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W sobotę 1 lipca w godzinach 8:00 – 12:30 

w Ośrodku Zdrowia w Mirosławcu odbędą się 

bezpłatne konsultacje specjalistyczne:

• Konsultacje stomatologiczne u dzieci,

• Konsultacje z zakresu wad postawy 

   – lekarz ortopeda,

• Konsultacje ginekologiczne,

• Kontrola poziomu cukru, pomiar ciśnienia, 

   porady dietetyka klinicznego, BMI,

• Edukacja pacjentów chorych na cukrzycę.

Organizatorzy  :

Gmina i Miasto Mirosławiec, 

107 Szpital Wojskowy w Wałczu

Akcja „Biała Sobota”

ZMIENIAMY SIĘ
dla Was

...już wkrótce zapraszamy 
na nową stronę internetową

www.miroslawiec.pl

Mirosławiec Moje Miasto



	 Pierwsza	 połowa	 roku	 za	

nami,	czas	nie	zatrzymuje	się	ani	na	

chwilę.	 A	 czeka	 nas	 pracowite	 lato.	

Dzięki	 środkom	 unijnym	 rozpo-

czynamy	 jakże	 potrzebne	 gminie	

inwestycje.	 Rusza	 modernizacja	

ostatniego	 odcinka	 ul.	 Sprzymie-

rzonych	–	„asfaltowo	i	chodnikowo”	

dochodzimy	 do	mostku	 na	 rzeczce,	

oświetlenie	 będzie	 poprowadzone	

do	ostatnich	zabudowań	w	kierunku	jez.	Kosiakowo.	Jak	już	wcześniej	

informowałem,	 pracujemy	nad	 tym,	 żeby	 zmodernizować	 też	 dalszy	

odcinek	 drogi	 w	 kierunku	 na	 jez.	 Kosiakowo,	 ale	 na	 ten	 moment	

nie	 zapadły	 jeszcze	 konkretne	 decyzje.	 Będę	na	 bieżąco	 informował	

o	zmianach	w	tym	temacie.	
	 Dwa	 lata	 temu	 okres	 wakacji 	 wykorzystali śmy	 do	

zmodernizowania	 parteru	 szkoły	 podstawowej	 w	 Mirosławcu,	

w	tym	roku	nadszedł	czas	na	pierwsze	piętro.	To	jedno	z	zadań,	które	

wpisaliśmy	 do	 powiatowego	 kontraktu	 samorządowego.	 Kolejne	

zadanie	 to	 doposażenie	 praco-klasowni	 w	 szkołach	 w	 Mirosławcu	

i	 Piecniku,	 szkolenia	 dla	 nauczycieli	 i	 zajęcia	 dodatkowe	 dla	 dzieci	

w	 szkołach.	Na	 finale	naszych	prac	 z	 kontraktem	samorządowym	 tj.	

w	 przyszłym	 roku	 planowany	 jest	 remont	 drugiego	 piętra	w	 szkole	

w	 Mirosławcu.	 Dzięki	 realizacji	 kontraktu	 nadgonimy	 zaległości	

w	wyglądzie	i	doposażeniu	placówek.
	 Latem	 do	 przetargów	 trafią	 też	 dwa	 ogromne	 zadania	

dotyczące	 gospodarki	 wodno-ściekowej.	 Rusza	 kanalizacja	 Orla	

i	 Próchnowa.	 Do	 Próchnowa	 doprowadzimy	 też	 jednocześnie	 wodę	

z	ujęcia	w	Bronikowie,	poprawiając	tym	samym	jej	parametry.	
	 Jakość	 wody	 będziemy	 poprawiać	 również	 na	 ujęciu	

w	 Mirosławcu.	 To	 ważny	 punkt,	 zaopatrujący	 codziennie	 w	 wodę	

prawie	 trzy	 tysiące	 mieszkańców	 miasta.	 Przy	 okazji	 modernizacji	

ujęcia,	pojawi	się	stacja	uzdatniania	i	modernizacja	samego	budynku	

wodociągów	na	ul.	Ogrodowej.	Tym	bardziej	cieszymy	się	z	rozpoczęcia	

prac	nad	tym	zadaniem,	ponieważ	dostało	ono	85%	dofinansowania	ze	

środków	unijnych.	Dodatkowo	firma	Z�ywiec	Zdrój	zadeklarowała	nam	

wsparcie	finansowe	tego	projektu,	uzupełniając	finansowo	nasz	wkład	

własny	 do	 tego	 zadania.	 To	 jeden	 z	 pierwszych	 tak	 mocno	

dofinansowanych	projektów	gminnych.	Jest	to	bardzo	ważne,	bo	środki	

finansowe,	 które	 gmina	 musiałaby	 sama	 wyłożyć	 na	 realizację	 tej	

inwestycji,	będziemy	mogli	przekazać	na	inne	nie	mniej	ważne	projekty.
W	każdym	z	samorządów	pracuje	się	dobrze,	jeśli	odczuwa	się	wsparcie	

lokalnej	 społeczności.	 Mirosławiec,	 tak	 miasto	 jak	 i	 gmina	 są	 tutaj	

wyjątkowym	 miejscem	 do	 współpracy,	 co	 podkreślają	 osoby	

przyjeżdżające	 do	 nas	 w	 tematach	 realizowanych	 zadań.	 Widać	

ogromne	zaangażowanie	społeczności	w	poprawianie	standardu	życia	

i	otoczenia.	Nasze	propozycje	spotkań	i	konsultacji	trafiają	na	podatny	

grunt	i	daje	się	odczuć	porozumienie	w	ustalaniu	kierunków	rozwoju	

gminy.	 Pierwszym	 takim	 przykładem	 może	 być	 pierwsza	 edycja	

budżetu	obywatelskiego.	Wpłynęło	bardzo	dużo	pomysłów,	pojawiło	

się	dużo	kart	w	głosowaniu.	W	kolejnej	edycji	było	jeszcze	lepiej,	a	przed	

nami	za	moment	trzecia	edycja	budżetu.
	 Duże	 wsparcie	 w	 działaniu	 odbieram	 od	 lokalnych	 sto-

warzyszeń,	które	chętnie	korzystają	z	naszych	konkursów,	ale	i	same	

wychodzą	z	pomysłami	rozwoju	gminy.	
	 Ostatnim	wydarzeniem,	gdzie	liczyłem	na	Państwa	wsparcie	

i	nie	zawiodłem	się,	to	konsultacje	dotyczące	opracowania	gminnego	

programu	 rewitalizacyjnego.	 Już	 na	 pierwszym	 spotkaniu	 było	 duże	

zainteresowanie,	a	nasze	spacery	studyjne	w	Mirosławcu	i	Mirosławcu	

Górnym	pokazały,	 że	Państwo	chętnie	włączają	się	w	prace	nad	 tym	

programem.	 Dodatkowo,	 co	 bardzo	 cieszy,	 nasze	 wstępne	 pomysły	

zyskały	 Państwa	 akceptację,	 co	 dowodzi,	 że	 idziemy	 w	 tym	 samym	

kierunku.	 Już	 dzisiaj	 proszę	 o	 dalsze	 zainteresowanie	 rewitalizacją	

gminy,	 a	 ze	 swojej	 strony	 deklaruję	 pełne	wsparcie	w	 informacjach	

i	mam	nadzieję	na	realizację	naszego	wspólnego	programu	rewitalizacji	

dla	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec.
	 I	jak	co	roku,	o	tej	porze,	serdecznie	zapraszam	do	wspólnego	

świętowania	 rozpoczęcia	 lata	 na	 Festiwalu	 Z� ubra	 (1-2	 lipiec)	

–	w	tym	roku	to	już	szósta	edycja.	Atrakcji	na	pewno	nie	zabraknie.		

       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

WIEŚCI	Z	SESJI	

	 Przyszedł	 czas	 na	 kolejne	

podsumowanie	pracy	Rady	Miejskiej	

w	 Mirosławcu.	 W	 tym	 artykule	

tradycyjnie	 przedstawię	 ważniejsze	

decyzje	 i	 uchwały	 podejmowane	

podczas	 sesji	 w	 miesiącu	 kwietniu	

i	maju	br.	

	 Sesja	 w	 miesiącu	 kwietniu	 to	 głównie	 zmiany	 w	 budżecie	

dotyczące	 wykonania	 dokumentacji	 projektowej	 dla	 kilku	 zadań	

przewidzianych	dla	Ośrodka	Kultury,	 tj.	wykonanie	nowej	 rozdzielni	

głównej	 budynku,	 rozbudowa	 i	 modernizacja	 sieci	 hydrantów	

wewnętrznych,	 przebudowa	 dachu	 nad	 salą	 widowiskową.	 Podjęto	

również,	moim	zdaniem,	ważną	decyzję	na	wykonanie	dokumentacji		

związanej	 z	 przebudową	 ciągów	 komunikacyjnych	 na	 terenie	

Cmentarza	 Komunalnego	 w	 Mirosławcu	 wraz	 z	 oświetleniem	

i	ogrodzeniem.		Poza	tym	na	kwietniowym	posiedzeniu	przyjęto	szereg	

informacji	 i	 sprawozdań	 dotyczących	 pracy	 Miejsko-Gminnego	

Ośrodka	Pomocy	Społecznej.	
	 Natomiast	 sesja	 w	 maju	 to	 już	 od	 kilku	 lat	 tradycyjnie	

w	 pierwszej	 kolejności	 omówienie	 sytuacji	 w	 służbie	 zdrowia	 (na	

szczeblu	 gminy	 i	 powiatu).	 W	 dyskusji	 wzięli	 udział	 m.in.	 Prze-

wodniczący	 Rady	 Powiatu	 Bogdan	 Białas,	 Dyrektor	 107	 Szpitala	

Wojskowego	 z	 Przychodnią	 w	 Wałczu	 Marek	 Kornet	 oraz	 lekarz	

rodzinny	Wojciech	 Sabak.	 Podczas	 sesji	 podjęto	 uchwałę	w	 sprawie	

pomocy	dla	Powiatu	Wałeckiego	na	utworzenie	stacji	meteorologicznej	

przeznaczonej	 do	 Systemu	 Monitoringu	 Suszy	 Rolniczej,	 a	 także	

w	 „zmianach	 do	 budżetu”	 zabezpieczono	 środki	 pieniężne	 na	

dokumentacje	 projektowe	 związane	 z	 przebudową	 lokalu	 mie-

szkalnego	położonego	w	miejscowości	Hanki	na	dwa	lokale	mieszkalne	

oraz	 na	 przebudowę	 chodników	 w	 Mirosławcu	 Górnym.	 Podjęto	

również	 decyzję	 o	 przekazaniu	 środków	 pieniężnych	 na	 zakup	

materiałów	 i	 wyposażenia	 dla	 OSP.	 Posiedzenie	 Rady	 odbyło	 się	

w	 Jabłonowie	 na	 terenie	 Dzikiej	 Zagrody.	 Sesja	 poprzedzona	 była	

wystąpieniem	Pana	Macieja	Tracza,	który	omówił	 sytuację	populacji	

żubrów	oraz	rysia	na	terenie	samej	zagrody	oraz	Pomorza	Zachodniego	

a	pracownicy	zagrody	przedstawili	radnym	oraz	zaproszonym	gościom	

funkcjonowanie	Dzika	Zagroda.		

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Gminie i Mieście Mirosławiec

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



-	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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	 26	 maja	 br.	 w	 Urzędzie	 Miejskim	 w	 Mirosławcu	 zostały	
podpisane	dwie	umowy	o	przyznaniu	pomocy	pomiędzy	Samorzą-
dem	 Województwa	 Zachodniopomorskiego	 a	 Gminą	 i	 Miastem	
Mirosławiec,	 na	 operacje	 współfinansowane	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	
lata	2014	–	2020,	tj.:
1.	„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:	
1.282.881	zł.
2.	 „Budowa	kanalizacji	wraz	ze	zbiornikiem	na	 ścieki	we	wsi	Orle”.	
Kwota	dofinansowania:	388.142	zł.
Obecnie	trwają	prace	nad	wyłonieniem	wykonawców	robót	w	trybie	
przetargowym.

WIEŚCI Z INWESTYCJI
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Bronikowo 
– Próchnowo oraz sieci kanalizacyjnej 
wraz ze zbiornikiem we wsi  Orle

Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu

	 30	 maja	 br.	 w	 Urzędzie	 Miejskim	 w	 Mirosławcu	 zostały	
podpisane	 umowy	 z	 wykonawcami	 robót:	 tj.	 Roboty	 Drogowo	
–	Budowlane	Jacek	Karpiński	z	siedzibą	w	Złotowie,	na	przebudowę	
ul.	Sprzymierzonych	w	Mirosławcu	-	odcinek	od	skrzyżowania	z	drogą	
wojewódzką	 nr	 177	 do	 istniejącego	 przepustu	 oraz	 z	 Zakładem	
Produkcyjno	–	Usługowo	–	Handlowym	Franciszek	Sobbek	z	siedzibą	
w	Złotowie,	na	budowę	sieci	oświetlenia	ulicznego	w	stronę	jeziora	
Kosiakowo.	 Zakres	 prac	 obejmuje:	 wymianę	 nawierzchni	 jezdni,	
chodników,	 zjazdów	 oraz	 postawienie	 nowych	 słupów	 oświetlenia	
ulicznego.	 Planowany	 termin	 zakończenia	 robót	 to	 październik	
2017	 r.	 Inwestycja	 jest	 współfinansowana	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	 z	 Europejskiego	 Funduszu	Rolnego	 na	 rzecz	 Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	PROW	na	lata	2014	–	2020.
Wartość	wykonania	 robót:	 1.102.207,07	 zł	 brutto.	Dofinansowanie	
ma	wynieść:	697.928,00	zł.

