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Ze	świątecznymi	pozdrowieniami

																					Piotr	Pawlik
						burmistrz@miroslawiec.pl

	 	 	 Kolejny	 rok	dobiega	końca.	 Jestem	przeko-
	 	 nany,	 że	 był	 to	 dla	 nas	 dobry	 okres	 i	 możemy	
	 	 z	 optymizmem	 patrzeć	 na	 nadchodzący	 rok	
	 		 2018.
	 	 	 Jak	Państwo	zdążyli	już	poznać	obecną	Radę	
	 	 Miejską,	 jak	 i	moje	działania,	nie	będą	Państwo	
zaskoczeni	moim	podsumowaniem	mijającego	roku	2017.
	 To	był	dobry	rok	dla	inwestycji	i	rozwoju	gminy,	w	którym	na	
dużą	skalę	skorzystaliśmy	z	unijnych	programów	dofinansowujących	
nasze	zadania.	Modernizacja	kolejnego	odcinka	ul.	Sprzymierzonych	
(celowo	nie	piszę	ostatniego,	bo	za	„rzeczką”	mamy	jeszcze	sporo	pra-
cy)	została	przeprowadzona	dzięki	Programowi	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich.	Pozyskaliśmy	prawie	64%	środków	spoza	budżetu	gminy	
–	 to	 prawie	 700	 tysięcy	 złotych.	 Dlaczego	 środki	 z	 unijnych	
programów	są	takie	ważne?	Pozwalają	bowiem	na	więcej	inwestycji.	
Każda	złotówka	z	zewnątrz	pozwala	na	to,	że	możemy	po	rozliczeniu	
inwestycji,	 przeznaczyć	 zaoszczędzone	 środki	 gminne	na	 inne,	nie	
mniej	ważne	cele.	
	 I	 tak	 było	 z	 zakupem	 auta	 dla	 OSP	 Mirosławiec.	 W	 remizie	
pojawiło	 się	 auto	 do	 wyjazdów	 do	 zdarzeń	 drogowych,	 ale	
i	jednocześnie	dzięki	zbiornikowi	o	poj.	2.000	litrów	wody,	w	który	
zaopatrzony	jest	w/w	samochód,	zwiększa	on	nasze	bezpieczeństwo	
przeciwpożarowe.	W	 tym	miejscu	 chciałbym	 bardzo	 podziękować	
druhom	z	naszej	 jednostki	za	pomoc	i	zaangażowanie	związane	ze	
sprowadzeniem	auta,	jak	i	jego	przystosowaniem	do	eksploatacji.	Bez	
druhów:	 Leszka	 Mazura,	 Piotra	 Mazura,	 Pawła	 Trzósło,	 Dariusza	
Zwierzyńskiego,	Karola	Karczewskiego	 i	 Jana	Kiepieli,	 zadanie	 nie	
zostałoby	 tak	 szybko	 zrealizowane	 –	 bardzo	 dziękuję	 za	 Waszą	
pomoc.
	 Rozpoczęliśmy	 też	 dwa	 kolejne	 zadania	 z	 dofinansowaniem	
unijnym:	kanalizację	Orla	i	kanalizację	z	wodociągowaniem	Próchno-
wa.	To	bardzo	ważne	tematy	związane	z	bezpieczeństwem	wodno-
kanalizacyjnym	 na	 terenie	 gminy.	 Oprócz	 niższych	 opłat	 dla	
mieszkańców	 osiągniemy	 bezpieczne	 dla	 środowiska	 odprowa-
dzenie	ścieków.	Po	Jabłonkowie	to	będą	kolejne	dwie	wioski	skana-
lizowane	na	terenie	gminy.	Przed	nami	jeszcze	Łowicz	Wałecki	–	gdzie	
dokumentacja	 techniczna	 jest	 w	 trakcie	 realizacji	 i	 Hanki,	 gdzie	
projekt	będzie	opracowany	w	roku	2018.
	 Oprócz	 kanalizacji,	 ważnym	 zadaniem,	 którego	 realizacja	
właśnie	się	rozpoczyna,	jest	modernizacja	ujęcia	wody	w	Mirosławcu.	
Również	 to	 zadanie	 otrzymało	wsparcie	 zewnętrzne	w	wysokości	
85%	 ze	 środków	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 dla	
województwa	zachodniopomorskiego	–	ponad	1,6	mln	 złotych.	To	
krok	milowy	w	historii	naszych	wodociągów.	Zostanie	zmodernizo-
wane	 ujęcie	 wody	 oraz	 wybudowana	 nowa	 stacja	 uzdatniania.	
Przedsięwzięcie	to	znacznie	poprawi	jakość	naszej	wody	w	kranach.	
Na	realizację	tego	zadania	również	firma	Z�ywiec	Zdrój	zadeklarowała	
przekazanie	 100.000	 zł.	 Planowany	 termin	 zakończenia	 prac	 to	
koniec	czerwca	2018	roku.
	 Grudniowe	zanieczyszczenie	wody	w	wodociągu	pokazało	nam	
wszystkim,	że	czysta	i	przebadana	woda	jest	dla	nas	bardzo	ważna	
i	potrzebna.	Nowe	ujęcie	ze	stacją	uzdatniania	poprawi	i	tak	już	dobre	
wskaźniki	wody,	a	zwiększenie	częstotliwości	badań	spowoduje,	że	
zminimalizujemy	ryzyko	zanieczyszczeń	w	przyszłości.
	 Nasze	 szkoły	 w	 tym	 roku	 zaczęły	 wykorzystywać	 środki	
zewnętrzne	pochodzące	z	Kontraktu	Samorządowego.	Pieniądze	są	
przeznaczone	na	nowe	pracownie	przedmiotowe,	tak	w	Piecniku,	jak	
i	 w	 Mirosławcu.	 Dodatkowo	 po	 raz	 pierwszy	 wszystkie	 dzieci	
z	obu	szkół	brały	udział	w	wycieczkach	do	Torunia.	Kolejne	są	za-
planowane	 na	 przyszły	 rok	 do	 Szczecina.	 W	 ramach	 Kontraktu	
wykonaliśmy	kompleksową	modernizację	I	piętra	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Mirosławcu.	Na	II	piętro	przyjdzie	czas	w	roku	2018.
	 Trzeci	raz	przeprowadziliśmy	głosowanie	do	budżetu	obywa-
telskiego	 zwiększając	 pulę	 o	 kolejne	 pieniądze.	 90	 tysięcy	 złotych	
z	budżetu	gminy	w	roku	2018	zostanie	przeznaczone	na	realizację	
projektów	zgłoszonych	 i	wybranych	przez	mieszkańców	gminy.	Po	
raz	kolejny	odnotowaliśmy	bardzo	duże	zainteresowanie	taką	formą	
wydatkowania	gminnych	środków.	
	 Co	 mamy	 w	 planach	 na	 rok	 2018?	 Sporo.	 Nie	 brakuje	 nam	
pomysłów,	 a	 niekiedy	 i	 marzeń,	 które	 będziemy	 starali	 się	 wpro-
wadzać	w	 życie.	 Będziemy	 robić	wszystko,	 aby	 zdobyć	 dofinanso-
wania	zewnętrzne,	o	które	nieustannie	zabiegamy.
	 	 	 						

