego.	 Program	 Zachodniopomorskich	 Kart	
Rodziny	 ma	 na	 celu	 poprawę	 sytuacji	 rodzin.	 Karta	 umożliwia	
korzystanie,	 na	 preferencyjnych	 warunkach,	 z	 katalogu	 ofert:	
kultury,	edukacji,	rekreacji,	transportu	i	innych	usług	oferowanych	
przez	partnerów	Programu.

O	wydanie	Zachodniopomorskiej	Karty	Rodziny	
mogą	ubiegać	się:
a)	małżonkowie	 prowadzący	 wspólne	 gospodarstwo	 domowe	
z	minimum	dwojgiem	dzieci	(do	18	roku	życia	lub	26	roku	życia	
w	 przypadku	 kontynuowania	 nauki,	 dożywotnio	 w	 przypadku	
dzieci	 legitymujących	 się	 orzeczeniem	 o	 stopniu	 niepełno-
sprawności);
b)	rodziny	zastępcze	zamieszkałe	pod	wspólnym	adresem;
c)	rodzinne	domy	dziecka.
Karty	wydawane	są	bezpłatnie.

Jak	otrzymać	Zachodniopomorską	Kartę	Rodziny?

	 Przyznanie	 Karty	 następuje	 na	 podstawie	 wniosku	
złożonego	 w	 Urzędzie	 Miejskim	 w	 Mirosławcu	 (właściwym	 ze	
względu	 na	 miejsce	 zamieszkania).	 Wnioski	 rozpatrywane	 są	
w	terminie	30	dni	od	daty	jego	złożenia.	Odbioru	Karty	dokonuje	
się	 osobiście	 w	 miejscu	 złożenia	 wniosku	 o	 wydanie	 Karty.	

W	przypadku	 rodzica	Karta	
wydawana	 jest 	 na	 czas	
nieokreślony.	Natomiast	dla	
dzieci	 Karta	wydawana	 jest	
na	 czas	 określony,	 tj.	 do	
osiągnięcia	przez	dziecko	18	
–	go	roku	życia.	W	przypadku	
dzieci,	które	po	18	roku	życia	
kontynuują	 naukę,	 możliwe	
jest	na	ich	wniosek	wydanie	
kolejnej	 Karty	 ważnej	 do	
ukończenia	26-go	roku	życia	
dziecka.

Karta	dla	osoby	pełnoletniej	
jest 	 ważna 	 z 	 dowodem	
osobistym.	 W	 przypadku	
dzieci	 uczących	 się,	 Karta	
jest	 ważna	 z	 legitymacją	
szkolną,	bądź	studencką.

	 Wsparciem	Zachodniopomorskiej	Karty	Seniora	objęte	są	
osoby	 starsze	 zamieszkałe	 na	 terenie	 województwa	 zachodnio-
pomorskiego.
Karta	 umożliwia	 korzystanie,	 na	 preferencyjnych	 warunkach,	
z	katalogu	ofert:	kultury,	edukacji,	 rekreacji,	 transportu	 i	 innych	
usług	oferowanych	przez	partnerów	Programu.
O	Zachodniopomorską	Kartę	Seniora	mogą	ubiegać	się	osoby,	które	
ukończyły	60	lat.	Karty	wydawane	są	bezpłatnie.

Jak	otrzymać	Zachodniopomorską	Kartę	Seniora?
Przyznanie	 Karty	 następuje	 na	 podstawie	 wniosku	 złożonego	
w	Urzędzie	Miejskim	w	Mirosławcu	 (właściwym	 ze	względu	 na	
miejsce	 zamieszkania).	Wnioski	 rozpatrywane	 są	w	 terminie	30	
dni	od	daty	 jego	złożenia.	Odbioru	Karty	dokonuje	się	osobiście	
w	miejscu	złożenia	wniosku	o	wydanie	Karty.

Zachodniopomorska	Karta	 Seniora	 jest	ważna	wraz	 z	 dowodem	
osobistym.

Dodatkowe	 informacje	 dostępne	 są	 w	 Regulaminie	 wydawania	
i	 użytkowania	 Zachodniopomorskich	 Karty	 Rodziny	 i	 Seniora:	
http://rodzina.wzp.pl/zkr/.	

Wykaz	ulg	i	zniżek	dla	posiadaczy	Kart	można	znaleźć	na	tej	samej	
stronie:	 http://rodzina.wzp.pl/zkr/oraz	 na	 www.miroslawiec.pl	
(artykuł	„Zachodniopomorska	Karta	Rodziny	i	Seniora”).
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