Przebudowa  chodników na ul. Wąskiej 
w Mirosławcu

inwestycji.	 Zakres	 prac	 obejmuje	 przebudowę	 ul.	 Wąskiej	
w	Mirosławcu	na	odcinku	od	ul.	Wolności	do	ul.	Nowej	w	zakresie	
przebudowy	ulicy,	chodników	i	zjazdów,	poprzez	wykonanie	nowej	
nawierzchni,	montażu	słupków	parkingowych	zamykanych	na	zamek	
samozatrzaskowy,	 ławek	 betonowych	 z	 drewnianymi	 siedziskami	
i	donic	betonowych.
Termin	zakończenia	zadania	planowany	jest	na	lipiec	2017	r.	Wartość	
wykonania	robót:	129.333,42	zł	brutto.

Przebudowa  Szkoły Podstawowej 
w Mirosławcu wraz z dostosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych

	 26	maja	br.	został	ogłoszony	przetarg	na	wybór	wykonawcy	na	
przebudowę	 I	 piętra	 Szkoły	 Podstawowej	w	Mirosławcu.	Niniejsze	
zadanie	 jest	 realizowane	w	 ramach	 Kontraktu	 Samorządowego	 pt.	
„Metalowa	 dźwignia	 regionu”	 dofinansowanego	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Zachodnio-
pomorskiego	 2014–2020	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego.	Wartość	dofinansowania:	828.224,98	zł.
	 W	ramach	 tego	zadania	planuje	 się	gruntowną	przebudowę	
I	 piętra	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mirosławcu,	 tj.	 wykonanie	 między	
innymi	 prac	 polegających	 na	 remoncie	 ścian,	 sufitów,	 posadzek,	
wymianie	 stolarki	 drzwiowej,	 wymianie	 instalacji	 elektrycznej,	
remoncie	łazienek	wraz	z	przebudową	istniejącej	instalacji	sanitarnej	
i	wodociągowej.	Zadanie	również	obejmuje	dostawę	nowych	mebli,	
sprzętu	komputerowego	oraz	zakup	pozostałego	wyposażenia	do	klas	
oraz	łazienek.
Prace	będą	trwały	w	miesiącach	lipiec	i	sierpień	br.

Zadania realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – edycja 2017

	 20	kwietnia	br.	 zostały	podpisane	umowy	z	 firmą	M4	Biuro	
Architektoniczne	Monika	K.	Daciów	–	Grabicka	z	siedzibą	w	Drawsku	
Pomorskim	na	wykonanie	prac	projektowych	dotyczących	budowy	
siłowni	 zewnętrznej	 przy	 boisku	 w	 Hankach	 oraz	 na	 zagospo-
darowanie	 plaży	 przy	 jeziorze	 Bytyń	 Wielki	 w	 miejscowości	
Próchnowo.	 Zakończenie	 prac	 projektowych	 dotyczących	 budowy	
siłowni	zewnętrznej	przy	boisku	w	Hankach	planowane	jest	na	lipiec	
2017	r.	Wartość	umowy	na	dokumentację:	2.105,76	zł	brutto.
Natomiast	dokumentacja	na	zagospodarowanie	plaży	przy	 jeziorze	
Bytyń	Wielki	w	Próchnowie	ma	zostać	ukończona	w	sierpniu	2017r.	
Tutaj	wartość	umowy	na	opracowanie	dokumentacji	wynosi:	2.900	zł	
brutto.

	 Także	 w	 ramach	 Budżetu	 Obywatelskiego	 rozpoczęła	 się	
realizacja	 zadania	 dot.	 modernizacji	 płyty	 boiska	 na	 Stadionie	
Miejskim	 w	 Mirosławcu,	 poprzez	 wymianę	 bramek	 na	 przenośne,	
aluminiowe	 wraz	 z	 zakupem	 traktora	 ogrodowego	 do	 koszenia,	
samojezdnego	 wózka	 do	 podlewania	 oraz	 uzupełnienia	 ubytków	
trawy.	Ma	 to	wpłynąć	 na	 poprawę	bezpieczeństwa	 i	warunków	do	
rozgrywania	 zawodów	 sportowych	 oraz	 podniesie	 funkcjonalność	
boiska	 podczas	 imprez	 kulturalnych	W	 ramach	modernizacji	 płyty	
boiska	 na	 stadionie	 został	 już	 zakupiony	 traktor	 ogrodowy	 do	
koszenia		za	kwotę:	11.800	zł	brutto	oraz	bramki	do	piłki	nożnej	wraz	
z	 siatkami	 za:	 6.956,73	 zł	 brutto.	 	 Pozostałe	 elementy	 zadania	 są	
w	trakcie	realizacji.

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Mirosławiec

	 Zadanie	realizować	będzie	ZECWIK	Sp.	z	o.o.	w	Mirosławcu.	
Przedsięwzięcie	 uzyskało	 dofinansowanie	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego		
Województwa	 Zachodniopomorskiego	 2014	 -	 2020	 w	 wysokości	
1.335.305,75	 zł	 (przy	 wartości	 całości	 projektu:	 1.961.786,13	 zł).	
Dofinansowanie	 inwestycji	 zadeklarowała	 również	 firma	 Z�ywiec	
Zdrój.	Czas	realizacji	projektu	planowany	jest	na	24	grudnia	2017	r.

	 20	kwietnia	br.	zakończyły	się	roboty	drogowe	wykonywane	
przez	 firmę	 „AGB”	 Przedsiębiorstwo	 Robót	 Instalacyjnych,	
Melioracyjnych	i	Drogowych	Andrzej	Gostołek	z	siedzibą	w	Człopie,	
związane	z	realizacją	I	etapu	przebudowy	chodników	-	na	ul.	Wąskiej	
w	Mirosławcu	wraz	z	przebudową	odcinka	kanalizacji	deszczowej	od	
ul.	Nowej	do	ul.	Polnej.	 	I	etap	przebudowy	chodników	na	ul.	Wąskiej	
wyniósł	 28.290	 zł	 brutto,	 a	 przebudowa	 odcinka	 kanalizacji	
deszczowej	od	ul.	Nowej	do	ul.	Polnej	to	koszt:	23.370	zł	brutto.
Zakres	 prac	 obejmuje:	 wymianę	 istniejącej	 nawierzchni	 chodnika,	
zjazdów,	 krawężników,	 obrzeży	 wraz	 z	 wykonaniem	 nowej	 sieci	
kanalizacji	deszczowej.
Dnia	17	maja	br.	z	wykonawcą	robót:	Zakładem	Robót	Komunalnych	
Małgorzata	 Prętkowska	 z	 siedzibą	 w	 Wałczu	 została	 podpisana	
umowa	 na	 przebudowę	 chodników	 w	 ramach	 realizacji	 II	 etapu	
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DOBRA PRZESTRZEŃ 
– PLAN REWITALIZACJI

	 27	kwietnia	br.	w	Ośrodku	Kultury	w	Mirosławcu	odbyło	się	spotkanie	
konsultacyjne	z	mieszkańcami	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec	w	ramach	projektu	
„Dobra	Przestrzeń	–	Plan	Rewitalizacji	dla	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec	na	lata	
2017	–	 2024”	Na	 spotkaniu	wyjaśniono	na	 czym	polega	proces	 rewitalizacji,	
przedstawiono	 wskaźniki	 delimitacyjne	 oraz	 wskazano	 obszary,	 które	 po	
wstępnej	 diagnozie	 osiągnęły	 najgorsze	 wskaźniki.	 Podczas	 konsultacji	
społecznych	zapewniono	również	poczęstunek	dla	uczestników	spotkania.
	 W	dniach	16	–	22	maja	br.	przeprowadzone	zostały	pogłębione	badania	
ankietowe	 z	 mieszkańcami	 obszarów	 zdegradowanych:	 Mirosławiec,	
Mirosławiec	 Górny,	 Jabłonkowo.	 Mieszkańcy	 określali	 problemy	 społeczne,	
gospodarcze	 i	 infrastrukturalne	 na	 terenie	 gminy	 oraz	 wskazywali	
przedsięwzięcia	 które	 powinny	 być	 zrealizowane	 w	 pierwszej	 kolejności.	
Na	podstawie	zebranych	ankiet	i	rozmów	z	mieszkańcami	mieliśmy	możliwość	
poznać	 problemy	 ludzi	 z	 terenów	 przeznaczonych	 do	 rewitalizacji.	W	 chwili	
obecnej	sporządzane	są	dane	zbiorcze	z	ankiet.
	 W	 ramach	projektu	 „Dobra	 Przestrzeń	 –	 Plan	Rewitalizacji	 dla	Gminy	
i	 Miasta	 Mirosławiec	 na	 lata	 2017	 –	 2024”	 została	 zorganizowana	 	 wizyta	
studyjna	do	Połczyna	Zdroju,	która	odbyła	się	w	dniu	12	czerwca	br.	Połczyn	
Zdrój	jest	miastem	ujętym	w	katalogu	dobrych	praktyk	w	rewitalizacji	polskich	
miast.	 W	 wycieczce	 uczestniczyli	 członkowie	 zespołu	 wykonawczego	
ds.	 realizacji	projektu,	przedstawiciele	mieszkańców	 Jabłonkowa,	Mirosławca	
i	 Mirosławca	 Górnego	 oraz	 przedstawiciele	 organizacji	 pozarządowych.	
Uczestnicy	wizyty	 studyjnej	mogli	wysłuchać	mnóstwo	 ciekawych	 informacji	
a	 także	 zobaczyć	 przykłady	 przedsięwzięć	 zrealizowanych	 w	 ramach	
rewitalizacji.	
	 Dnia	 13	 czerwca	 br.	 odbył	 się	 spacer	 studyjny	 po	 obszarze	 przewi-
dzianym	do	rewitalizacji	w	miejscowościach	Mirosławiec	i	Mirosławiec	Górny.	
W	wydarzeniu	udział	wzięli:	władze	Gminy,	mieszkańcy,	lokalni	przedsiębiorcy,	
przedstawiciele	 Wałeckiej	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	 oraz	 Agencji	 Mienia	
Wojskowego.	Podczas	spaceru	mieszkańcy	wypowiadali	się	na	temat	warunków	
życia	 w	 danym	 obszarze	 oraz	 przedstawiali	 swoje	 pomysły,	 które	 mogą	
przyczynić	się	do	poprawy	jakości	życia.	
	 Prosimy	 o	 aktywny	 udział	 w	 następnych	 konsultacjach	 społecznych,	
które	przyczynią	się	do	wspólnego	przygotowania	Programu	Rewitalizacji	dla	
Gminy	i	Miasta	Mirosławiec.	Mamy	nadzieję,	że	Państwa	zaangażowanie	pozwoli	
stworzyć	DOBRĄ	PRZESTRZEN� ,	przyjazną	dla	wszystkich	mieszkańców	Naszej	
gminy.	
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA
	 1	czerwca	br.	na	stadionie	miejskim	w	Mirosławcu	wszystkie	
dzieci	miały	swoje	 święto.	Atrakcji	było	bez	 liku.	Dla	najmłodszych	
odbyło	się	przedstawienie	teatralne	„Mały	Książę”w	Ośrodku	Kultury.	
Natomiast	 na	 stadionie	 miejskim	 dzieci	 mogły	 podziwiać	 sprzęt	
wojskowy,	 policyjny	 oraz	 strażacki,	 brać	 udział	 w	 konkurencjach	
sportowych	 przygotowanych	 przez	 12.BBSP	 w	 Mirosławcu,	
przeistoczyć	 się	 w	 ulubioną	 bajkową	 postać	 (malowanie	 twarzy),	
zrobić	 sobie	 (oczywiście	 zmywalny)	 tatuaż	 czy	 zafarbować	 włosy	
kolorami	tęczy.	Dużym	powodzeniem	cieszyła	się	„Loteria	Fantowa”,	
w	 której	 każdy	 los	 był	 wygrany.	 Do	 zabawy	 dzieci	 zachęcały	 dwa	
uczestniczące	 w	 imprezie	 żubry.	 Dzieci	 mogły	 również	 posilić	 się	
przygotowaną	grochówką.	Oczywiście	stałym	elementem	tego	dnia,	
była	kąpiel	w	kolorowej	pianie.	Dziękujemy	wszystkim	sponsorom	
oraz	 zaangażowanym	 jednostkom,	 które	 przyłączyły	 się	
w	organizację	tego	dnia.		