	 	 Wieści	z	sesji			
	 	 	 Zbliżają	 się	 S�więta	 Bożego	 Narodzenia,	 co
	 	 nieodzownie	wskazuje,	 że	kończy	się	2017	rok.	
	 	 Był	to	rok	wielu	ważnych	decyzji,	dużego	budżetu	
	 	 (ponad	25	mln	złotych)	i	planów,	które	udało	się	
	 	 zrealizować.	W	tym	wydaniu	gazetki	tradycyjnie	
przedstawię	 Państwu	 przekrojowo	 informacje	 omawiane	 na	 osta-
tnich	sesjach.	
	 W	 sierpniu	 omówiono	 sytuację	 na	 rynku	 pracy	 w	 Gminie	
Mirosławiec	i	Powiecie	Wałeckim.	W	naszej	gminie	w	I	półroczu	2017	
roku	 liczba	 bezrobotnych	 wynosiła	 185	 osób,	 z	 czego	 kobiety	
stanowiły	 niestety	 ponad	 60%.	 Problematykę	 dot.	 bezrobocia,	
pracodawców	i	instrumentów	pomocowych	dla	osób	poszukujących	
pracy	przedstawiła	dyrektor	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Wałczu	-	
Anna	Zaleska.
	 Na	 sesji	 we	 wrześniu	 jedną	 z	 najważniejszych	 spraw	 było	
podjęcie	uchwały	dotyczącej	Lokalnego	Programu	Rewitalizacji	dla	
Gminy	 i	 Miasta	 Mirosławiec.	 Zakłada	 on	 szereg	 działań	 ukierun-
kowanych	 w	 stronę	 sfery	 infrastrukturalnej	 oraz	 społeczno
-edukacyjnej.	 Podjęto	 również	 uchwałę	 w	 sprawie	 przekazania	
10	 tys.	 zł	 dla	 gminy	 Brusy,	 która	 ucierpiała	 podczas	 jesiennych	
nawałnic.	 Chciałbym	 ponadto	 złożyć	 serdeczne	 podziękowania	
wszystkim	 osobom	 zaangażowanym	 w	 pomoc	 	 dla	 gminy	 Sośno,	
która	również	ucierpiała	w	sierpniowym	kataklizmie.	Zabezpieczono	
także	 środki	 finansowe	 m.in.	 na	 przebudowę	 ul.	 Jaskółczej,	
Jastrzębiej,	Z� urawiej	i	Skowronkowej	w	Mirosławcu	oraz	na	moderni-
zację	 świetlicy	wiejskiej	w	Toporzyku	 (ostatecznie	 powstanie	 tam	

2świetlica	z	elementów	kontenerowych	o	wymiarach	ok.	40-50	m ).		
Rada	zabezpieczyła	środki	finansowe	związane	z	realizacją	projektu	
Cyfrowy	 Mirosławiec,	 na	 który	 otrzymaliśmy	 dofinansowanie	
w	wysokości	ok.	725	tys.	złotych.
	 Październik	 upłynął	 m.in.	 pod	 znakiem	 uchwalenia	 nowych	
stawek	 podatkowych,	 które	 w	 stosunku	 do	 roku	 poprzedniego	
wzrosły	 o	 około	 2,5%.	 Np.	 stawka	 podatku	 od	 nieruchomości	

2zabudowanych	budynkami	mieszkalnymi	z	0,30	na	0,31	zł	od	1m 	
powierzchni.	 W	 tym	 roku	 postanowiono	 nie	 podnosić	 stawek	
podatku	od	środków	transportowych,	a	podatek	leśny	i	rolny	przyjęto	
z	komunikatu	GUS.	Podczas	tej	sesji	w	związku	z	reformą	edukacji	
powzięto	 także	decyzję	o	przekształceniu	naszych	 zespołów	 szkół	
w	 ośmioklasowe	 szkoły	 podstawowe	 oraz	 zabezpieczono	 środki	
finansowe	 na	 przebudowę	 lokalu	 mieszkalnego	 nr	 2	 położonego	
w	 miejscowości	 Hanki	 na	 dwa	 lokale	 mieszkalne	 (teren	 starej	
świetlicy).	
	 Na	sesji	 listopadowej	przyjęto	uchwałę	o	pomocy	finansowej	
dla	 Zakładu	 Opiekuńczo	 -	 Leczniczego	 SP	 ZOZ	 „Leśna	 Ustroń”	
w	Tucznie	w	wysokości	10	tysięcy	złotych.	Przegłosowano	również	
uchwałę	w	sprawie	umożliwienia	dokonywania	opłat	podatkowych	
w	Urzędzie	Miejskim	za	pomocą	terminala	i	karty.	Poza	tym	Gmina	
Mirosławiec	przekazała	na	Fundusz	Wsparcia	Policji	pomoc	 finan-
sową	w	wys.	5	tysięcy	złotych	i	zabezpieczyła	środki	finansowe	na	
sporządzenie	 dokumentacji	 projektowej	 dot.	 budowy	 oświetlenia	
wzdłuż	ścieżki	pieszo-rowerowej	do	jeziora	Kosiakowo.
	 Ze	 spraw	 omawianych	 podczas	 tych	 kilku	 miesięcy	 należy	
również	zwrócić	szczególną	uwagę	na	fakt,	że	gmina	przystąpiła	do	
rządowego	programu	Mieszkanie+.	Podpisano	już	w	tej	sprawie	list	
intencyjny	 z	 przedstawicielami	 strony	 rządowej.	 Gmina	 ze	 swojej	
strony	zapewnia	grunt	pod	budowę.	W	ramach		projektu	planowane	
jest	wybudowanie	72	mieszkań	na	ul.	Akacjowej	w	Mirosławcu.	Na	
wolny	 rynek	ma	 trafić	 ok.	 30%	mieszkań,	 pozostałe	 będą	 wynaj-
mowane.	Można	je	będzie	wynająć	na	2	sposoby,	albo	zdecydować	się	
tylko	na	wynajem	(na	okres	15	lat),	albo	na	wynajem	z	opcją	wykupu	
po	 30	 latach.	 Przewidywany	 czynsz	 w	 woj.	 zachodniopomorskim	
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wynieść	ma	 7,56	 zł/m 	 przy	wynajmie	 i	 10,79	 zł/m 	 przy	 najmie	
z	opcją	przeniesienia	własności	po	30	latach.		
	 Co	warto	podkreślić,	to	fakt,	że	zdecydowana	większość	uchwał	
Rady	 Miejskiej	 jest	 podejmowana	 jednogłośnie.	 Poziom	 dyskusji	
i	 zrozumienia	 tematów	 jest	 z	 reguły	 zgodny,	 co	 dobrze	 wróży	 na	
ostatni	rok	naszej	pracy	w	obecnej	kadencji	samorządu.

	 	 										Ze	świątecznymi	pozdrowieniami

Piotr	Czech									
przewodniczacy@miroslawiec.pl
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-	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.	
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WIEŚCI Z INWESTYCJI

			 W	ramach	zadania	„Przebudowa	chodników	na	terenie	
Mirosławca	Górnego	(przy	bloku	nr	2	i	3)”	zostały	rozebrane	
istniejące	chodniki	z	płytek	betonowych	wraz	z	krawężni-
kami	i	obrzeżami.	Wykonano	nową	nawierzchnię	chodników	

2z	kostki	betonowej	typu	polbruk	w	łącznej	ilości	170m 	wraz	
z	 krawężnikami	 i	 obrzeżami.	 Roboty	 zostały	 zakończone	
w	grudniu	br.	Łączna	wartość	zadania	to	34	380,00	zł	brutto.	
Wykonawcą	 robót	 była	 firma	 Zakład	 Robót	 Komunalnych	
Małgorzata	Prętkowska	z	Wałcza.		

Modernizacja chodników w Mirosławcu Górnym 
- przy blokach nr 2 i 3

	 W	 ramach	 zadania	 „Przebudowa	 ul.	 Jaskółczej,	 Jastrzębiej,	 Z� urawiej	
i	Skowronkowej	w	Mirosławcu	przy	użyciu	płyt	drogowych”	-	I	etap,	na	ul.	Jastrzębiej	
do	 końca	 2017	 zostanie	 wykonana	 nawierzchnia	 z	 płyt	 drogowych	 żelbetowych	

2pełnych	w	 ilości	639m .	Koszt	przebudowy	to	133	741,15	zł	brutto.	Roboty	będę	
wykonywane	przez	firmę	„SPECBRUK	s.c.”	Sebastian	i	Mariusz	Mazur	z	Mirosławca.	
Planowany	termin	zakończenia	prac	grudzień	2017	r.		

Utwardzenie płytami betonowymi 
ul. Jastrzębiej w Mirosławcu

	 W	 ramach	 	 zadania	 „Przebudowa	 chodnika	 na	 ul.	 Jeziornej	 w	Mirosławcu”	
2wykonano	 obustronny	 chodnik	 z	 kostki	 betonowej	w	 ilości	 557,55	m ,	 zjazdu	na	

2posesje	 w	 ilości	 421m 	 oraz	 pasy	 zieleni.	 Wykonawcą	 robót	 był	 Zakład	 Robót	
Komunalnych	 Małgorzata	 Prętkowska	 z	 Wałcza.	 Wartość	 zadania	 152	 693,92	 zł	
brutto.	