65. ROCZNICA OBECNOŚCI
LOTNICTWA NA ZIEMI 
MIROSŁAWIECKIEJ

	 12	maja	br.	w	Mirosławcu	odbyły	się	uroczystości	65.	Rocznicy	
Obecności	 Lotnictwa	 na	 Ziemi	 Mirosławieckiej,	 połączone	
z	 obchodami	 S�więta	 Szkoły	 w	 Mirosławcu.	 Uroczystości	 zostały	
podzielone	 na	 trzy	 części.	 Pierwsza,	 odbyła	 się	 na	 Placu	 Lotników	
w	 formie	 uroczystego	 apelu.	 Rozpoczęto	 ją	 wystąpieniem	 pocztu	
flagowego	i	wspólnie	odśpiewanym	hymnem	państwowym.	Wystąpił	
również	szkolny	chór,	który	zaśpiewał	„Marsz	Lotników”,	przy	muzyce	
granej	przez	Wojskową	Orkiestrę	ze	Szczecina.	Następna,	artystyczna	
część	 uroczystości,	 odbyła	 się	 w	 sali	 gimnastycznej	 szkoły,	 gdzie	
uczniowie	 przedstawili	 „ruchome	 obrazy”	 (kl.	 I	 -	 III	 SP)	 pn.	 „Lot	
w	 chmurach”	 a	 gimnazjaliści	 „Szachownicę”.	 Klasy	 IV	 –	 VI		
zaprezentowały	 okrzyki	 i	 hasła	 związane	 z	 Patronem	 szkoły	 oraz	
spektakl	„Dzień	z	życia	lotnika”.	Jedną	zaprezentowanych	atrakcji	był	
start	 samolotów	 z	 akrobacjami	 w	 powietrzu,	 podczas	 którego	
uczniowie	 zaprezentowali	 samoloty	 zbudowane	 wspólnie	
z	rodzicami.	Natomiast	uczniowie	młodszych	klas,	z	balkonu	puszczali	
papierowe	 samoloty.	 Zwieńczeniem	 uroczystości	 były	 rozgrywki	
sportowe	o	przechodni	Puchar	Patrona	Szkoły.
	 Dalsza	część	uroczystości	odbyła	się	w	Mirosławcu	Górnym,	
gdzie	na	odnowionym	postumencie	samolotu	„Lim-402”	odsłonięto	
pamiątkową	tablicę,	poświęconą	żołnierzom,	którzy	służyli	w	naszej	

jednostce	a	zginęli	 śmiercią	 lotnika.	Na	koniec	uroczystości	zagrała	
Orkiestra	Wojskowa,	a	nad	swoimi	głowami	goście	i	mieszkańcy	mogli	
podziwiać	 przelot	 samolotów	 Su-22	 z	 21.	 Bazy	 Lotnictwa	
Taktycznego.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Informujemy	 o	 możliwości	 korzystania	 z	 bezpłatnych	 porad	
prawnych.	 Punkt	 konsultacyjny	 znajduje	 się	 w	 Bibliotece	
Miejskiej	w	Mirosławcu	i	czynny	jest	w	następujących	terminach:

00 00
Poniedziałek:	10 	-	15

00 00Wtorek:	13 -	18
00 00

Środa:	13 -	18
00 00

Piątek:	10 	-	15

1.	Warunki	korzystania	z	nieodpłatnej	pomocy	prawnej:
-	korzystanie	z	pomocy	społecznej	i	posiadanie	przy	sobie	aktualnej		
		decyzji	o	jej	przyznaniu	bądź	zaświadczenia	na	tę	okoliczność,
-	posiadanie	Karty	Dużej	Rodziny,
-	status	kombatanta	lub	ofiary	represji	wojennych	i	okresu	
		powojennego	udokumentowany	stosownym	zaświadczeniem,
-	posiadanie	legitymacji	weterana	lub	weterana	poszkodowanego,
-	nieukończone	26	lat	i	dokument	tożsamości	na	potwierdzenie,
-	ukończone	65	lat	i	dokument	tożsamości	na	potwierdzenie,
-	dokument	potwierdzający	ciążę,
-	oświadczenia	o	byciu	poszkodowanym	w	wyniku	nadzwyczajnego	
		zdarzenia	losowego	(powódź,	katastrofa,	pożar).
2.	Zakres	udzielanej	pomocy:
-	udzielenie	porady	prawnej	(stan	prawny,	uprawnienia	i	obowiązki	
		osoby),
-	wskazanie	sposobu	rozwiązania	problemu	prawnego,
-	sporządzenie	projektu	pisma	inicjującego	postępowanie,
-	sporządzenie	projektu	wniosku	o	zwolnienie	od	kosztów	
		sądowych	i	ustanowienie	pełnomocnika	z	urzędu.
3.	Nieodpłatna	pomoc	prawna	nie	obejmuje:
-	spraw	podatkowych	związanych	z	prowadzeniem	działalności	
		gospodarczej,
-	spraw	z	zakresu	prawa	celnego,	dewizowego	i	handlowego,
-	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej	
		z	wyjątkiem	przygotowania	do	rozpoczęcia	działalności.

GAZETA  BEZPŁATNA

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

Kontakt z redakcją: tel. 67 259 02 61, e-mail promocja@miroslawiec.pl

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
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AKCJA POSESJA
	 Straż	Miejska	w	Mirosławcu	informuje	mieszkańców,	że	od	dnia	22	maja	2017	r.	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec	jest	prowadzona	
„AKCJA	 POSESJA”.	 Kontroli	 na	 wybranych	 posesjach	 podlegają:	 tabliczki	 z	 numerem	 porządkowym	 budynku,	 porządek	 na	 posesjach,	
wyposażenie	posesji	w	pojemniki	na	odpady	stałe	oraz	ich	stan,	ważność	umów	i	opłat	za	wywóz	nieczystości	stałych	oraz	ciekłych,	przyłącza	do	
kanalizacji.

Ogłoszenie	o	zmianie	nazw	ulic
Zgodnie	z	podjętymi	Uchwałami	Rady	Miejskiej	w	Mirosławcu	z	dnia	30	marca	br.	zmianie	nazwy	uległy	następujące	ulice:

-		ul.	Osiedle	XXX	–	lecia	LLP	w	Mirosławcu	Górnym	od	dnia	22.05.2017r.		nosi	nazwę	„LOTNICTWA	POLSKIEGO”.
-	ul.	40	–	lecia	PRL	w	Mirosławcu	od	dnia	19.05.2017r.	nosi	nazwę	„SPACEROWA”.

	 Zmiany	 związane	 są	 z	 ustawą	dekomunizacyjną	 z	 dnia	 1	 kwietnia	 2016r.	 o	 zakazie	 propagowania	 komunizmu	 lub	 innego	ustroju	
totalitarnego	Zmiana	nazwy	ulic	nie	wiąże	się	z	koniecznością	wymiany	dokumentów.	Oznacza	to,	że	np.	dowód	osobisty,	prawo	jazdy	oraz	
dowody	rejestracyjne	pojazdów,	mimo	zmiany	nazwy	ulicy,	przy	której	mieszka	osoba	legitymująca	się	nimi,	będą	ważne	dopóki	nie	upłynie	ich	
termin	ważności.	Pisma	oraz	postępowania	sądowe	i	administracyjne	w	sprawach	dotyczących	zmiany	nazwy,	dokonanej	na	mocy	ustawy,	
w	księgach	wieczystych,	rejestrach,	ewidencjach	i	dokumentach	urzędowych	będą	również	wolne	od	opłat.

KALENDARZ GMINNYCH WYDARZEŃ i IMPREZ
SIERPIEŃ	

26.08	-	Dożynki	Gminne

WRZESIEŃ	

02.09	-	Dożynki	Powiatowe	w	Człopie

03.09	-	Festyn	Lotniczy	w	12.	BBSP

18	.09	-	Spektakl	„Pustostan”	Teatr	Współczesny	ze	Szczecina

LISTOPAD	

11.11	-	Obchody	Narodowego	

S�więta	Niepodległości

RPOWZ to szereg możliwości zdobycia dofinansowania
na projekty szkoleniowe, społeczne i rozwój biznesu.
Ogółem na Pomorzu Zachodnim przeznaczono
na nie ponad 6,7 miliona euro.

Masz pomysł na projekt?
Chcesz zdobyć fundusze na jego dofinansowanie?

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem konkursów ogłaszanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

Znajdziesz go na stronie www.rpo.wzp.pl

W	dniu	30	czerwca	2017	r	.	odbędzie	się	spotkanie	informacyjno-szkoleniowe	dotyczące	konkursów	4.3,	4.5	i	9.3	o	dofinansowanie	
ze	środków	RPO	WZ		na	rok	2017.	Osoby,	które	chcą	wziąć	udział	w	spotkaniu	zapraszamy	do	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu	o	godz.	11.00.

Prosimy	o	potwierdzenia	uczestnictwa	do	29	czerwca	br.	do	godz.	15.00	-	nr	tel.	91	44	19	140.
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Koncert Dla Wszystkich Mam
	 Artyści	z	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu	wystąpili	26	maja	br.	
na	koncercie	z	okazji	Dnia	Matki.	Sala	widowiskowa	przywitała	nie	
tylko	 Mamy,	 obecne	 były	 też	 Ciocie,	 Babcie,	 Prababcie,	 a	 nawet	
Tatusiowie,	Wujkowie,	Dziadkowie.	Przygotowane	występy	cieszyły,	
a	 nawet	 wzruszały	 publiczność.	 Nie	 zabrakło	 również	 wspominek	
z	 ostatnich	 smutnych	 wydarzeń	 z	 życia	 kuturalnego.	 Natalia	
Kołodziejczyk	 i	 Katarzyna	 Zajączkowska	 zaśpiewały	 wspólnie	
piosenkę	 Zbigniewa	Wodeckiego	 „Lubię	 wracać	 tam	 gdzie	 byłem”.	
W	 koncercie	 wystąpiły	 również	 zespoły	 taneczne	 –	 „Mała	
Abrakadabra”	i	„Abrakadabra”,	zespoły	wokalne	–	„Ardi”,	„Muszelki”	
oraz	wokalistki:	Julia	Grabiec,	Natalia	Kołodziejczyk.	

 Program Społecznik 
dla gminy Mirosławiec

	 15	maja	br.	z	inicjatywy	Stowarzyszenia	Ekoqulturka,	Ośrodka	
Kultury	w	Mirosławcu	 	oraz	Ośrodka	Wsparcia	Ekonomii	Społecznej	
w	Wałczu	odbyło	się	spotkanie	z	lokalnym	animatorem	 	ds.	projektu		
Społecznik	 na	 subregion:	 białogardzki,	 choszczeński,	 kołobrzeski,	
wałecki,	 drawski,	 które	 poprowadziła	 Anna	 Gródka.	 Spotkanie	
warsztatowe	 zorganizowane	 dla	 stowarzyszeń	 oraz	 liderów	
lokalnych	z	terenu	gminy	Mirosławiec,	dotyczyło	możliwości	i	zasad	
aplikowania	o	środki	z	programu	Społecznik.	Animator	wyczerpująco	
odpowiadał	na	wszystkie	pytania	i	zachęcał	do	ubiegania	się	o	środki.	
My	 również	 zachęcamy	 do	 sięgania	 po	 fundusze	 pomocowe	
(szczegóły	na	www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow).

 Akcja Żonkile w Mirosławcu
	 Z	 okazji	 74.	 rocznicy	 powstania	 w	 getcie	 warszawskim	
Muzeum	 Historii	 Z� ydów	 Polskich	 POLIN,	 już	 po	 raz	 piąty	
zorganizowało	 ogólnopolską	 akcję	 upamiętniającą	 to	 powstanie.	
Również	w	 tym	 roku	w	 jego	obchody	włączył	 się	Ośrodek	Kultury	
w	Mirosławcu.	19	kwietnia	br.	młodzież	z	Zespołu	Szkół	w	Mirosławcu	
wraz	 z	 opiekunami	 (Anną	 Dziedziela	 oraz	 Anetą	 Jasnowską),	 przy	
wsparciu	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu,	przekazała	mieszkańcom	
Mirosławca	żółte	żonkile	–	symbol	pamięci	o	powstaniu.	

 Artystki z Mirosławca 
na festiwalu „Shalom” 2017

	 7	kwietnia	br.	już	po	raz	siódmy	w	Kaliszu	odbył	się	Festiwal	
Pie śni 	 Z� ydowskiej 	 i 	 Izraelskiej 	 „Shalom”. 	 Festiwal 	 wraz	
z	pomysłodawczynią	Anną	Kowalkiewicz	–	Oligny,	właścicielką	Studia	
Piano	Song,	 zorganizował	Ośrodek	Sportu,	Rehabilitacji	 i	Rekreacji	
w	 Kaliszu.	 W	 festiwalu	 wzięło	 udział	 ponad	 20	 wokalistek	
i	wokalistów	z	całej	Polski.	Na	kaliskim	festiwalu	zaprezentowały	się	
artystki	z	Ośrodka	Kultury:	Adrianna	Trzmiel,	Julia	Grabiec	i	Natalia	
Kołodziejczyk.
Ostatecznie	 nagrody	 w	 festiwalu	 „Shalom”	 powędrowały	 do	 Kielc	
i	 Budzynia,	 jednak	 nasza	 reprezentantka	 –	 Natalia	 Kołodziejczyk	
–	otrzymała	wyróżnienie.	

 Talenty z Mirosławca 
na Gali w Drawsku Pomorskim
	 4	 kwietnia	 br.	 w	 Drawsku	 Pomorskiem	 odbyła	 się	 VII	
Powiatowa	 Gala	 Talentów,	 na	 której	 nie	 zabrakło	 naszych	
reprezentantów:	Adrianna	Trzmiel,	Natalia	Kołodziejczyk	–	kategoria	
duety,	 Julia	 Grabiec	 –	 kategoria	 wokaliści,	 Joanna	 Kułakowska	 –	
kategoria	praca	plastyczna,	fotografia,	Julia	Grabiec	–	kategoria	praca	
plastyczna,	 fotografia,	 Zuzanna	 Kułakowska	 –	 kategoria	 praca	
plastyczna,	 fotografia,	 zespół	 taneczny	 „Abrakadabra”	 –	 kategoria	
taniec.
Uczniowie	 ze	 szkół	 gimnazjalnych	 i	 ponadgimnazjalnych	 pięciu	
powiatów	 województwa	 zachodniopomorskiego	 (łobeskiego,	
szczecineckiego,	 świdwińskiego,	wałeckiego	i	drawskiego)	pokazali	
swoje	 pasje	 i	 zainteresowania.	 Jury,	 po	 obejrzeniu	 wystąpień	
wszystkich	uczestników	oraz	wystawy	prac	plastycznych	i	fotografii	
przyznało	 nagrody	 Starosty	 Drawskiego	 Stanisława	 Kuczyńskiego.	
Grupa	 taneczna	 „Abrakadabra”	 otrzymała	 ją	 w	 kategorii	 taniec.	
Młodzież	otrzymała	również	nagrody	ufundowane	przez	sponsorów	
-	 Joanna	 Kułakowska	 –	 nagroda	 Marszałka	 Województwa	 Zacho-
dniopomorskiego,	 Adrianna	 Trzmiel	 i	 Natalia	 Kołodziejczyk	
–	nagroda	firmy	PPHU	Inter-Pit.

Nastolatki jedzą zdrowo
	 Pod	 takim	 hasłem	 dnia	 8	 maja	 odbyło	 się	 spotkanie	
z	zaprzyjaźnioną	z	naszą	biblioteką	dietetyczką	Patrycją	Sankowską	
oraz	 psychologiem	 dietetycznym	 Aleksandrą	 Cegiełą.	 Tym	 razem	
spotkanie	 poświęcone	 było	 prawidłowemu	 odżywianiu	 się	
nastolatków.	 Pani	 Patrycja	 wyjaśniła	 zasady	 żywieniowe	 jakie	
obowiązują	 w	 tym	 wieku,	 zwłaszcza	 zagrożenia	 jakie	 płyną	
z	nieprawidłowego	jedzenia.	Pani	Aleksandra	wyjaśniła	nastolatkom	
jak	prawidłowo	motywować	siebie,	aby	zdrowo	się	odżywiać,	a	przy	
tym	 dobrze	 wyglądać. 	 Spotkanie	 urozmaicił	 poczęstunek	
przygotowany	 dla	 uczestników.	 Były	 to	 sałatki	 dietetyczne	 wg	
przepisu	pani	Patrycji	Sankowskiej.

c.d. na stronie 8
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Na	 zakończenie	 spotkania	 podziękowno	 paniom	 za	 sympatyczne,	
a	 przede	 wszystkim	 pouczające	 spotkanie	 drobnym	 upominkiem.	
Bardzo	dziękujemy	za	spotkanie	i	miłą	współpracę.

Warsztaty literackie
z Dorotą Schrammek

Tydzień bibliotek w ZS
w Mirosławcu

	 W	 dniach	 9-11	 maja	 br.	 obchodziliśmy	 Tydzień	 Bibliotek.	
Z	tej	okazji	w	bibliotece	szkolnej	odbyły	się	zajęcia	czytelnicze	„I	Ty	
możesz	zostać	detektywem”	adresowane	do	uczniów	klas	II	i	III	Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu.	 Odbyło	 się	
6	spotkań,	podczas	których	uczniowie	poznali	znanych	detektywów	
z	 literatury	 i	 telewizji,	słuchali	 fragmentu	książki	 Jǿrna	Lier	Horsta	
„Operacja	 Posąg”,	wykonywali	 zadania	 z	wykorzystaniem	 zmysłów	
(dotyku,	 wzroku,	 słuchu,	 węchu	 i	 smaku).	 Rozszyfrowywali	 też	
zakodowaną	 wiadomość.	 Zwycięskie	 drużyny	 otrzymały	 słodką	
nagrodę	a	wszyscy	uczestnicy	zajęć	legitymację	detektywa.	Spotkanie	
zorganizowane	 zostało	 przez	 nauczyciela	 bibliotekarza	 -	 Kingę	
S�wieczkowską.	

 Kilka pytań Przedszkolaków 
do Burmistrza

Samorządowe Przedszkole 
„SŁONECZKO”

	 15	 maja	 br.	 Burmistrza	 Mirosławca	 odwiedziła	 grupa	
„Biedronek”	 z	 Samorządowego	 Przedszkola	 „Słoneczko”	 w	 Miro-
sławcu.	Przedszkolaki	przyszły	podziękować	za	wsparcie	podczas	ich	
przedszkolnej	 edukacji,	 ponieważ	 większość	 z	 nich	 od	 września	
zostanie	już	Uczniami.	Specjalnie	na	to	spotkanie	dzieci	przygotowały	
wywiad	z	Burmistrzem,	który	przeprowadziła	Zuzanna	Grzyb.	Mała	
reporterka	zadała	kilka	pytań:	„Jak	będzie	wyglądał	„Dzień	Dziecka”	
w	Mirosławcu	?,	Jakie	zmiany	przewidywane	są	w	naszej	Gminie?,	Czy	
będą	malowane	sale	przedszkolne?,	Jakie	zmiany	przewidywane	są	na	
stadionie?”.	 Oczywiście	 na	 wszystkie	 pytania	 padły	 wyczerpujące	
odpowiedzi.	Na	zakończenie	spotkania	Zuzia	wręczyła	dla	Burmistrza	
„mały	podarunek”	i	odebrała	w	imieniu	dzieci	torbę	pełną	słodkości.	
Po	wizycie	w	Urzędzie	Miasta	„Biedronki”	i	„	Tęczowe	Nutki”	wzięły	
udział	w	warsztatach	 plastycznych	 zorganizowanych	w	 „Republice	
Wyobraźni”.	 Tematem	 prac	 był	 „Mirosławiec	 widziany	 oczami	
dziecka”.	 Wszystkie	 prace	 zostały	 wyeksponowane	 w	 holu	
przedszkola.

Międzynarodowy Dzień Wody

	 22	 marca	 grupa	 ,,Biedronek”	 obchodziła	 S�wiatowy	 Dzień	
Wody.	Miał	on	 	na	celu	uświadomienie	dzieciom	znaczenie	wody	dla	
życia	 i	 zdrowia	 ludzi,	 zwierząt	 i	 roślin.	 Dzieci	 zastanawiały	 się	
i	odpowiadały,	do	czego	w	życiu	codziennym	potrzebna	jest	nam	woda	
oraz	co	by	było,	gdyby	na	świecie	jej	zabrakło.	W	tym	dniu	dzieci	były	
„małymi	badaczami”,	brały	czynny	udział	w	doświadczeniach	z	wodą,	
wysłuchały	 opowiadania	 ,,Przygoda	 kropelki	 wody”	 oraz	 poznały	
obieg	 krążenia	 wody	 w	 przyrodzie.	 Wszystkie	 zabawy	 i	 do-
świadczenia	związane	były	również	z	realizacją	programu	,,Dziecko	
przyjacielem	przyrody”.	 	Na	koniec	dzieci	wykonały	pracę	plastyczną	
stemplując	folią	bąbelkową	kropelkę	wody.	

	 Biblioteka	Publiczna	w	Mirosławcu,	przy	ogromnym	zaanga-
żowaniu	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu,	 zorganizowała	 5	 maja	 br.	
warsztaty	literackie	z	autorką	książek	dla	dorosłych	i	dzieci	-	Dorotą	
Schrammek.	W	warsztatach	wzięli	udział	uczniowie	klas	III	i	V	szkoły	
podstawowej.	Dorota	Schrammek	opowiedziała	o	tym	w	jaki	sposób	
powstaje	 książka,	 skąd	 biorą	 się	 u	 Niej	 pomysły,	 jakie	 tematy	 są	
szczególnie	bliskie	autorce.	Na	koniec	spotkania	Krystyna	Górniak	-	
dyrektorka	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 i	 Krystyna	 Obara	 -	 dyre-
ktorka	Biblioteki	Publicznej	w	Mirosławcu,	podziękowały	za	przepro-
wadzone	 warsztaty,	 a	 zamiast	 kwiatów	 obdarowały	 pisarkę	 torbą	
wypełnioną	 słodyczami,	 o	 które	 prosiła	 pani	 Dorota,	 a	 które	
przekazała	 dzieciom	 z	 Domu	 dziecka.	 Gest	 ten	 to	 akcja	 autorki	
skierowana	do	tych,	którzy	nie	mają	swojego	domu.	Dziękujemy	za	
spotkanie.	

Bądź Mecenasem wydania ciekawej książki 

HISTORII MIROSŁAWCA
w formie książki

Wesprzyj akcję powstania historii naszego miasta.

Nawet najdrobniejsza kwota pomoże w wydaniu tej książki.

WPŁATA NA KONTO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROSŁAWCU

02 8941 1032 0096 3871 2000 0040
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Witaj Wiosenko
	 21	 marca	 br.	 wszystkie	 grupy	 przedszkolne	 w	 asyście	
policjantów	 bezpiecznie	 ruszyły	 nad	 pobliską	 rzeczkę	 w	 celu	
utopienia	Marzanny.	W	czasie	pochodu	śpiewały	wiosenne	piosenki	
i	 ludowe	 przyśpiewki,	 a	 następnie	 z	 gaikiem	 i	 kolorowymi	
,,ekologicznymi”	 kwiatami	 przeszły	 barwnym	 korowodem	 przez	
miasto.	
Po	 miłych	 wiosennych	 zabawach	 dzieci	 powróciły	 do	 swoich	 sal	
z	szerokim	uśmiechem	i	nadzieją,	że	wreszcie	zawita	tak	upragniona	
pora	roku	-	wiosna.	

Dzień Ziemi
24	 kwietnia	 br.	 obchodzono	 w	 przedszkolu	 Dzień	 Ziemi,	 którego	
celem	było	kształtowanie	świadomości	ekologicznej	zarówno	wśród	
dzieci,	jak	i	dorosłych.	Z	tej	okazji	już	od	rana	dzieci	z	grupy	Biedronek	
i	Tęczowych	Nutek	rozdawały	rodzicom	ulotki	przypominające	o	tym,	
w	jaki	sposób	należy	dbać	o	środowisko.	S�więtowanie	rozpoczęto	od	
spotkania	 Biedronek,	 Tęczowych	 Nutek	 i	 Deszczowych	 Kropelek,	
podczas	którego	dzieci	wysłuchały	opowiadania	o	Ziemi,	a	następnie	
obejrzały	inscenizację	wiersza	„Sznurek	Jurka”	L.	Szołdry,	po	której	na	
dywanie	powstało	wielkie	wysypisko	śmieci.	Aby	pozbyć	się	bałaganu	
przedszkolaki	odgadywały	zagadki	ekologiczne,	po	czym	rozrzucone	
śmieci	trafiały	do	odpowiednich	pojemników.	Nie	zabrakło	również	
wesołej	 zabawy	 ruchowej	 przy	 piosence	 „Duszki	 leśne”.	Wszystkie	
przedszkolaki	złożyły	przyrzeczenie	„Młodego	Ekologa”.	Dzień	Ziemi	
zakończono	 sprzątaniem	 parku	 w	 Mirosławcu	 pamiętając	
o	 zachowaniu	 środków	 ostrożności.Tego	 dnia	 dzieci	 doświadczyły	
wiele	wrażeń	i	emocji,	ale	też	uświadomiły	sobie,	że	tylko	właściwe	
zachowanie	proekologiczne	może	uchronić	Ziemię	przed	ekologiczną	
katastrofą.

Przedszkolaki w Bibliotece
	 25	 kwietnia	 br.	 dzieci	 udały	 się	 na	wycieczkę	 do	 Biblioteki	
Publicznej	 w	Mirosławcu.	 Celem	wizyty	 było	 zachęcenie	 dzieci	 do	
wypożyczania	 książek	 i	 częstego	 odwiedzenia	 biblioteki	 wraz	
z	 rodzicami.	 Przedszkolaki	 z	 wielką	 radością	 zapoznały	 się	
z	 magicznym	 dla	 nich	 miejscem.	 Kilkoro	 z	 nich	 było	 wcześniej	
w	bibliotece	ze	swoimi	rodzicami,	bądź	starszym	rodzeństwem,	ale		
dla	 zdecydowanej	 większości	 była	 to	 pierwsza	 wizyta	 wśród	 tylu	
książek.	Dzieci	z	zaciekawieniem	przechadzały	się	między	regałami	
wypożyczalni.	 Dowiedziały	 się	 jak	 można	 stać	 się	 czytelnikiem	
biblioteki	oraz	jak	należy	się	w	niej	zachować.	Wszystkim	dzieciom	
bardzo	 spodobały	 się	kolorowe	 i	 bogato	 ilustrowane	książki,	 które	
z	 chęcią	 oglądały	 i	 komentowały	 oglądane	 obrazki.	 Spotkanie	
w	bibliotece	nie	mogło	się	odbyć	bez	głośnego	czytania.	Przedszkolaki	
z	 ochotą	 słuchały	 czytanych	 książeczek.	 Na	 zakończenie	 spotkania	
dzieci	przekazały	pani	bibliotekarce	upominek	z	podziękowaniem	za	
oprowadzenie	 po	 świecie	 książki.	 Każdy	 przedszkolak	 wyszedł	
z	biblioteki	nie	tylko	z	uśmiechem	na	twarzy	i	cukierkami,	ale	przede	
wszystkim	z	obietnicą,	że	wróci	do	biblioteki,		aby	skorzystać	z	bogatej	
oferty	dla	dzieci.

Przedszkolaki 
w Jednostce Wojskowej

	 18	 maja	 dzieci	 z	 grupy	 „Muchomorków”	 wybrały	 się	 na	
wycieczkę	 do	 Mirosławca	 Górnego,	 gdzie	 miały	 możliwość	
zwiedzania	 Jednostki	 Wojskowej.	 Celem	 wycieczki	 było	 poznanie	
pracy	 żołnierzy,	 obejrzenie	 specjalistycznego	 sprzętu	wojskowego,	
jakim	 posługują	 się	 żołnierze	 podczas	 wykonywania	 swojej	 pracy.	
Dzieci	miały	okazję	zobaczyć	z	bliska	samochód	ratunkowo-gaśniczy,	
samolot	 	MIG	29,	wejść	do	nich	i	obejrzeć	ich	wyposażenie.	Atrakcją	
wycieczki	 było	 również	 oglądanie	 bezzałogowego	 statku	 powie-
trznego	oraz	wyprawa	pod	Pomnik	Ofiar	Katastrofy	Samolotu	CASA.	
Z	wyprawy	 dzieci	wróciły	 zadowolone	 i	 uśmiechnięte	 z	 całą	masą	
pamiątkowych	zdjęć.