Budowa chodników na ul. Jeziornej

		 W	 ramach	 zadania	 „Przebu-
dowa	przepustu	drogowego	we	wsi	
Łowicz	 Wałecki”	 wykonano	 roboty	
w	 zakresie:	 rozebrania	 istniejącego	
przepustu	z	rury	betonowej	z	cegla-
nymi	 ściankami	 czołowymi	 o	 dłu-
gości	 około	 9m	 i	 średnicy	 0,6m.	
Wykonano	nowy	przepust	o	długości	
około	 13m	 z	 rury	 z	 tworzywa	
sztucznego	 o	 średnicy	 0,8m,	 wyko-
nano	 ścianki	 czołowe	 przepustu,	
odtworzono	 nawierzchnię	 drogi	
w	 miejscu	 wykonywania	 prac.	
Wykonawcą	 robót 	 był 	 Zakład	
Remontowo-Budowlany	 „DRO-
MOST”	 Błażej	 Fobka	 z	 Wielenia.	
Wartość	 zadania	 to	 125	 460,00	 zł	
brutto.	

Przebudowa przepustu w Łowiczu Wałeckim

Naprawa drogi 
do Drzewoszewa

	 W	 2017	 Gmina	 nieodpłatnie	 po-
zyskała	w	ramach	współpracy	z	Generalną	
Dyrekcją	 Dróg	 Krajowych	 i	 Autostrad	
Oddział	 Szczecin	 destrukt	 asfaltowy	
w	 ilości	 1500	 ton,	 który	 został	 wyko-
rzystany	 do	 naprawy	 nawierzchni	 drogi	
gminnej	 z	 miejscowości	 Jabłonkowo	 do	
miejscowości	 Drzewoszewo	 poprzez	
rozłożenie	 i	 zwałowanie	 destruktu.	
W	 2018	 roku	 na	 wyremontowanym	
odcinku	 drogi 	 zostanie 	 wykonane	
oznakowanie	 pionowe	 wprowadzające	
między	innymi	ograniczenie	prędkości.

Dom komunalny 
w Hankach

	 W	 ramach	 zadania	 „Przebudowa	
lokalu	mieszkalnego	nr	2	w	budynku	nr	63	
położonego	w	miejscowości	Hanki	na	dwa	
lokale	 mieszkalne”	 została	 opracowana	
dokumentacja	 projektowa	 oraz	 rozpo-
częto	realizację	robót,	które	podzielono	na	
dwa	 etapy.	W	 pierwszym	 etapie	 realizo-
wanym	w	2017	zostaną	wykonane	prace	
związane	z	wykonaniem	nowego	pokrycia	
dachowego	 pozwalające	 na	 wyelimino-
wanie	problemu	nieszczelnego	dachu,	a	co	
za	 tym	 idzie	 niszczenia	 budynku.	 Drugi	
etap	robót	planowany	jest	do	wykonania	
w	2018	roku.	Koszt	I	etapu	robót	szacuje	
się	na	około	90	tysięcy	złotych.	

Chodnik Jabłonkowo

	 W	 ramach	 zadania	 „Przebudowa	
odcinka	 drogi	 we	 wsi	 Jabłonkowo”	
wykonano	 ostatni	 odcinek	 chodnika	
prowadzący	 w	 kierunku	 gospodarstwa	
rolnego.	 Wybudowano	 chodnik	 z	 kostki	
betonowej	typu	„polbruk”		w	łącznej	ilości	

2100m 	oraz	dwa	zjazdy	z	trylinki	w	ilości	
218m .	Wykonawcą	 robót	 była	 firma	AGB	

Przedsiębiorstwo	 Robót	 Instalacyjnych,	
Melioracyjnych	 i	 Drogowych	 Andrzej	
Gostołek	 z	 Człopy.	 Wartość	 zadania	 to	
21	460,00	zł	brutto.	
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	 Rozpoczęła	 się	 realizacja	 projektu	 	 „Budowa	 kanalizacji	
wraz	 ze	 zbiornikiem	 na	 ścieki	 we	 wsi	 Orle”,	 która	 jest	
współfinansowana	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	
działania	 „Podstawowe	 działania	 i	 odnowa	wsi	 na	 obszarach	
wiejskich”	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014	
–	 2020.	 Umowa	 z	 Samorządem	 Województwa	 o	 przyznaniu	
pomocy	została	podpisana	w	dniu	26	maja		br.		Wartość	projektu	
wyniosła:	 700	 629,44	 zł.	 Wysokość	 przyznanego	 dofinanso-
wania:	 388	 142,00	 zł.	 	 Termin	 zakończenia	 projektu	 przewi-
dywany	jest	na	maj	2018	r.	
	 W	 wyniku	 przeprowadzonego	 przetargu	 nieograni-
czonego	 Wykonawcą	 robót	 została	 firma	 „AGB	 –Przedsię-
biorstwo	 Robót	 Instalacyjnych,	 Melioracyjnych	 i	 Drogowych,	
Andrzej	Gostołek.	Inspektorem	nadzoru	inwestorskiego	została	
Pani	 Eleonora	 Puzo	 „Zakład	 Projektowanie,	 Nadzory,	 Inwe-
stycje”.	

PROJEKTY UNIJNE

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nowy wodociąg dla mieszkańców Orla

		 Trwa	 realizacja	 projektu	 „Budowa	 sieci	 wodociągowej	
i	sanitarnej	w	Próchnowie	oraz	sieci	wodociągowej	z	Bronikowa	
do	 Próchnowa	wraz	 z	 wymianą	 pompy	 głębinowej	 na	 ujęciu	
wody	w	Bronikowie”,	która	współfinansowana	jest	ze	środków	
Unii	 Europejskiej	w	 ramach	działania	 „Podstawowe	działania	
i	 odnowa	 wsi	 na	 obszarach	 wiejskich”	 Programu	 Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014	–	2020.
Umowa	 z	 Samorządem	 Województwa	 o	 przyznaniu	 pomocy		
została	 podpisana	 w	 dniu	 26	 maja	 br.	 Wartość	 planowana	
projektu	 wyniosła:	 2	 268	 672,39	 zł.	 Wysokość	 przyznanego	
dofinansowania:	1	282	881,00	zł.		Termin	zakończenia	projektu	
przewiduje	się	na	maj	2018	r.	

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nowy wodociąg 
dla mieszkańców Próchnowa

W	 wyniku	 przeprowadzonego	 przetargu	 nieograniczonego	
Wykonawcą	robót	została	firma	„AGB	–Przedsiębiorstwo	Robót	
Instalacyjnych,	Melioracyjnych	i	Drogowych,	Andrzej	Gostołek.	
Inspektorem	 nadzoru	 inwestorskiego	 została	 Pani	 Eleonora	
Puzo	„Zakład	Projektowanie,	Nadzory,	Inwestycje”.	

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nowa jakość - ulica Sprzymierzonych

		 „Przebudowa 	 u l i cy 	 Sprzymierzonych 	 w 	 m.	
Mirosławiec,	odcinek	od	skrzyżowania	z	drogą	wojewódzką	
nr	177	do	 istniejącego	przepustu”.	Operacja	 typu	 „Budowa	
lub	 modernizacja	 dróg	 lokalnych”	 w	 ramach	 poddziałania	
„Wsparcie	 inwestycji	 związanych	 z	 tworzeniem,	 ulepszaniem	
lub	 rozbudową	 wszystkich	 rodzajów	 małej	 infrastruktury,	
w	 tym	 inwestycji	 w	 energię	 odnawialną	 i	 w	 oszczędzanie	
energii”.	 Inwestycja	 jest	 współfinansowana	 ze	 środków	
Europejskiego	Funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	
lata	2014–2020.
Celem	projektu	jest:	poprawienie	infrastruktury	drogowej	na	
odcinku	0,301	km	ul.	Sprzymierzonych	od	drogi	wojewódzkiej	
nr	 177	 do	 granicy	 miasta	 Mirosławiec	 o	 pow.	 ogólnej	

2przebudowy	 3052,10	 m 	 poprzez	 wykonanie	 w	 pasie	
drogowym:	 kanalizacji	 deszczowej,	 oświetlenia	 ulicznego,	
nawierzchni	drogi	wraz	z	chodnikami,	zjazdami	i	parkingiem.
Pracę	zakończyły	się	w	grudniu	tego	roku.	
Wartość	 dofinansowania	 (odcinek	 od	 skrzyżowania	 z	 drogą	
wojewódzką	 nr	 177	 do	 istniejącego	 przepustu)wyniosła:	
697.928,00	zł.