Z wizytą w szkole
	 19	maja	br.	dzieci	z	„Tęczowych	Nutek”	i	„Biedronek”	gościły	
w	klasach	nauczania	początkowego	w	Zespole	Szkół	w	Mirosławcu.	
Zajęcia	 z	 	 przyszłymi	 uczniami	 poprowadziły	 nauczycielki	 z	 klas	
pierwszych.	Podczas	pierwszych	minut	lekcyjnych	dzieci	wykazały	się	
zdobytymi	 wiadomościami	 i	 umiejętnościami	 edukacyjnymi	
a	następnie	próbowały	zgodnie	współdziałać	z	pierwszakami	w	pracy	
plastycznej.	Po	zakończonych	zajęciach	wymieniły	 się	upominkami	
przygotowanymi	na	tę	okoliczność.	Już	od	września	będą	zaspakajać	
swoją	edukacyjną	ciekawość	i	pogłębiać	wiedzę	jako	uczniowie	klas	
pierwszych.

Dzień Mamy
	 To	 wyjątkowe	 święto,	 które	 wzbudza	
szczególne	emocje.	Z	tej	okazji	w	Ośrodku	Kultury	
odbył	się	koncert.	Występ	rozpoczęli	rodzice	wraz	
z	dziećmi	z	grupy	„Krasnoludków”,	a	w	przygoto-
wanym	układzie	 tanecznym	wypadli	 niezmiernie	
wzruszająco	 (mamy	 zatańczyły	 z	 synkami	
natomiast	tatusiowe	z	córeczkami).	Następnie	swój	
dorobek	 artystyczny	 zaprezentowali	 pozostali	
wychowankowie	przedszkola.	 	 Tańcem,	piosenką		
i	wierszem	podkreślali	 	wyjątkowość	mam	i	ojców	
we	 wspólnym	 domu,	 jakim	 jest	 Przedszkole	
„Słoneczko”	 w	 35.	 Rocznicę	 jego	 istnienia.	 Całą	
uroczystość	uświetnili	zaproszeni	goście,	a	w	swo-
ich	 krótkich,	 ale	 wymownych	 słowach	 podnieśli	
rangę	 tego	S�więta.	Podziękowań,	braw	 i	pochwał	
tego	dnia	nie	brakowało.	
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Przedszkolaki u żubrów
	 30	maja	br.	dzieci	z	oddziału	 I	 -	 „Krasnoludki”	 i	oddziału	V	-	 „Deszczowe	kropelki”	odwiedziły	„Dziką	
Zagrodę”	w	Jabłonowie.	Wielką	radość	sprawiło	dzieciom	karmienie	żubrów.	Dowiedziały	się,	że	dla	tych	dużych	
zwierząt	 ich	 smakołykami	 są:	 marchewki	 i	 jabłka.	 Z	 wielką	 frajdą	 częstowały	 zwierzaki	 tymi	 frykasami.	
Przedszkolaki	nie	bały	się	także	bezpośredniego	kontaktu	z	żubrami	-	bez	obaw	podchodziły	do	nich	i	dotykały	ich	
grubego	 futra.	 Z	 zaciekawieniem	 słuchały	 historii	 powstania	 zagrody.	 Oglądały	 także	 z	 tarasu	 wybieg	 oraz	
zamieszkujące	 tam	 rysie.	 Maluchy	 podziwiały	 otaczającą	 przyrodę	 i	 cieszyły	 się	 z	 tak	 bliskiego	 spotkania	
z	żubrami	.
	 Na	zakończenie	dzieci	mogły	posilić	się	pieczoną	kiełbaską	przy	ognisku.	Wielką	atrakcją	okazała	się	sama	
przejażdżka	 autobusem,	 ponieważ	 niektóre	 dzieci	 jechały	 nim	po	 raz	 pierwszy.	 	 Sponsorem	przejazdu	 była	
12.	Baza	Bezzałogowych	Statków	Powietrznych	w	Mirosławcu.

Bajkowe występy
	 24	marca	br.	scena	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu	przemieniła	
się	 w	 baśniową	 krainę.	 Wszystko	 za	 sprawą	 inwencji	 twórczej	
rodziców	 grupy	 ,,Tęczowe	 Nutki”,	 którzy	 przygotowali	 spektakl	
teatralny	 pt.	 ,,Czerwony	 Kapturek''.	 Przedszkolaki	 z	 Mirosławca	
i	 Mirosławca	 Górnego,	 zaproszeni	 goście	 z	 zapartym	 tchem	
i	niecierpliwością	oczekiwali	kolejnych	postaci,	które	pojawiały	się	na	
scenie.	 Każda	 rola	 zagrana	 została	 wyjątkowo	 i	 oryginalnie.	
Doskonałą	 grę	 rodziców	 uzupełniły	 fantastycznie	 dobrane	 stroje,	
rekwizyty	i	oprawa	muzyczna.
Na	szczególną	uwagę	zasługuje	mocno	podkreślony	morał	bajki,	 że	
,,należy	słuchać	przestróg	rodziców	i	nie	rozmawiać	z	nieznajomymi''.	
Próby	do	przedstawienia	trwały	kilka	miesięcy.	W	bajce	występowi:	
Narrator	 -	 Katarzyna	 Bagińska,	 Czerwony	 Kapturek	 -	 Agnieszka	
Grabiec,	 Mama	 -	 Alicja	 Jabłonka,	 Babcia	 -	 Ewelina	 Łastowska,	 Gil-	
Anita	Frąckowiak,	Wilk	-	Grzegorz	Gąsiorowski,	Myśliwy	-	Sebastian	
Wesołowski,	Oprawa	muzyczna	-	Urszula	Dmytrasz.	
	 Aktorzy	zostali	nagrodzeni	gromkimi	brawami	i	upominkami	
od	dzieci	i	Dyrektora	Przedszkola	Halinę	Rogowską,	a	od	Burmistrza	
Mirosławca	 Piotra	 Pawlika	 otrzymali	 ,,Oskara	 za	 najlepszą	 rolę	
aktorską''.	Bajka	okazała	się	wielkim	sukcesem	i	świetną	zabawą	nie	
tylko	dla	dzieci,	ale	także	dla	dorosłych.	

Przedszkole - oddział
w Mirosławcu Górnym

Odwiedziny strażaków

	 Dzień	Strażaka	to	kolejna	okazja	dla	dzieci,	by	poznać	świat.	
Tradycyjnie	 już,	 jak	 co	 roku	 spotkanie	 ze	 strażakami	 ekscytuje	
zwłaszcza	chłopców.	
Tym	razem	wóz	strażacki	12.BBSP	zajechał	pod	budynek	przedszkola	
w	Mirosławcu	Górnym.	Było	przymierzanie	hełmów,	kombinezonów,	
oglądanie	 sprzętu.	 Jednak	 najwięcej	 frajdy	 niezmiennie	 sprawił	
dzieciom	pokaz	gaszenia	pożaru	z	węża	strażackiego.

Witamy Pierwszy Dzień Wiosny
	 21	marca	to	w	tradycji	prze-
dszkola , 	 a le 	 te ż 	 wielu 	 szkó ł	
uroczyste	powitanie	wiosny.	W	tym	
roku	 starszaki	 z	 oddziału	w	Miro-
sławcu	 Górnym	 przygotowały	 dla	
młodszych	 dzieci	 wiosenny	 tea-
trzyk	pt.:	 „Zakochany	Pan	Bociek”.	
Następnie	kolorowym	korowodem	
z	 Marzanną	 i	 Panią	 Wiosną	 oraz	
w	asyście	Policjantek	z	Posterunku	
w	 Mirosławcu	 dzieci	 przemasze-
rowały	 uliczkami	 Mirosławca	
Górnego.

Przedszkolny Dzień Dziecka 
oraz Dzień Adaptacyjny 

	 2	 czerwca	 br.	 w	 oddziale	 zamiejscowym	 przedszkola	
obchodzono	przedszkolny	dzień	dziecka.	Nowoczesne	rytmy	i	tańce	
to	ulubiona	 forma	zabawy,	dlatego	w	 imprezie	wzięły	 także	udział		
dzieci	nowo	przyjęte	do	przedszkola	oraz	ich	rodzice.	

Po	wyczerpującej	zabawie	były	owoce	i	napoje.	W	ten	szczególny	dla	
przedszkolaków	dzień	nie	zapomniał	o	nich	także	kominiarz	-	Leszek	
Mazur,	który	obdarował	ich	słodkimi	upominkami.
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Zespół Szkół w Mirosławcu

	 7	 kwietnia	 br.	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 gościł	 autor	
monografii	o	Mirosławcu	-	Jarosław	Leszczełowski.	Spotkanie	zostało	
zorganizowane	we	współpracy	z	Biblioteką	Publiczną	w	Mirosławcu,	
a	uczestnikami	byli	uczniowie	I	i	II	klas	gimnazjum,	którzy	z	wielkim	
zaciekawieniem	 wsłuchali	 się	 w	 opowieści	 pisarza.	 Pan	 Jarosław	
zaprosił	 wszystkich	 na	 wirtualny	 spacer	 po	 dawnym	 Mirosławcu,	
prezentując	stare	fotografie	i	kartki	pocztowe.	Przy	każdym	slajdzie	
opowiadał	historię	 ludzi	mieszkających	w	czasach	przedwojennych	
w	naszym	mieście.	Na	koniec	dyrektor	szkoły	Krystyna	Górniak	wraz	
z	 uczennicą	 Patrycją	 Kołoszyc,	 w	 imieniu	 społeczności	 szkolnej	
podziękowały	za	piękną	lekcję	historii.	

Spotkanie autorskie

	 29	 marca	 br.	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 odbył	 się	
III	 Maraton	 Czytania	 Hobbita	 zorganizowany	 przez	 nauczyciela	
bibliotekarza	 Kingę	 S�wieczkowską	 wraz	 z	 nauczycielkami	 języka	
polskiego:	Agnieszką	Pawlus	 i	Barbarą	Antochowską.	Uczestnikami	
maratonu	 byli	 uczniowie	 klas	 VI	 Szkoły	 Podstawowej,	 którzy	
w	 niezwykły	 sposób	 	 poznawali	 	 treść	 lektury	 „Hobbit	 czyli	 tam	
i	z	powrotem”	J.	J.	Tolkiena.		Na	początku	spotkania	zostali	zapoznani	
z	 ideą	 S�wiatowego	 Dnia	 Czytania	 Tolkiena,	 który	 przypadał	 na	
25	 marca,	 poznali	 również	 krótką	 biografią	 autora.	 Do	 czytania	
wybrano	 charakterystyczne	 fragmenty	 książki,	 umożliwiające	
poznanie	 najważniejszych	 bohaterów,	 wydarzeń	 i	 problematyki	
powieści.	 Czytaniu	 towarzyszyła	 prezentacja	 multimedialna	
ilustrująca	 słuchany	 tekst.	 Spotkanie	 trwające	 dwie	 godziny	
wzbudziło	zaciekawienie	i	zainteresowanie	powieścią,	co	z	pewnością	
przyczyni	się	do	aktywnego	udziału	uczniów	w	omawianiu	lektury	na	
lekcjach	języka	polskiego.

III maraton czytania „Hobbita”

	 Sześć	 uczennic	 z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	 (Nikola	
Michalczak	z	kl.	II	a,	Zuzanna	Mozgawa	z	kl.	II	d,	Oliwia	Mazur	i	Maja	
Galewska	z	klasy	VI	c	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Lotników	Polskich	
oraz	Zuzanna	S�wieczkowska	z	kl.	III	a	i	Zuzanna	Saryczew	z	kl.	III	b	

BAZGROŁ 2017

z	Gimnazjum	im.	Lotników	Polskich)	dostało	się	do	8	Finału	Ogólno-
polskiego	 Konkursu	 Literacko-Plastycznego	 „Bazgroł”.	 Uroczyste	
ogłoszenie	wyników	i	rozdanie	nagród	odbyło	się	19	maja	br.	podczas	
Warszawskich	 Targów	 Książki 	 na	 Stadionie	 Narodowym	
w	 Warszawie.	 Nasi	 uczniowie	 zajęli	 dwa	 miejsca	 w	 różnych	
kategoriach:	 książka	 artystyczna,	 opowiadanie,	 ilustracja,	 bajka	
i	fotografia.		Wyjazd	do	Warszawy	był	wielkim	przeżyciem.	Uczniowie	
odebrali	nagrody	z	rąk	organizatora	konkursu	Grzegorza	Raczka	oraz	
jury.	 Poza	 tym	 mogli	 zwiedzić	 Stadion	 Narodowy,	 spotkać	 się	 ze	
znanymi	 autorami	 literatury	 dziecięcej	 i	 młodzieżowej	 oraz	
skorzystać	 z	 innych	przygotowanych	atrakcji.	Na	koniec	uczestnicy	
odbyli	 spacer	 Krakowskim	 Przedmieściem,	 zwiedzili	 Grób	
Nieznanego	 Z� ołnierza	 oraz	 Pałac	 Prezydencki.	 Koordynatorem	
konkursu	w	szkole	była	Kinga	S�wieczkowska	-	nauczyciel	bibliotekarz	
Zespołu	 Szkół	w	Mirosławcu.	Nagrodzone	prace	 zostały	wykonane	
pod	kierunkiem	nauczycieli:	M.	 Lewandowskiej	 i	 B.	Antochowskiej	
oraz	 rodziców.	 Szczególne	podziękowania	należą	 się	Annie	Dzida	 -	
Dyrektorowi	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu	i	płk.	dypl.	pil.	Łukaszowi	
Andrzejewskiemu-Popow	 -	 Dowódcy	 12.	 Bazy	 Bezzałogowych	
Statków	Powietrznych	w	Mirosławcu.	Dzięki	ich	życzliwości	 	wyjazd	
na	finał	konkursu	był	możliwy.

Wojewódzki sukces profilaktyczny

	 23	maja	br.	uczennice	ze	Szkolnego	Koła	Wolontariatu	„Prawo	
istnienia”	 działającego	 w	 Gimnazjum	 im.	 Lotników	 Polskich	
w	 Mirosławcu	 wraz	 z	 opiekunami:	 Iwoną	 Kwiatkowską	 i	 Sylwią	
Kaszeń	 brały	 udział	 w	 wojewódzkim	 etapie	 I	 Wojewódzkiego	
Przeglądu	 Form	 Artystycznych	 -	 w	 ramach	 programu	 „Porozma-
wiajmy	 o	 zdrowiu	 i	 nowych	 zagrożeniach”.	 Powyższy	 program	
realizowany	 jest	 w	 naszej	 szkole	 wśród	 uczniów	 klas	 pierwszych	
gimnazjum,	opracowany	został	przez	Komendę	Wojewódzką	Policji	
w	 Szczecinie,	 Państwową	 Inspekcję	 Sanitarną	 w	 Szczecinie,	
Kuratorium	 Oświaty	 w	 Szczecinie.	 Po	 zwycięstwie	 w	 etapie	
powiatowym,	 koordynowanym	 przez	 Powiatową	 Stację	 Sanitarno	
–	 Epidemiologiczną	 w	 Wałczu,	 uczennice	 odniosły	 również	 duży	
sukces	 w	 etapie	 wojewódzkim.	 Nasze	 kabaretowe	 przedstawienie	
„W	 gabinecie	 psychoterapeuty”	 spodobało	 się	 jurorom,	 czego	
dowodem	 jest	 otrzymane	 przez	 grupę	 z	 Mirosławca	 wyróżnienie	
w	 przeglądzie.	 Jako	 jedyni	 spośród	 szesnastu	 uczestników	
przedstawili	współczesne	uzależnienia	na	wesoło,	co	absolutnie	nie	
oznacza	 o	 bagatelizacji	 problemu.	 Wprost	 przeciwnie,	 podejmując	
próbę	 dotarcia	 do	 rówieśników	 w	 inny	 sposób	 wierzymy,	 że	
przekazana	wiedza	o	 zagrożeniach	pozostanie	na	dłużej	 i	 odniesie	
pozytywny	 skutek	 wychowawczy.	 Transport	 na	 wyjazd	 zapewniła	
12.BBSP	w	Mirosławcu.	

Owoce i warzywa w szkole
	 Nasza	 szkoła	uczestniczy	w	europejskim	programie	 „Owoce	
i	warzywa	w	 szkole”	 realizowanym	 przez	 Agencję	 Rynku	 Rolnego.	
Głównym	celem	programu	jest	propagowanie	wśród	dzieci	zdrowej	
diety,	zachęcanie	uczniów	do	spożywania	większych	 ilości	owoców	
i	warzyw	oraz	przyczynianie	się	do	ukształtowania	dobrych	nawyków	
żywieniowych,	które	będą	utrzymywały	się	również	w	późniejszych	
latach	życia.	Aby	skutecznie	i	trwale	wpłynąć	na	nawyki	żywieniowe	
dzieci,	 udostępnianie	 owoców	 i	 warzyw	 odbywa	 się	 równolegle	

c.d. na stronie 12
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z	 innymi	 działaniami	 edukacyjnymi.	 Uczniowie	 klas	 I-III	 podjęli	
zadanie	wypowiedzenia	się	na	temat	ulubionych	owoców	i	warzyw	
w	formie	plastyczno-literackiej	pod	hasłem	„Fraszki,	igraszki	-	wesołe	
zagadki	 i	 wierszyki	 o	 warzywach	 i	 owocach”.	 Wykazali	 się	
pomysłowością	 i 	 stworzyli 	 wiele	 ciekawych,	 kolorowych	
i	 estetycznych	 prac,	 które	 zaprezentowane	 zostały	 na	 szkolnej	
wystawie.	Z�yczymy	dużo	zdrowia	i	diety	bogatej	w	owoce	i	warzywa.

Pierwszy Dzień Wiosny
	 21	 marca	 br.	 uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 w	 Mirosławcu	
świętowali	 nadejście	 wiosny.	 Uroczystość	 tanecznie	 rozpoczęli	
uczniowie	klas	I	–	III	szkoły	podstawowej.	Zadaniem	klas	IV	–	VI	było	
przygotowanie	 przebrania	 postaci	 z	 bajek	 i	 zaprezentowanie	 się	
przed	 całą	 szkołą.	 Dużym	 zainteresowaniem	 cieszył	 się	 pokaz	
wiosennej	zumby,	przygotowany	przez	samorząd	uczniowski	klas	IV-	
VI	 pod	 opieką	 pani	 Katarzyny	 Wawrzonowskiej.	 Uczennice	
zaprezentowały	układ,	w	którym		znalazła	się	między	innymi		muzyka	
klasyczna	oraz	inne	utwory	związane	z	wiosną.	Następnym	punktem	
spotkania	 był	 wiosenny	 pokaz	 mody	 w	 wykonaniu	 uczniów	
gimnazjum.	Zdaniem	komisji	najlepiej	zaprezentowali	się	uczniowie	z	
klasy	II	c,	na	drugim	miejscu	znalazła	się	klasa	III	a,	a	klasa	II	a	zajęła	
trzecie	 miejsce.	 Gimnazjaliści	 mieli	 również	 za	 zadanie	 przygoto-
wanie	wiosennych	bukietów.	W	tym	konkursie	zwyciężyła	klasa	II	c,	
druga	była	I	b,	a	trzecia	klasa	III	a.
Tradycyjnie,	podczas	obchodów	Dnia	Wiosny	Rada	Rodziców	szkoły	
dba	o	to,	aby	każdy	uczeń	posmakował	pysznych	bułek	drożdżowych	-	
„gęsich	 łap”.	 Tradycyjnie	 na	 zakończenie	 tegorocznych	 obchodów	
Dnia	 Wiosny	 odbył	 się	 mecz	 piłki	 siatkowej	 –	 reprezentacja	
nauczycieli	 kontra	 reprezentacja	 uczniów.	 Na	 punkty	 wygrali	
nauczyciele,	 ale	 najważniejsza	 była	 zabawa	 i	 dobry	 humor,	 który	
nikogo	w	tym	dniu	nie	opuszczał.

	 Na	zakończenie	szkolnych	obchodów	Pierwszego	Dnia	Wiosny	
w	 szkole	 odbyło	 się	 muzyczne	 show.	 Konkurs	 polegał	 na	
najwierniejszym	odwzorowaniu	wybranego	przez	siebie	zespołu.	Na	
deskach	sceny	można	było	zobaczyć:	Harlemshake	and	Gangam	style	
–	kl.	VI	c,	Majkę	Jeżowską	„Kolorowe	dzieci”	–	kl.	IV	b,	Ed	Sheeran	and	
Jessi	„Shape	of	You”	–	kl.	V	b,	Spice	Girls	„Wannabe”	–	kl.	IV	a,	Aqua	
„Barbie	Girl”	–	kl.	VI	b.
Choć	niektóre	utwory	są	nieco	zapomniane,	to	zabawa	była	przednia.	
Każdy	 zespół	 otrzymał	 podziękowanie	 oraz	 czek	 na	 kwotę	 40	 zł	
ufundowany	przez	Radę	Rodziców.

Targi Edukacyjne 
w Zespole Szkół w Mirosławcu

	 Emocje	i	stres	po	tegorocznych	egzaminach	gimnazjalnych	już	
opadły.	Nastał	czas	wyboru	szkoły	ponadgimnazjalnej	przez	uczniów.	
Aby	pomóc	im	w	tej	trudnej	decyzji	26	kwietnia	br.	w	Ośrodku	Kultury	
w	Mirosławcu	odbyły	się	Targi	Edukacyjne	dla	uczniów	klas	trzecich	
gimnazjum	 z	 Mirosławca	 oraz	 Piecnika.	 Uczniowie	 mieli	 okazję	
zapoznać	 się	 z	 ofertą	 edukacyjną	 11	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	
Wszyscy	przedstawiciele	 placówek	 (nauczyciele	 i	 uczniowie	 z	 tych	
szkół)	prezentowali	profile	klas,	zajęcia	pozalekcyjne,	a	także	liczne	
dodatkowe	działania,	 jakie	prowadzą,	np.	 jazda	konna	dla	uczniów,	
wyjazdy	 integracyjne,	 obozy,	 wycieczki,	 działalność	 samorządów	
szkolnych	 czy	 działalność	 szkolnych	 gazetek.	 Nasi	 uczniowie	
z	 zainteresowaniem	 słuchali	 wystąpień	 gości.	 Po	 zakończonych	
prezentacjach	 zapoznali	 się	 z	ulotkami	 szkół	 oraz	 zaopatrywali	 się	
w	 podania	 do	 wybranych	 przez	 siebie	 placówek.	 Tegorocznym	
trzecioklasistom	 życzymy	 powodzenia	w	wyborze	własnej,	 dalszej	
drogi	edukacyjnej.

Mini PLAYBACK SHOW!

	 2	czerwca	br.	trzy	uczennice	Gimnazjum	im.	Lotników	Polskich	
w	 Mirosławcu	 wzięły	 udział	 w	 II	 Powiatowym	 Konkursie	 Języka	
Polskiego	w	Człopie:	„Polszczyzna	płata	nam	figle”	(pod	honorowym	
patronatem	 Zachodniopomorskiego	 Kuratora	 Oświaty).	 Celem	
konkursu	 było	 podniesienie	 kompetencji	 językowych	 młodzieży,	
wzbudzanie	 w	 uczniach	 poczucia	 odpowiedzialności	 za	 napisane	
słowo.	Gimnazjalistki	 rozwiązywały	 test	w	zakresie	 fleksji,	 składni,	
stylistyki,	 słowotwórstwa,	 fonetyki	 i	 frazeologii.	 II	 miejsce	 zajęła	
Daria	Nuszkiewicz,	wyróżnienie	zaś	otrzymała	Zuzanna	Starzewska.	
Uczestniczki	(w	konkursie	brała	udział	również	Zuzanna	Saryczew)	
zostały	 nagrodzone	 pięknymi	 książkami	 i	 okolicznościowymi	
dyplomami.

 I Powiatowy Konkurs Języka Polskiego 

„Polszczyzna płata nam figle”

	 16	maja	br.	w	Zespole	Szkół	w	Mirosławcu	miało	miejsce	inne	
niż	zwykle	przedsięwzięcie	profilaktyczne.	Wydawać	by	się	mogło,	że	
wszystko	będzie	tradycyjnie	–	przyjeżdża	zaproszony	gość,	prowadzi	
spotkanie,	mówi	coś	do	młodzieży	i	wyjeżdża.	Jednak	nie	tym	razem.	
Wprawdzie	przyjechał	zaproszony	gość,	prowadził	spotkanie,	mówił	
coś	do	młodzieży,	ale	zanim	wyjechał,	to	spowodował,	że	wiele	osób,	
zarówno	uczniów,	jak	i	dorosłych,	płakało	łzami	wzruszenia.	Szkołę		
odwiedził	 prezes	 Ogólnopolskiego	 Stowarzyszenia	 „ARKA	NOEGO”	
z	 Piły	 –	 Artur	 Amenda,	 który	 jest	 certyfikowanym	 terapeutą	
uzależnień.	 Spotkał	 się	 z	 młodzieżą	 klas	 pierwszych	 gimnazjum	
w	ramach	realizowanego	w	naszej	szkole	programu	„Porozmawiajmy	
o	zdrowiu	i	nowych	zagrożeniach”.	Poruszył	w	spotkaniu	z	„ziomkami	
–	 poziomkami”	 (tak	 pieszczotliwie	 zwracał	 się	 do	 uczniów)	 wiele	
istotnych	 kwestii	 związanych	 z	 zapobieganiem	 braniu	 środków	
odurzających.	Prelegent	pokazał,	jak	„bawi	się”	przeciętny	nastolatek	
na	 dyskotece,	 opisał	 stosunek	 producentów	 tych	 środków	 do	
ludzkiego	życia.	Odwołując	się	do	przykładów	terapii	zaczerpniętych	
wprost	 ze	 swej	 pracy,	 ukazał	młodzieży	 przyczyny,	 skutki,	 a	 także	
długą	drogę	leczenia	i	powrotu	do	„normalnego”	życia	bez	używek.	Na	
początku	 było	 trochę	 wiedzy	 teoretycznej,	 jednak	 z	 pewnością	
słuchaczom	zapadną	głęboko	w	serce	słowa	pana	Artura,	związane	
z	jego	własnymi	przeżyciami	i	doświadczeniami	z	dzieciństwa,	które	
upłynęło	 mu	 w	 cieniu	 środków	 uzależniających,	 przemocy,	

Profilaktyka inaczej
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traumatycznych	wydarzeń	rodzinnych.	Po	zakończonym	spotkaniu	na	
twarzach	 wychodzących	 z	 auli	 uczniów,	 nauczycieli,	 zaproszonych	
gości	widać	było	 skupienie	 i	wzruszenie.	Dziękujemy	za	wspaniałą	
lekcję	życia…