W	ramach	zadania	 „Przebudowa	ulicy	Sprzymierzonych	w	m.	
Mirosławiec,	odcinek	od	skrzyżowania	z	drogą	wojewódzką	nr	
177	do	istniejącego	przepustu”	wykonano	oświetlenie	odcinka	
od	przepustu	w	stronę	Osiedla	Diamentowego.	Oświetlenie	to	
zostało	sfinansowane		z	budżetu	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec.

Warsztaty dla nauczycieli w zakresie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych 

	 Nauczyciele	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Lotników	Polskich	
w	Mirosławcu	 i	Szkoły	Podstawowej	w	Piecniku	uczestniczyli	
w	 zajęciach	 z	 zakresu	 podnoszenia	 kompetencji	 cyfrowych,	
prowadzonych	 przez	 Salon	 Edukacyjny	 Empiria	 ze	 Szczecina.	
Szkolenia	zostały	współfinansowane	ze	środków	Europejskiego	
Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Zachodniopomorskiego	na	lata	

c.d. na stronie 5
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2014-2020	z	projektu	pn.	„Cyfrowy	Mirosł@wiec	i	nowoczesne	
nauczanie	 za	 pomocą	 TIK	 oraz	 eksperymentu	 w	 szkołach	
podstawowych	i	gimnazjach	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec”.
Nauczyciele	zostali	podzieleni	na	grupy,	dla	których	w	różnych	
terminach	zorganizowano	szkolenia	z	danej	tematyki:
1.	 Zajęcia	 z	 wykorzystywaniem	 technik	 komputerowych	
i	informacyjnych	w	październiku	i	listopadzie.	Celem	szkoleń	
było	 nabycie	 przez	 nauczycieli	 kwalifikacji	 z	 zakresu	 technik	
komputerowych	i	informacyjnych,	które	można	wykorzystać	do	
prowadzenia	 poszczególnych	 zajęć	 -	 sposoby	 i	 techniki	
komputerowe	 i	 informacyjne,	 metody	 prowadzenia	 zajęć,	
zachęcanie	 uczniów	 do	 aktywnego	 uczestnictwa	 w	 zajęciach	
wykorzystujących	 te	 techniki,	 jak	 włączać	 narzędzia	 TIK	 do	
nauczania	przedmiotowego.
2.	 Tablica	 interaktywna	 w	 procesie	 edukacyjnym	
w	 październiku	 i	 listopadzie.	 	 Celem	 szkoleń	 było	 nabycie	
przez	nauczycieli	kwalifikacji	z	zakresu	obsługi	narzędzi	tablicy	
interaktywnej	 oraz	 umiejętności	 pracy	 z	 oprogramowaniem	
tablicy,	 a	 także	 wykorzystania	 zasobów	 dydaktycznych	
dostępnych	w	Internecie,	przygotowania	własnych	materiałów	
dydaktycznych	do	wykorzystania	w	pracy	z	tablicą	interaktywną	
oraz	pracy	z	darmowymi	aplikacjami	pomocnymi	w	nauczaniu	
z	wykorzystaniem	tablicy	interaktywnej.	

Metoda eksperymentu w edukacji 
przyrodniczej i matematycznej 

– szkolenia dla nauczycieli
	 W	dniach	11-12	października	2017	r.	odbyły	się	szkolenia	
dla	 nauczycieli	 przedmiotów	 przyrodniczych	 (przyroda,	
biologia,	fizyka,	chemia,	geografia)	oraz	matematyki	ze	Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu	 i	 Szkoły	
Podstawowej	w	Piecniku.	Szkolenia	zostały	współfinansowane	
ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Zachodniopomorskiego	 na	 lata	 2014-2020	 z	 projektu	 pn.	
„Cyfrowy	Mirosł@wiec	i	nowoczesne	nauczanie	za	pomocą	
TIK	 oraz	 eksperymentu	 w	 szkołach	 podstawowych
i	gimnazjach	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec”.
Prowadzącym	 zajęcia	 był	 Pan	 Łukasz	 Sporny	 reprezentujący	
firmę	Handlowo	–	Usługową	ALCHEMIK.
11.10.2017	 r. 	 „Metoda	 eksperymentu	 w	 edukacji	
przyrodniczej”
Tematyka	 zajęć	 obejmowała	 wstęp	 teoretyczny	 o	 metodzie	
eksperymentu,	 planowanie	 doświadczeń	 w	 nowej	 rzeczy-
wistości,	reforma	edukacji	i	prawo	oświatowe	obowiązujące	od	
września	2017	r.,	eksperymenty	w	skali	pokazowej	w	kontekście	
przyrodniczym,	 kuchnia	 molekularna	 –	 przykład	 zajęć	
interdyscyplinarnych	w	kształceniu	przyrodniczym	wszystkich	
poziomów.
12.10.2017	 r. 	 „Metoda	 eksperymentu	 w	 edukacji	
matematycznej”

Tematyka	 zajęć	 obejmowała:	 wstęp	 teoretyczny	 o	 metodzie	
eksperymentu,	 planowanie	 doświadczeń	 w	 nowej	 rzeczy-
wistości,	reforma	edukacji	i	prawo	oświatowe	obowiązujące	od	
września	2017	r.,	eksperymenty	w	skali	pokazowej	w	kontekście	
treści	 myślenia	 naukowego	 i	 matematycznego	 w	 ekspe-
rymentach	 podstawy	 programowej	 szkoły	 podstawowej	
i	 ponadpodstawowej,	 warsztaty	 w	 technice	 eksperymentu	
w	 małej	 skali	 –	 myślenie	 matematyczne	 w	 praktyce,	 manu-
faktura	mydła	–	czyli	zastosowanie	obliczeń	w	praktyce.	