Młodzież zapobiega pożarom

Zespół Szkół w Piecniku

Powitanie wiosny

	 Pierwszy	Dzień	Wiosny	był	dla	szkoły	świetnym	pretekstem	
do	 zorganizowania	 uroczystości,	 podczas	 której	 wszyscy	mogli	 się	
wesoło	bawić		i	uczyć.	21	marca	uczniowie	zjawili	się	w	szkole	ubrani	
na	 kolorowo	 i	 wyposażeni	 w	 plecak	 dobrego	 humoru,	 by	 razem	
powitać	 wiosnę	 i	 pożegnać	 niechcianą	 zimę.	 Wspólną	 zabawę	
rozpoczął	 występ	 członków	 koła	 gitarowego	 nagrodzony	 przez	
zasłuchaną	publiczność	gromkim	i	zasłużonym	aplauzem.	Uczniowie	
klasy	 VI,	 główni	 organizatorzy	 imprezy,	 postanowili	 przypomnieć	
podstawowe	 informacje	dotyczące	 	pierwszej	pomocy	oraz	higieny	
i 	 zdrowego	 odżywiania. 	 Przygotowali	 również	 wystawkę		
prezentującą,	 jakie	 produkty	 należy	 jeść	 często,	 a	 których	 należy	
unikać.	 O	 przedstawienie	 zagadnień	 dotyczących	 zasad	 bezpie-
czeństwa	poproszono	ekspertów,	przedstawicieli	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Mirosławcu.	Strażacy	nie	tylko	przypomnieli	podstawowe	
zasady	 udzielania	 pierwszej	 pomocy,	 ale	 także	 pomogli	 uczniom	
przećwiczyć	je	w	praktyce	i	niestrudzenie	odpowiadali	na	ich	pytania.	
Wszystkie	 klasy	 świetnie	 wywiązały	 się	 z	 przydzielonych	 im	
wcześniej	 zadań.	 Wspólne	 spotkanie	 wykorzystano	 do	 zapre-
zentowania	efektów	ich	działań.	Najmłodsi	uczniowie	przygotowali

plakaty	 o	 tematyce	 prozdrowotnej.	 Natomiast	 klasy	 IV-VI	 Szkoły	
Podstawowej	oraz	Gimnazjum	zajęli	się	wyszukiwaniem	a	następnie	
opracowaniem	 graficznym	 przepisów	 na	 zdrowe	 i	 zarazem	 łatwe	
w	 przygotowaniu	 receptury	 kulinarne.	 Prace	 przygotowane	 przez	
poszczególne	 klasy	 wyeksponowano	 na	 specjalnie	 przygotowanej	
wystawie	na	korytarzy	szkolnym.

Tradycyjnie	 także	 w	 Dzień	 Wiosny	 odbył	 się	 szkolny	 konkurs	
„Talenciarz”.	Widownia	zachwycona	była	pokazami	uczniów,	którzy	
zaprezentowali	 swoje	 zdolności	 wokalne,	 taneczne	 i	 recytatorskie.		
Występujący	 zostali	 nagrodzeni	 burzą	 oklasków	 oraz	 otrzymali	
pamiątkowe	nagrody	 i	dyplomy.	W	zdrowym	powitaniu	wiosny	nie	
mogło	 zabraknąć	 wspólnej	 dawki	 ruchu,	 wszyscy	 uczniowie	
zaangażowali	 się	w	 tańczenie	układów	starając	 się	w	 rytm	muzyki	
wykonywać	poszczególne	elementy	układu.

Majowe święta 

	 Maj	obfituje	w	święta,	rocznice	i	inne	uroczystości.	Uczniowie	
klasy	 IV	 i	 VI	 Szkoły	 Podstawowej	 Zespołu	 Szkół	 w	 Piecniku,	
organizatorzy	 apelu,	 postanowili	 przypomnieć	 społeczności	
uczniowskiej	 najważniejsze	 majowe	 rocznice.	 Uroczystość	
rozpoczęto	 wystąpieniem	 pocztu	 f lagowego	 i 	 wspólnym	
odśpiewaniem	hymnu	państwowego.	 Kinga	 Szczepaniak	 i	 Karolina	
Krawczyk	 z	 klasy	VI	wcieliły	 się	w	 rolę	 reporterek	 i	 przepytywały	
przechodniów	czy	znają	święta	majowe.	Robotnik	(w	tej	roli	Bartek	
Kalinowski	 z	 klasy	 IV)	 przypomniał	 nam	 o	 rocznicy	 strajku	
robotników	 w	 Chicago	 -	 czyli	 o	 święcie	 pracy.	 Natomiast	 para	
staruszków,	 których	 postacie	 odgrywali	 Aurelia	 Groszewska	
i	Krystian	Jasiński	opowiedzieli	o	ofiarnej	śmierci	polskich	żołnierzy	
w	 bitwie	 pod	 Monte	 Casino.Spotkane	 przez	 redaktorki	 uczennice	
(w	tej	roli	Agata	Janiszewska	i	Kaja	Pobłocka)	opowiedziały	o	rocznicy	
uchwalenia	Konstytucji	3-go	maja	i	jej	znaczeniu	dla	historii	Europy	
i	świata.	Dziewczynki	spieszące	się	do	przedszkola	przypomniały	też	
o	 26	 maja	 -	 czyli	 o	 Dniu	 Matki.	 Uroczyste	 deklamacje	 wierszy		
w	 wykonaniu	 Kingi	 Szczepaniak,	 Bartka	 Kalinowskiego,	 Marcina	
Janiszewskiego	i	Marysi	Bielawskiej	oraz	wykonanie	piosenek:	„Witaj	
majowa	 jutrzenko”,	 „Jak	długo	w	 sercach	naszych”	oraz	 „Taki	 kraj”,	
dodatkowo	uświetniły	apel.	Przypomniano	również	o	S�więcie	Flagi	
obchodzonym	2-	go	maja,	Dniu	Europy,	czy	też	o	mniej	znanym	a	jakże	
sympatycznym	S�więcie	Niezapominajki.	

Szkolne Dni Profilaktyki
	 Wszyscy	wiemy,	 że	 lepiej	 zapobiegać	 niż	 leczyć,	 w	myśl	 tej	
zasady	nieodzowna	jest	profilaktyka.	Z	tego	właśnie	powodu	w	dniach	
19	i	22	maja	br.	w	Zespole	Szkół	w	Piecniku	zorganizowano	Szkolne	
Dni	Profilaktyki.	Ich	celem	było	propagowanie	zdrowego	stylu	życia,	
uświadomienie	 szkodliwości	 działania	 środków	 psychoaktywnych,	
radzenie	 sobie	 w	 sytuacjach	 stresowych	 oraz	 dbanie	 o	 higienę	
osobistą.	 Uczniowie	 chętnie	 i	 aktywnie	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	
przygotowanych	 przez	 Zespół	 do	 spraw	 profilaktyki	 i	 promocji	
zdrowia.	

c.d. na stronie 14

	 24	marca	 br.	w	 Szkole	Podstawowej	w	 Strącznie	 odbyła	 się	
40	 edycja	Ogólnopolskiego	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	 „Młodzież	
zapobiega	 pożarom”	 na	 szczeblu	 powiatowym.	 O	 palmę	
pierwszeństwa	 walczyło	 42	 uczniów	 szkół:	 podstawowych,	
gimnazjalnych	 oraz	 ponadgimnazjalnych	 z	 całego	 powiatu	
wałeckiego.	 Wśród	 nich	 znalazło	 się	 5	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	
w	 Piecniku,	 którzy	 tydzień	 wcześniej	 wywalczyli	 sobie	 prawo	 do	
reprezentowania	 gminy	Mirosławiec	 podczas	 eliminacji	 gminnych:	
Bartosz	Kalinowski	(kl.	IV),	Zuzanna	Zugaj	(kl.	VI),	Bartosz	Bąk	(kl.	I),	
Kornelia	Jasińska	(kl.	I)	i	Martyna	Drabiniak	(kl.	III).
	 W	 pierwszej	 kolejności	 uczestnicy	 pisali	 test	 składający	 się	
z	30	pytań,	który	pozwolił	wyłonić	po	5	najlepszych	na	każdym	etapie	
kształcenia.	 Następnie	 zawodnicy	w	 obecności	wszystkich	widzów	
odpowiadali	 na	 losowo	 wybrane	 pytania.	 Należało	 wykazać	 się	
znajomością	 przepisów	 przeciwpożarowych	 i	 zasad	 BHP	 a	 także	
strukturą	 oraz	 stopniami	 obowiązującymi	 w	 państwowej	
i	ochotniczej	straży	pożarnej.	Jedną	z	najważniejszych	umiejętności	
było	 rozpoznawanie	 sprzętu	 strażackiego	 z	 podaniem	 jego	
zastosowania.	 Wszyscy	 uczestnicy	 turnieju	 wykazali	 się	 ogromną	
wiedzą.	Wśród	finalistów	etapu	ustnego	znalazła	się	dwójka	naszych	
uczniów,	którzy	w	ostatecznej	klasyfikacji	zajęli:
•	III	miejsce	–	Bartosz	Kalinowski	(kl.	IV),
•	V	miejsce	–	Zuzanna	Zugaj	(kl.	VI),
w	 kategorii	 szkół	 podstawowych.	 Zwycięzcy	 otrzymali	 nagrody	
rzeczowe	i	dyplomy.	Gratulujemy	wszystkim	i	życzymy	powodzenia	
w	kolejnych	edycjach	konkursu.
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Na sportowo

Mistrzostwa Mirosławca
na Ergometrze Wioślarskim

	 1	 kwietnia	 już	 po	 raz	 jedenasty	 odbyły	 się	 Mistrzostwa	
Mirosławca	na	Ergometrze	Wioślarskim.	Udział	w	zawodach	wzięły	
92	 osoby	 -	 uczniowie	 szkoły	 podstawowej,	 gimnazjum	 oraz	 osoby	
dorosłe	-	którzy	rywalizowali	ze	sobą	w	pięciu	kategoriach:	6-7-9	lat,	
10-11	lat,	12-13	lat,	14-16	lat,	17-open.	Głównym	celem	imprezy	było	
popularyzowanie	 wioślarstwa	 oraz	 zachęcenie	 do	 aktywnego	
spędzania	 wolnego	 czasu.	 Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	
sponsorom	za	pomoc	w	organizacji	imprezy.	

 Powiatowa Gimnazjada 
w Indywidualnej Lekkoatletyce

		 Pierwszy	 dzień	 szkolnej	 akcji	 rozpoczęły	 klasy	 IV-VI,	 które	
udały	się	na	spotkanie	z	farmaceutą	-	Piotrem	Szczepanikiem	z	apteki	
„Centrum	 Zdrowia”	 w	 Wałczu.	 Pan	 Piotr	 przekazał	 uczniom	
informacje	na	temat	swojej	pracy,	cierpliwie	i	rzetelnie	odpowiadał	na	
pytania	uczniów,	którzy	z	dużym	zainteresowaniem	czekali	na	 jego	
odpowiedzi.	 Pan	 farmaceuta	 przypomniał	 uczniom,	 by	 nie	
nadużywali	antybiotyków	i	w	sposób	właściwy	przyjmowali	leki	np.	
pamiętali,	by	popijać	je	najlepiej	wodą.	Zaprezentował	część	narzędzi	
używanych	 w	 aptece	 do	 przygotowania	 maści	 i	 innych	 leków.	
Pogadanka	wywarła	na	uczniach	duże	wrażenie,	dlatego	też	jesteśmy	
bardzo	wdzięczni	panu	Piotrowi	za	poświęcony	czas.	W	tym	samym	
czasie	 uczniowie	klas	 I-III	 Gimnazjum	wzięli	 udział	w	warsztatach	
psychoedukacyjnych,	 których	 tematem	 przewodnim	 były	
„Dopalacze”.	 Uczniowie	 mieli	 okazję	 dowiedzieć	 się	 czym	 są	
dopalacze,	 jaki	wpływ	mają	na	organizm	młodego	 człowieka,	 jakie	
czynniki	 mogą	 uchronić	 ich	 przed	 zażywaniem,	 co	 dzieje	 się	
z	młodymi	ludźmi	po	ich	zażyciu	oraz	gdzie	należy	szukać	pomocy.	
Młodzież	w	grupach	zadaniowych	pracowała	nad	receptą	na	zdrowie,	
wspólnie	 zastanawiali	 się	 co	 należy	 zalecać	 innym	 aby	 zachować	
zdrowie	i	jak	je	wzmacniać.	Zadaniem	grup	było	również	stworzenie	
piramidy	 priorytetów,	 na	 której	 umieszczali	 najlepsze	 metody	
radzenia	 sobie	 ze	 stresem.	 Zwieńczeniem	 zajęć	 był	 film	 profila-
ktyczny	 -	 wywiad	 z	 młodą	 dziewczyną,	 która	 zażywała	 środki	
psychoaktywne.	Jej	wypowiedzi	w	jasny	i	rzetelny	sposób	obrazowały	
skutki	 zażywania	 dopalaczy,	 silnie	 trafiały	 do	 młodego	 odbiorcy.	
Warsztaty	 przygotowała	 i	 przeprowadziła	 pani	 Agata	 Boruch
-Jaszczyk.

	 Drugi	dzień	przeznaczony	był	dla	klas	młodszych,	a	hasło	dnia	
brzmiało	 „Higiena	osobista”.	 	W	bibliotece	szkolnej	 zgromadzili	 się	
uczniowie	klasy	II	i	III	szkoły	podstawowej	by	wspólnie	porozmawiać	
o	tym	jak	należy	dbać	o	czystość	swojego	ciała.	 	Uczniowie	obejrzeli	
film	profilaktyczny	 zgodny	 z	 tematyką	dnia,	wzięli	 udział	w	quizie	
i	w	 parach	 rozwiązywali	 rebusy	 oraz	 krzyżówkę	 dotyczącą	 dbania	
o	 higienę	 osobistą.	 Podobne	 zajęcia	 przeprowadzono	 dla	 grupy	
przedszkolaków		i	uczniów	klasy	I.	
Uczniowie	mieli	 okazję	 do	 chwili	 refleksji,	 czy	w	 sposób	właściwy	
dbają	 o	 higienę	 zębów,	 odpowiednio	 je	 czyszczą	 i	 co	 3	 miesiące	
wymieniaj	 swoje	 szczoteczki.	 Uświadomili	 sobie	 jak	 ważne	 dla	
naszego	zdrowia	jest	mycie	rąk,	gdyż	ta	prosta	i	podstawowa	czynność	
zapobiega	wielu	chorobom	 	(np.	biegunce,	zatruciom	pokarmowym,	
grypie,	salmonellozie,	wirusowemu	zapaleniu	wątroby	typu	A	itp.).

	 9	 czerwca	 na	 stadionie	 Centralnego	 Ośrodka	 Sportu	 na	
Bukowinie	 rozegrano	 Powiatową	 Gimnazjadę	 w	 Indywidualnej	
Lekkoatletyce.	 Rywalizowano	 w	 konkurencjach	 biegowych	 oraz	
w	konkurencjach	technicznych.	Uczniowie	Gimnazjum	w	Mirosławcu	
osiągnęli	bardzo	dobre	rezultaty:
-	Wiktoria	Dzikowska	II	miejsce	w	biegu	na	80	m	ppł,	
-	Patryk	Ziółkowski	I	miejsce	w	biegu	na	110	m	ppł.	
-	Kamila	Koźbiał	II	miejsce	w	biegu	na	100	m,
-	Aleksandra	Pyrka	III	miejsce	w	biegu	na	100,	
-	Kacper	S�midowicz	I	miejsce	w	biegu	na	100m,
-	Julia	Podsiadło	I	miejsce	w	biegu	na	300m,
-	Bartosz	Jarosz	I	miejsce	w	bieg	na	300m,
-	Patrycja	Kołoszyc	I	miejsce	w	biegu	na	600m,
-	Julia	Sulik	II	miejsce	w	biegu	na	600m,
-	Amelia	Sękowska	I	miejsce	w	biegu	na	1000m,
-	Julia	Strugała	II	miejsce	w	biegu	na	1000m,
-	Oskar		Twardzisz	I	miejsce	w	biegu	na	2000m,
-	Nikodem	Plewa	II	miejsce	w	biegu	na	2000m,
-	S�wieczkowska	I	miejsce	w	skok	wzwyż,
-	Patryk	Ziółkowski	II	miejsce	w	skoku	wzwyż,
-	Filip	Sulik	III	miejsce	w	skoku	wzwyż,
-	Zuzanna	Bilicka	I	miejsce	w	pchnięciu	kulą,
-	Nikola	Kucińska	III	miejsce	w	pchnięciu	kulą,
-	Artur	Plicha	I	miejsce	w	pchnięciu	kulą,
-	Zuzanna	S�wieczkowska	I	miejsce	w	skoku	w	dal.
Medalistów	dekorował	Dyrektor	COS	OPO	Wałcz	-	Zdzisław	Ryder.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Czwórboju 

	 11	maja	br.	w	Wałczu	na	terenie	Centralnego	Ośrodka	Sportu	
na	Bukowinie	odbyły	się	Igrzyska	Młodzieży	Szkolnej	w	Czwórboju	
LA.	Uczniowie	naszej	szkoły	rywalizowali	ze	szkołami	podstawowymi	
z	Wałcza.	Zawody	zostały	rozegrane	w	4	konkurencjach:	skok	w	dal,	
bieg	na	60	metrów,	rzut	piłeczką	palantową	i	bieg	na	600metrów	dla	
dziewcząt	a	bieg	na	1000m	dla	chłopców.	Zespół	w	składzie:	Maryla	
Jakubik,	Marcelina	Kamionka,	Maja	Galewska,	Jessica	Skowron,	Kinga	
Z� ygowska,	 Julia	 Pałczyńska,	 Julia	 Hajdasz,	 wywalczył	 I	 miejsce	
otrzymując	 puchar	 oraz	 awans	 do	 finału	 wojewódzkiego.	 Zostały	
również,	 wręczone	 medale	 i	 dyplomy	 dla	 trzech	 najlepszych	
zawodniczek	 za	 uzyskanie	 największej	 liczby	 punktów:	 I	 miejsce	
zajęła	Maryla	Jakubik		SP	Mirosławiec	231	pkt.	II	miejsce	zajęła	Jessica	
Skowron	SP	Mirosławiec	211	pkt.	Chłopcy	w	składzie:	Jakub	Cichosz,	
Marcel	 Skrzypczak,	 Patryk	 Skrzypczak,	 Julek	 Kniaziuk,	 Sebastian	
Ryżlak,	 Piotr	 Grudziński,	 Adam	 Kołodziejczyk	 również	 wywalczyli	
I	 miejsce	 otrzymując	 puchar	 i	 awans	 do	 finału	 wojewódzkiego.	
Zostały	również	wręczone	medale	i	dyplomy	dla	trzech	najlepszych	
zawodników	za	uzyskanie	największej	liczby	punktów:
I	miejsce	zajął	Jakub	Cichosz	SP	Mirosławiec	-	201	pkt.
Drużyny	do	zawodów	przygotowali:	Iwona	Sulik,	Janusz	Cebula.

Finał wojewódzki w czwórboju

	 30	maja	br	w	Złocieńcu	odbył	się	Finał	Wojewódzkich	Igrzysk	
Młodzieży	 Szkolnej	 w	 Czwórboju	 	 Drużynowym	 Klas	 VI	 Szkoły	
Podstawowej	 Dziewcząt.	 Uczennice	 naszej	 szkoły	 reprezentowały	
powiat	wałecki	w	następującym	składzie:	Jakubik	Maryla,	Kamionka	
Marcelina,	Hajdasz	Julia,	Galewska	Maja,	Skowron	Jessica,	Z�ygowska	
Kinga,	Pałczyńska	Julia.	Na	17	powiatów	zespołowo	zajęły	XIV	miejsce	
zdobywając	1009	punktów.	Również	indywidualnie	wręczono	medale	
za	poszczególne	konkurencje.	W	biegu	na	60	metrów	srebrny	medal	
otrzymała	 Maryla	 Jakubik	 z	 SP	 Mirosławiec	 (czas	 8,86s),	 która	
również	w	skoku	w	dal	wywalczyła	srebrny	medal	(4,57	m.).	Łącznie	
w	 zawodach	 wzięło	 udział	 100	 zawodniczek	 z	 17	 powiatów	
z	 województwa	 zachodniopomorskiego.	 Gratulujemy	 i	 życzymy	
dalszych	sukcesów	sportowych.	



Przypominamy, że od 12 kwietnia br. obowiązuje nowy regulamin oraz cennik 
opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach 
komunalnych gminy Mirosławiec.
Groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze 
na cmentarzach komunalnych w Mirosławcu, Jabłonowie i Hankach, podlegają 
opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r., poz. 2126 z późn. zm.). Groby, za które nie 
została wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, 
przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.
Informacje o grobach i opłatach udzielane są w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec pokój nr 3 oraz pod numerem telefonu 
67 259 61 42.

Wyciąg z uchwały Nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na 
cmentarzach komunalnych gminy.
1. Opłata za wykupienie miejsca grzebalnego na cmentarzu na okres 20 lat:
1) na grób dla dziecka do lat 6 – 150,00 zł;
2) na grób ziemny pojedynczy dla zwłok pozostałych – 250,00 zł;
3) na grób ziemny podwójny w pionie dla zwłok pozostałych – 400,00 zł;
4) na grób ziemny podwójny w poziomie dla zwłok pozostałych – 500,00 zł;
5) w grobie ziemnym urnowym jednomiejscowym – 200,00 zł;
6) w grobie ziemnym urnowym wielomiejscowym – 400,00 zł;
7) w  grobie murowanym pojedynczym – 350,00 zł.

2. Opłata jednorazowa za wykupienie miejsca na cmentarzu:
1) w grobie murowanym dwumiejscowym z dwiema komorami w pionie 
      – 700,00 zł;
2) w grobie murowanym dwumiejscowym z dwiema komorami w poziomie 
      – 1000,00 zł;
3) w grobie murowanym urnowym dwumiejscowym - 400,00 zł.

3. Opłata za przedłużenie prawa do użytkowania grobu na cmentarzu na okres 
następnych 20 lat, od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty:
1) za grób dla dziecka do lat 6 – 120,00 zł;
2) za grób ziemny pojedynczy dla zwłok pozostałych – 200,00 zł;
3) za grób ziemny podwójny w pionie dla zwłok pozostałych – 300,00 zł;
4) na grób ziemny podwójny w poziomie dla zwłok pozostałych – 400,00 zł;
5) za grób murowany pojedynczy – 300,00 zł.

4. Rezerwacja miejsca grzebalnego do dnia pochówku:
1) pod grób ziemny pozostałych zwłok – 300,00 zł;
2) pod grób murowany – 400,00 zł;

5. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:
1) za korzystanie z kaplicy cmentarnej (za dobę) – 35,00 zł;
2) opłata za przechowywanie zwłok w chłodni (za dobę) – 110,00 zł;
3) opłata stała pobierana przy pochówku – 180,00 zł;
4) opłata stała jednorazowa w wysokości 150 zł za wejście lub wjazd na cmentarz 
w celu wykonania:
- prac remontowo-budowlanych, w tym: utwardzenia powierzchni wokół pomnika 
z grysu lub kostki polbruk;
- prac kamieniarskich, w tym: postawienia, rozebrania, wymiany, naprawy 
nagrobka;
- czynności ekshumacyjnych.

Do opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzach  
komunalnych na terenie Gminy Mirosławiec dolicza się podatek VAT, według 
obowiązującej stawki.

Nowy Regulamin Cmentarza

PSZOK
Punkt  Selektywnej  Zbiórki 
Odpadów  Komunalnych

Przypominamy, że od 1 lipca 2016 roku na terenie naszej gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. 

PSZOK znajdujący się przy ul. Parkowej 22 w Mirosławcu (dawna gazownia).
00 00 00 00PSZOK czynny jest w następujące dni tygodnia: - środa 14 -18 ; - sobota 10 -14

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mirosławcu zajmuje się firma: Ekomirtech Sp. Jawna ul. 10 Lutego 14, 

78-650 Mirosławiec. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne tylko od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (zgodnie 

z obowiązującym regulaminem dostępnym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej 

www.bip.miroslawiec.pl).

Mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe takie jak: stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz szkła, odpady zielone, odpady niebezpieczne takie jak farby, lakiery, kleje, 

detergenty i chemikalia,  gruz i odpady budowlane z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, jak również świetlówki i 

baterie oraz zużyte opony z samochodów osobowych.

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC 

od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

03.07.2017

17.07.201

31.07.2017

14.08.2017 

28.08.2017

11.09.2017

25.09.2017

9.10.2017

23.10.2017

6.11.2017

20.11.2017

4.12.2017

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

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

18.12.2017 12.03.2018 4.06.2018

2.01.2018
wtorek

26.03.2018 18.06.2018

15.01.2018 9.04.2018

29.01.2018 23.04.2018

12.02.2018 7.05.2018
 

26.02.2018 21.05.2018

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

4.07.2017

18.07.2017

1.08.2017

16.08.2017

5.09.2017

19.09.2017

3.10.2017

17.10.2017

7.11.2017

21.11.2017

5.12.2017

19.12.2017

9.01.2018

23.01.2018

6.02.2018

20.02.2018 8.05.2018

6.03.2018 22.05.2018

20.03.2018 5.06.2018

10.04.2018 19.06.2018

24.04.2018

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

13.12.2017 20.03.2018

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

10.07.2017

24.07.2017

7.08.2017

21.08.2017

4.09.2017

18.09.2017

2.10.2017

16.10.2017

30.10.2017

13.11.2017

27.11.2017

11.12.2017

21.12.2017
czwartek

5.03.2018 14.05.2018

27.12.2017
środa

19.03.2018 28.05.2018

8.01.2018 29.03.2018 14.06.2018

22.01.2018 3.04.2018
czwartek

25.06.2018

5.02.2018 16.04.2018
wtorek

19.02.2018 30.04.2018
wtorek

wtorek

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC 
(wioski) od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

6.07.2017

20.07.2017

3.08.2017

24.08.2017

21.09.2017

16.10.2017

16.11.2017

14.12.2017

22.12.2017

11.01.2018

8.02.2018

15.03.2018

30.03.2018
piątek

12.04.2018 

10.05.2018

7.06.2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 
W MIROSŁAWCU I MIROSŁAWCU GÓRNYM od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

ODBIÓR 2 RAZY W TYGODNIU - W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

ODBIÓR RAZ W TYGODNIU - W KAŻDY WTOREK

ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

25.07.2017

29.08.2017

26.09.2017

24.10.2017

28.11.2017

13.12.2017

30.01.2018

27.02.2018

20.03.2018

24.04.2018

29.05.2018

26.06.2018

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

13.07.2017

27.07.2017

10.08.2017

31.08.2017

28.09.2017

26.10.2017

23.11.2017

21.12.2017

18.01.2018

15.02.2018

22.03.2018

19.04.2018

17.05.2018

14.06.2018

28.06.2018

Jałonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Toporzyk, Nieradź, Próchnowo, Kalinówka

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

10.10.201711.07.2017

14.11.20178.08.2017

12.12.201712.09.2017

16.01.2018

20.02.2018

20.03.2018

17.04.2018

15.05.2018

12.06.2018

9.12.2017 21.03.2018

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

piątek

21.06.2018