Nauka za pomocą eksperymentu

		 W	 dniach	 od	 17	 do	 25	 października	 2017	 r.	 uczniowie	
Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu	
i	Szkoły	Podstawowej	w	Piecniku	wzięli	udział	w	wycieczkach	
do	 Torunia,	 które	 zostały	 współfinansowane	 ze	 środków	
Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Zachodniopomorskiego	
na	 lata	 2014-2020	 z	 projektu	 pn.	 „Cyfrowy	 Mirosł@wiec	
i	 nowoczesne	 nauczanie	 za	 pomocą	 TIK	 oraz	 eksperymentu	
w	 szkołach	 podstawowych	 i	 gimnazjach	 Gminy	 i	 Miasta	
Mirosławiec”.
	W	ramach	wycieczki	zorganizowano:
1.	Wystawy	w	Planetarium	do	wyboru:	
-	 „Cudowna	 podróż”	 -	 seans	 przedstawiał	 podstawowe	
gwiazdozbiory;	 uczniowie	 pod	 opieką	 astronoma	 wyruszyli	
w	rejs	na	Księżyc,	wylądowali	na	Marsie	oraz	znaleźli	odpowiedź	
na	wiele	frapujących	pytań,
-	 „Mataplanet”	 –	 seans	 opowiadał	 o	 niezwykłych	 i	 ekstre-
malnych	 warunkach,	 jakie	 panują	 na	 wybranych	 planetach	
i	księżycach	w	Układzie	Słonecznym,
-	„Wirująca	Ziemia”	-	uczestnicy	poznali	odpowiedź	na	pytania:	
dlaczego	mamy	cztery	pory	roku,	skąd	bierze	się	dzień	i	noc	oraz	
jak	zmienia	się	niebo	w	ciągu	roku.
-	 „Ziemia	 Planeta	 Kopernika”–	 seans	 przedstawiał	 funda-
menty	odkrycia	Mikołaja	Kopernika.	Uczniowie	dowiedzieli	się	
skąd	bierze	się	rok	przestępny,	fazy	Księżyca	i	czym	jest	zodiak.
	2.	Warsztaty	w	Centrum	Chemii	w	Małej	Skali	do	wyboru:
-	Mydło	i	pachnidło	-	wyjątkowe	zajęcia	z	produkcji	ozdobnego	
mydła	 glicerynowego	 z	 bazy	 melt	 and	 pour	 oraz	 warsztaty	
z	 modelowania,	 barwienia	 i	 produkcji	 pamiątkowych	 świec	
parafinowych,
-	 Efekty	 gazowe	 -	 	 składniki	 powietrza	 (otrzymywanie	
i	identyfikacja),
-	Najważniejsze	eksperymenty	przed	egzaminem
Warsztaty	prowadzone	były	przez	doświadczonych	ekspertów	
w	podziale	na	grupy	wiekowe.
Po	 zajęciach	 uczniowie	 wraz	 z	 opiekunami	 podczas	 czasu	
wolnego	zwiedzali	najważniejsze	miejsca	w	Toruniu,	tj.	Pomnik	
Mikołaja	 Kopernika,	 Ratusz	 Staromiejski,	 Krzywą	 Wieżę,	
Muzeum	 Piernika	 oraz	 Dom	 Kopernika.	 Oczywiście	 nie	
zapomniano	 również	 o	 zakupach	 w	 sklepie	 z	 Toruńskimi	
Piernikami.	 W	 przyszłym	 roku	 planowane	 są	 wycieczki	 do	
Szczecina	na	wystawę	„EUREKA”.
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Nowoczesna szkoła - I piętro

	 We	 wrześniu	 br.	 zostały	 zakończone	 prace	 moderni-
zacyjne	 i	 przebudowa	 I	 piętra	 w	 Szkole	 Podstawowej	 im.	
Lotników	Polskich	w	Mirosławcu.	Oprócz	nowo	oddanych	 sal	
lekcyjnych,	 holu	 i	 łazienek,	 zakupiono	 również	 wyposażenie,	
m.in.:	 7	 komputerów	 przenośnych,	 7	 tablic	 interaktywnych	
z	 projektorami	 i	meble	 szkolne.	W	 ramach	wykonanych	 prac	
I	piętro	szkoły	(sale	lekcyjne,	toalety)	zostało	przystosowane	do	
użytkowania	dla	osób	niepełnosprawnych.	
Projekt 	 „Nowoczesna	 szkoła	 – 	 przebudowa	 wraz	
z	 wyposażeniem	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mirosławcu	
z	 dostosowaniem	 dla	 osób	 niepełnosprawnych”	 obejmuje	
modernizację	i	przebudowę	I	i	II	piętra	Szkoły	Podstawowej	im.	
Lotników	Polskich	w	Mirosławcu.	Umowa	na	dofinansowanie	
projektu	 została	 podpisana	 2	 sierpnia	 br.	 Całkowita	 wartość	
projektu	 to:	2.683.818,85	zł,	 z	 czego	wartość	dofinansowania	
wynosi	85%	-	tj.	828.224,98	zł.

Inwestycja	jest	współfinansowana	ze	środków	Unii	Europejskiej	
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Zachodniopomorskiego	 2014	 –	 2020,	 Oś	 Priorytetowa	 9	
Infrastruktura	 Publiczna, 	 Działanie 	 9 .5 	 Inwestycje	
w	infrastrukturę	podmiotów	prowadzących	kształcenie	ogólne	
na	 poziomie	 podstawowym,	 gimnazjalnym	 i 	 ponad-
gimnazjalnym	 w	 ramach	 Kontraktów	 Samorządowych	
z	 projektu	 p.n.	 „Nowoczesna	 szkoła	 –	 przebudowa	 wraz	
z	 wyposażeniem	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mirosławcu	
z	dostosowaniem	dla	osób	niepełnosprawnych”.

Prace	 budowlane	 wykonało	 Przedsiębiorstwo	 Projektowo	 –	
Budowlane	 „HYDROLOG”	 Stanisław	 Górski , 	 dostawę	
komputerów	 zapewniła	 firma:	 „CEZAS”	Wiesław	 Halagiera,	 a	
dostawę	pozostałego	wyposażenia	zapewniły	firmy:	Cezas-Glob	
Spółka	 z	o.o.,	 „VICTOR”	Prawo	 i	 Zamówienia	Publiczne	Kamil	
Kwiatosiński.
W	 dniu	 2	 października	 br.	 Burmistrz	 Mirosławca	 wraz	 z	
Dyrektorem	 Szkoły	 Krystyną	 Górniak	 oraz	 zaproszonymi	
gośćmi	dokonali	uroczystego	otwarcia	I	piętra	po	modernizacji	-	
symbolicznie	 przecinając	 wstęgę.	 Uczniowie	 wręczyli	
Burmistrzowi	 Mirosławca	 własnoręcznie	 wykonane	
podziękowania	za	piękne	 i	nowoczesne	sale	 lekcyjne.	W	roku	
2018	planowany	jest	remont	II	piętra	szkoły.
Realizacja	 tego	 projektu	 jest	 powiązana	 z	 projektem	 p.n.	
„Cyfrowy	Mirosł@wiec	i	nowoczesne	nauczanie	za	pomocą	TIK	
oraz	 eksperymentu	 w	 szkołach	 podstawowych	 i	 gimnazjach	
Gminy	i	Miasta	Mirosławiec”,	w	którym	wsparcie	kierowane	jest	
do	szkół,	uczniów	oraz	nauczycieli.

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego Uroczystości, imprezy 

i wydarzenia gminne

Gminne Obchody Święta Niepodległości 

	 11	 listopada	 na	 Placu	 Lotników	 odbyły	 się	 uroczystości	
Gminnych	 Obchodów	 Narodowego	 S�więta	 Niepodległości.	
Tradycyjnie	rozpoczęły	się	uroczystą	modlitwą	poprowadzoną	
przez	 proboszcza	 naszej	 Parafii	 ks.	 Edwarda	 Matyśniaka.	 Po	
uroczystych	przemówieniach,	apelu	pamięci,	salwie	honorowej	
i	 złożeniu	 wieńców,	 uczestnicy	 mogli	 podziwiać	 przepiękny	
występ	Wojskowej	Orkiestry	Dętej	z	Koszalina.	

	 Nasze	 placówki	 również	 włączyły	 się	 w	 obchody	 tego	
ważnego	 święta.	 10	 listopada	 w	 auli	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Mirosławcu	 odbyły	 się	 uroczyste	 apele	 upamiętniające	 tą	
ważną	rocznicę	w	dziejach	Polski.	W	uroczystości	wzięli	udział	
nauczyciele,	 uczniowie	 z	 poszczególnych	 klas,	 a	 także	 zapro-
szeni	goście.	Występ	poprzedzono	uroczystym	wprowadzeniem	
sztandaru	 szkoły	 oraz	 odśpiewaniem	 państwowego	 hymnu.	
Część	 artystyczna	 wprowadziła	 zgromadzonych	 w	 atmosferę	
wydarzeń	poprzedzających	datę	11	listopada	1918	r.	W	skrócie	
zobrazowano	 sytuację	 polityczną	 kraju,	 jaka	 miała	 miejsce	
przed	odzyskaniem	przez	Polskę	niepodległości.	Uczestnicząc	
corocznie	 w	 obchodach	 Narodowego	 S�więta	 Niepodległości	
dajemy	wyraz	pamięci	o	tych	wszystkich,	dzięki	którym	żyjemy	
dzisiaj	w	wolnej	Polsce.	Apel	przygotowali	uczniowie	klasy	II	a,	
VI	a	i	VII	b	pod	opieką:	Alicji	Grzyb,	Jolanty	Wróblewskiej,	Anny	
Pawlak,	 Iwony	 Kwiatkowskiej	 i	 Agnieszki	 Pawlus.	 Utwory	
muzyczne	 przygotowane	 zostały	 przez	 uczniów	 klas	 III	
gimnazjum	pod	opieką	Barbary	Antochowskiej.	
	 Wychowankowie	 Przedszkola	 Samorządowego	 „Słone-
czko”	 w	 Mirosławcu	 oraz	 Oddziału	 Zamiejscowego	 w	 Miro-
sławcu	Górnym	przyłączyli	się	także	do	obchodów	Narodowego	
S� więta	 Niepodległości,	 które	 od	 wielu	 lat	 wpisane	 są		
w	 kalendarz	 uroczystości	 przedszkola.	 W	 przedszkolu	
w	 Mirosławcu	 w	 każdej	 grupie	 przedszkolnej	 odbyła	 się	
pogadanka	na	temat	tego	święta.	Dzieci	dowiedziały	się	wielu	
ważnych	rzeczy	takich	jak:	gdzie	leży	Warszawa	i	Wisła	oraz	jak	
brzmi	 hymn	 Polski.	 Przedszkolaki	 z	 Mirosławca	 Górnego	
tradycyjnie,	 jak	 co	 roku,	 są	 angażowane	 w	 przygotowanie	
uroczystości	 przedszkolnej	 upamiętniającej	 odzyskanie	 przez	
Polskę	niepodległości.	W	piątek	10	 listopada	dzieci	z	grupy	II	
„Motylki”	 z	 Mirosławca	 Górnego	 pod	 kierunkiem	 wycho-
wawczyni	 Katarzyny	 Sadowskiej	 zaprezentowały	 program	
artystyczny	 o	 charakterze	 patriotycznym,	 składający	 się	
z	wierszy,	piosenek,	tańców	oraz	gry	na	instrumentach.	Celem	
uroczystości	 było	 rozbudzanie	 postaw	 patriotycznych	 wśród	
dzieci	 oraz	 przybliżenie	 dzieciom	 wydarzeń	 historycznych	
związanych		z	odzyskaniem	przez	Polskę	niepodległości.	
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Zastęp św. Mikołaja

	 2	grudnia	Zastęp	 św.	Mikołaja	odwiedził	Gminę	 i	Miasto		
Mirosławiec.	 Zawitał	 do	 wszystkich	 gminnych	 miejscowości	
i	 obdarował	 dzieci	 prezentami.	 Podczas	 spotkań	 wysłuchał	
piosenek,	 wierszyków	 oraz	 zobaczył	 występy	 przygotowane	
przez	dzieci.	Nie	tylko	Mikołaj	obdarowuje	grzeczne	dzieci,	sam	
również	 otrzymał	 upominki.	 Podczas	 swojej	 podróży	Mikołaj		
miał	 do	 pomocy	 dwie	 „S�nieżynki”,	 pomocnika	 -	 Burmistrza	
Mirosławca	 oraz	 strażaków	 z	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Mirosławcu.	Wieczorem	Mikołaj	wspólnie	z	dziećmi	włączyli	
gminną	choinkę	przy	ul.	Wolności.	Nie	zabrakło	muzyki,	tańców	
oraz	kubka	z	ciepłym	kakao	przygotowanego	przez	pracowni-
ków	Ośrodka	Kultury.	

Dzień Seniora

	 23	 i	 24	 listopada	 br.	 były	 w	 Mirosławcu	 dniami	 dla	
Seniorów.	 Pierwszy	 dzień	 przebiegł	 pod	 hasłem	 zdrowia.	
Wszyscy	 Seniorzy	 powyżej	 55	 roku	 życia	 mogli	 skorzystać	
z	 porad:	 okulisty,	 reumatologa,	 lek.	 chorób	 wewnętrznych	
a	 także	 zbadać	 ciśnienie	 czy	 poziom	 cukru.	 Dużym	 zainte-
resowaniem	 cieszył	 się	 również	 wykład	 na	 temat	 zdrowego	
żywienia,	poprowadzony	przez	dietetyka	–	Patrycję	Sankowską.		
	

	 W	 drugim	 dniu	 w	 godzinach	 popołudniowych	 wszyscy	
Seniorzy	przybyli	na	wspólne	biesiadowanie	podczas	koncertu	
podopiecznych	 i	 prowadzącej	 Studio	 Piosenki	 „Esti”	 –	 Estery	
Naczk	z	Wałcza.	Koncert	pod	hasłem	„Powróćmy	jak	za	dawnych	
lat”,	był	niezwykłą	muzyczną	przygodą,	co	potwierdziły	gromkie	
oklaski.	 Na	 zakończenie	 wystąpił	 również	 zespół	 „Swojacy	
z	Mirosławca”.	Podsumowując	obchody	Gminnego	Dnia	Seniora	
Burmistrz	 Mirosławca	 podziękował	 Kierownikowi	 Miejsko-
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	Danucie	Czerniawskiej	
oraz	 pracownikom	 tej	 instytucji	 za	 organizację	 święta.	
Powodzenie	 uroczystości	 poświadczył	 fakt	 odśpiewania	 „100	
lat”	przez	Seniorów	dla	pracowników	MGOPS	w	Mirosławcu

Nowy wóz dla OSP

	 Od	 21	 listopada	OSP	w	Mirosławcu	ma	 nowy	nabytek	 -	
samochód	 pożarniczy	 MERCEDES	 -	 BENZ.	 Auto	 zostało	
zakupione	przez	Gminę	i	Miasto	Mirosławiec	w	ramach	zadania	
inwestycyjnego	„Zakup	samochodu	ratowniczo	-	gaśniczego	dla	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Mirosławcu”.	 Samochód	
przeznaczony	 jest	 do	 zdarzeń	 drogowych,	 gaszenia	 pożarów	
i	innych	zdarzeń	miejscowych.	Wyposażony	jest	między	innymi	
w	zbiornik	na	wodę	-	2000	l,	zbiornik	na	pianę	gaśniczą	500	l,	
autopompę	Ziegler	o	wydajności	1500	l	na	minutę,	wciągarkę	
elektryczną	 -	 9000	 kg,	 maszt	 oświetleniowy,	 linie	 szybkiego	
natarcia	i	wiele	innych	urządzeń.	Posiada	silnik	diesel	o	mocy	
245KM,	5-cio	biegową	automatyczną	skrzynię	biegów,	kabinę	na	
6	osób	oraz	napęd	4x2	z	rzutnikami	pod	koła.

Dzień Edukacji Narodowej

	 13	października	w	Ośrodku	Kultury	w	Mirosławcu	odbyła	
się	uroczystość	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej.	Na	spotkaniu	
obecni	 byli	 nauczyciele	 i	 pracownicy	 naszych	 placówek	
oświatowych	 oraz	 zaproszeni	 goście.	 Część	 artystyczną	
przygotowały	 przedszkolaki	 z	 grup	 Muchomorki,	 Biedronki	
i	 Tęczowe	 Nutki	 ze	 „Słoneczka”.	 Dzieci	 w	 jesiennej	 scenerii,	
poprzez	tańce	i	piosenki	podziękowały	za	trud	włożony	w	ich	
edukację	i	wychowanie.	Przedszkolaki	po	raz	kolejny	spisały	się	
na	 medal,	 wzbudziły	 ogromny	 podziw	 i	 zachwyt	 wśród	
zaproszonych	gości.
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Zakończenie sezonu żeglarskiego 
w Drzewoszewie

	 W	dniach	23-24	września	na	 jez.	Bytyń	Wielki	odbyły	się	
XXXVIII	Ogólnopolskie	Regaty	O	Puchar	Jesiennej	Bryzy.	Regaty	te	
od	 wielu	 lat	 kończą	 sezon	 żeglarski	 na	 jeziorze	 Bytyń	Wielki,	
dlatego	cieszą	się	popularnością	i	przyciągają	wielu	uczestników.	
W	 tym	roku	 imprezę	patronatem	honorowym	objął	Marszałek	
Województwa	Zachodniopomorskiego	Olgierd	Geblewicz.	

Do	 rywalizacji	 stanęło	 aż	 29	 jachtów.	 Na	 zakończenie	 regat	
(tj.	 24	 września)	 w	 Drzewoszewie	 zwycięzcom	 i	 uczestnikom	
wręczono	dyplomy	i	puchary.	Dodatkowo	Prezes	POZZ� 	Dariusz	
Gościński	wręczył	puchary	dla	sterników	w	pucharze	Pilskiego	
Okręgowego	 Związku	 Z� eglarskiego.	 Następnie	 rozlosowano	
nagrody	wśród	sterników	a	Burmistrz	Mirosławca	Piotr	Pawlik	
otrzymał	zasłużoną	odznakę	WOPR-u	stacjonującego	w	Drzewo-
szewie.	 Ostateczne	 wyniki	 można	 zobaczyć	 na	 stronie	 inter-
netowej	Pilskiego	OZZ� .

Festyn Lotniczy

	 3	 września	 kolejny	 raz	 miłośnicy	
podniebnych	 lotów	 przybyli	 na	 teren	 12	
Bazy	 Bezzałogowych	 Statków	 Powie-
trznych	 w	 Mirosławcu,	 aby	 podziwiać	
przygotowane	 pokazy	 lotnicze.	 Oprócz	
sprzętu	powietrznego	(w	ruchu	i	pokazach	
statycznych)	nie	zabrakło	innych	atrakcji.	
Były	 koncerty	 (wokalistek	 ze	 Studia	 Esti	
w	Wałczu	oraz	Zespołu	Bezjahzgh),	liczne	
pokazy	sprzętów	wojskowych,	policyjnych	
i	 oczywiście	 konkursy.	 Wielką	 popu-
larnością	cieszył	się	konkurs	promocyjny	
o	 Mirosławcu	 -	 każdy	 liczył	 na	 wygraną	
w	 postaci	 naszej	 pluszowej	 maskotki	 –	
żubra.	

Dożynki Gminne 2017

	 26	sierpnia	na	stadionie	miejskim	w	Mirosławcu	odbyły	
się	 Gminne	 Dożynki,	 połączone	 w	 tym	 roku	 z	 obchodami	
50-lecia	Rodzinnych	Ogrodów	Działkowych	 „Relaks”.	 	 Pogoda	
była	 wręcz	 wymarzona	 do	 wyjścia	 w	 plener.	 Tradycyjnie	
świętowanie	 rozpoczęto	 korowodem	 oraz	 mszą	 św.	 popro-
wadzoną	przez	wikariusza	naszej	 parafii	 ks.	Marcina	Wiśnio-
wskiego.	 Podziwiać	 można	 było	 wieńce	 dożynkowe	 oraz	
skosztować	 przygotowanych	 przez	 sołectwa	 oraz	 ogrody	
działkowe	 specjałów.	 Przy	 okazji	 S�więta	 Plonów,	 Burmistrz	
Mirosławca	 wręczył	 wyróżnienia	 czynnym	 rolnikom	 ora	
rolnikom	seniorom.	Rozegrany	został	również	konkurs	sołectw,	
który	 wygrał	 Łowicz	 Wałecki	 (jednocześnie	 wygrywając	
reprezentację	 Mirosławca	 na	 Dożynkach	 Powiatowych	
w	 Człopie).	 Wyniki	 ogólne	 turnieju	 dożynkowego	 sołectw	
dostępne	są	na	www.miroslawiec.pl.	

Festiwal Żubra

	 Kolejna	edycja	Festiwalu	Z� ubra	za	nami.	W	sobotę	1	lipca	
na	 scenie	 wystąpili:	 TABU,	 HAPPYSAD	 oraz	 PERFECT.	 Mimo	
niesprzyjającej	aury,	na	ostatni	koncert	przybyły	tłumy.	Do	rana	
trwała	zabawa,	której	oprawę	muzyczną	zapewnił	DJ	Pawelec	
(również	prowadzący	Festiwal	pierwszego	dnia).	
W	drugim	dniu	tradycyjnie	na	stadionie	rozbrzmiewały	rytmy	
disco.	 Zagrali:	 Adonis,	 MEJK,	 Long	 &	 Junior	 oraz	 Czadoman.	
Prowadzącym	tego	dnia	był	Krzysztof	Marszewski.	Frekwencja	
oczywiście	 była	 niesamowita,	 co	 utwierdza	 tylko	 w	 przeko-
naniu,	że	słuszna	jest	formuła	festiwalu	a	dobierani	wykonawcy	
cieszą	 się	 ogromną	 popularnością.	 Na	 kolejny	 Festiwal	 Z� ubra	
zapraszamy	30.06	–	01.07	2018!

Biała sobota
	 Kolejny	 raz,	 akcja	 „Biała	 Sobota”	 spotkała	 się	 z	 dużym	
zainteresowaniem	 naszych	 Mieszkańców.	 Konsultacje	 były	

00 00udzielane	 1	 lipca	 br.	 w	 godzinach:	 od	 7 	 do	 13 .	 Najwięcej	
pacjentów	 zasięgnęło	 konsultacji	 związanych	 z	 pomiarem	
poziomu	 cukru	 (51	 osób),	 ciśnienia	 tętniczego	 (48	 osób),	
badania	ginekologiczne	(22	osoby),	stomatologiczne	(19	osób)	
oraz	wady	postawy/k.ortopedyczne	(17	osób).	W	zakresie	usług	
okulistycznych	4	pacjentów	zarejestrowano	do	lekarza	okulisty	
poza	 kolejką	 oczekujących.	 W	 zakresie	 wad	 postawy,	 po	
szczegółowym	 badaniu	 wykonanym	 przez	 fizjoterapeutę	
pacjenci	 otrzymali	 wynik	 badania	 przesiewowego	 oraz	
niezbędne	 wskazówki.	 Duże	 zainteresowanie	 konsultacjami	
ortopedycznymi	 czy	 wadami	 postawy	 wskazuje,	 że	 uza-
sadnionym	wydaje	się		kontynuowanie	tego	zakresu	badań.	

c.d. na stronie 9
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Zapotrzebowanie	 na	 usługi	 ginekologiczne	 utrzymuje	 się	 na	
stałym	poziomie	(w	ubiegłym	roku	21	pacjentek)	-	wykonane	
zostały	badania	ginekologiczne	wraz	z		pobraniem	materiału	do	
badania	cytologicznego.	Dużym	zainteresowaniem	cieszyła	się	
edukacja	diabetologiczna	-	poziom	glikemii	zbadano	u	51	osób.	
Wykorzystując	sugestie	pacjentów	z	minionych	„Białych	Sobót”	
w	 tym	 roku	 zaproszono	 dietetyka.	 Porady	 z	 tego	 zakresu	
cieszyły	 się	 bardzo	 dużym	 zainteresowaniem.	 Dotyczy	 to	
również	profilaktycznych	konsultacji	stomatologicznych	z	któ-
rych	skorzystało	19	osób.	

Znowu odkrywano Majdan Zamkowy

	 Od	 17	 lipca	 trwał	 kolejny	 etap	
prac	na	majdanie	zamkowym	w	Miro-
sławcu.	 To	 już	 piąty	 rok,	 w	 którym	
studenci	 z	 Instytutu	 Historii	 Sztuki	
i	 Kultury,	 Uniwersytetu	 Papieskiego	
Jana	Pawła	II	w	Krakowie,	na	podsta-
wie	 programu	 opracowanego	 przez	
dr	Sławomira	Dryję,	prowadzili	prace	
archeologiczne.	 W	 celu	 odkrycia	
nurtujących	pytań	i	wątpliwości	związanych	z	historią	mirosła-
wieckiego	 zamku	 oraz	 rodu	 Blankenburgów	 po	 raz	 kolejny	
studenci	wykonywali	odkrywki	na	majdanie.
Prawdopodobnie	to	już	ostatni	rok	prac.	W	następnych	latach,	
po	 opracowaniu	 odpowiedniej	 dokumentacji	 będziemy	 dążyć	
przede	 wszystkim	 do	 utrwalenia	 pozostałych	 substancji	
zabytku	 (pozostałości	 po	 zamku)	 oraz	 do	 odtworzenia	
przynajmniej	 jednej	 wieży.	 Prace	 trwały	 do	 28	 lipca.	 Mamy	
nadzieję,	 że	 już	 wkrótce	 teren	majdanu	 zamkowego	 zostanie	
otwarty	 dla	 zwiedzających,	 chcących	 poznać	 historię	
Friedlandu.

Podziel się krwią - Podziel się życiem

	 W	roku	2017	Gmina	i	Miasto	Mirosławiec	zorganizowała	
czterokrotnie	akcję	krwiodawstwa.	Zgłosiło	się	148	osób,	krew	
oddało	 116	 osób,	 łączna	 ilość	 oddanej	 krwi:	 51	 384	 ml.	
Zapraszamy	 do	 udziału	 w	 kolejnej	 akcji,	 która	 odbędzie	 się	
25	stycznia	2018	r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mirosławcu serdecznie zaprasza 
małżonków, którzy w 1968 roku zawarli związek małżeński do składania 
wniosków o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku 
małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenia te nadawane są przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
O nadanie odznaczenia występuje kierownik urzędu stanu cywilnego na 
wniosek samych jubilatów lub ich bliskich (rodzina, znajomi). 
Wszystkie pary obchodzące w 2018 roku jubileusz Złotych Godów 
zapraszamy do składania wniosków w w/w sprawie w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Mirosławcu ul. Wolności 37, pok. Nr 4, tel. 67 259 6261.

50 lat pożycia małżeńskiego

Budżet Obywatelski 2018

	 20	 listopada	w	Urzędzie	Miejskim	w	Mirosławcu	odbyło	
się	 głosowanie	 na	 Budżet	 Obywatelski	 2018.	 W	 wyniku	
głosowania	wygrały	projekty	w	kategoriach:
do	40	tys.	zł	dla	wszystkich	miejscowości	z	Gminy	i	Miasta	
Mirosławiec
„Doposażenie	 samochodu	 ratowniczo-gaśniczego	 OSP	
Mirosławiec	w	sprzęt	ratowniczo-gaśniczy”,
do	30	tys.	zł	dla	wszystkich	miejscowości	z	Gminy	i	Miasta	
Mirosławiec
„Wykonanie	 wzniesionego	 przejścia	 dla	 pieszych	 przy	 ul.	
Zamkowej	w	Mirosławcu”
do	20	 tys.	zł	dla	miejscowości	wiejskich	z	Gminy	 i	Miasta	
Mirosławiec	z	wyłączeniem	Mirosławca	Górnego
„Nasz	ogród	z	altaną	w	Łowiczu	Wałeckim”.

Nowinki z Dzikiej Zagrody

	 Rok	 2017	 był	 dla	 Dzikiej	 Zagrody	 szczególnie	 owocny.	
Stado	żubrów	powiększyło	się	o	cztery	cielaki,	które	urodziły	się	
w	 okresie	 letnim.	 Maluchy	 świetnie	 sobie	 radzą	 już	 od	
pierwszych	dni	życia.	Obecnie	w	Zagrodzie	żyje	dziesięć	żubrów.	
Zarówno	żubry	jak	i	rysie	zwiastują	nam	zimę,	poprzez	zmianę	
futra	 z	 letniego	 na	 zimowe.	 Dzikie	 stada	 żubrów	 żyjące	 na	
wolności	na	terenie	Gminy	Mirosławiec	(i	nie	tylko)	dokarmiane	
są	 przez	 pracowników	 Bazy	 Obsługi	 Z� ubrów	 sianem,	 owsem	
i	burakami.	
30	 marca	 br.	 Dzika	 Zagroda	 rozpoczęła	 realizację	 kolejnego	
projektu	 „Powrót	 rysia	 do	północno-zachodniej	 Polski”,	 który	
będzie	trwał	do	końca	2020	r.	To	nie	koniec	wydarzeń	w	Dzikiej	
Zagrodzie.	Od	14	października	zamieszkały	w	niej	dwie	nowe	
rysice	 -	 dwuletnia	 Gretta	 i	 czteroletnia	 Dusieńka.	 Obie	
przyjechały	 z	 Estonii,	 a	 dokładnie	 z	 ogrodu	 zoologicznego	
w	Tallinie.	Dzielnie	zniosły	tak	daleką	podróż	i	szybko	odnalazły	
się	w	nowym	miejscu,	mieszkając	po	sąsiedzku	z	pozostałymi	
czterema	 rysiami	 z	 Zagrody.	 Serdecznie	 zapraszamy	 do	
odwiedzin	 w	 Dzikiej	 Zagrodzie	 w	 Jabłonowie.	 Aktualne	
wydarzenia	 z	 Dzikiej	 Zagrody	 można	 śledzić	 na	 stronie	
www.dzika-zagroda.pl.
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Teatralna jesień
	 W	dniach	7	września,	18	września	 i	12	października	br.	
na	 scenie	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu	 zaprezentowały	 się	
trzy	teatry	w	ramach	programu	Teatr	Polska.	Były	to	spektakle:	
„Blisko”	 w	 reż.	 Alicji	 Morawskiej-Rubczak	 z	 Centrum	 Sztuki	
Dziecka	w	Poznaniu;	„Pustostan”	w	reż.	Pawła	Paszta	z	Teatru	
Współczesnego	w	Szczecinie;	„Z� abka”	w	reż.	Fabrizio	Montecchi	
z	Teatru	Animacji	z	Poznania.	

„60+ Kultura”

	 Pierwszy	weekend	jesieni,	weekendem	seniora	z	kulturą.	
Pod	 takim	 hasłem	 Ministerstwo	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	
Narodowego	 corocznie	 organizuje	 ogólnopolską	 akcję	
„60+Kultura”.		W	tym	roku	także	Ośrodek	Kultury	w	Mirosławcu	
brał	w	niej	udział.	W	dniach	23	–	24	września	seniorzy	w	całym	
kraju	 mogli	 bezpłatnie	 skorzystać	 z	 oferty	 instytucji	 kultu-
ralnych.	 Kampania	 „60+Kultura”	 została	 skierowana	 do	 osób	
powyżej	 sześćdziesiątego	 roku	 życia.	 Miała	 zachęcić	 do	
aktywnego	 uczestniczenia	 w	 życiu	 kulturalnym,	 dzięki	
wykorzystaniu	 oferty	 dostępnej	 w	 ich	 miejscu	 zamieszkania.	
Nasz	 mirosławiecki	 ośrodek	 kultury	 zaproponował	 m.in.	
zwiedzanie	stałej	wystawy	pn.	„Muzeum	Walk	o	Wał	Pomorski”	
oraz	 sali	 „Historia	 Lotnictwa	 Wojskowego	 w	 Mirosławcu”,		
wernisaż	 prac	 wykonanych	 przez	 dzieci	 i	 młodzież	 podczas	
zajęć	plastycznych	w	Ośrodku	Kultury	w	Mirosławcu	i	świetlic	
z	 terenu	 gminy	 Mirosławiec,	 seanse	 filmowe	 oraz	 warsztaty	
teatralne.

Wystawa o Wajdzie

	 Od	 23	 sierpnia	 do	 8	 września	 na	 Placu	 Lotników	
w	 Mirosławcu	 można	 było	 oglądać	 plenerową	 wystawę	
fotograficzną:	„Andrzej	Wajda	40/90”.	Zaprezentowane	zostały	
na	niej,	w	porządku	chronologicznym,	wszystkie	filmy	fabularne	
nagrodzonego	 Oscarem	 reżysera.	 25	 sierpnia	 odbyło	 się	
uroczyste	 otwarcie	ww.	wystawy	połączone	 z	 projekcją	 filmu	
„Powidoki”.	

Naprawa dachów w OK oraz świetlicach
	 Zadanie	 pn.	 „Przebudowa	 dachu	 nad	 salą	widowiskową	
budynku	Ośrodka	Kultury	w	Mirosławcu”	zostało	zrealizowane	
przez	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 w	 ramach	 przyznanej	
dotacji	celowej	z	budżetu	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec	w	kwocie	
83	 925,00	 brutto.	 Wykonawcą	 robót	 była	 firma	 Igno-Bau	
Mirosław	Ignaczak	z	Człopy.	
W	 ramach	 środków	 własnych	 zostały	 dokonane	 bieżące	
naprawy	dachów	na	 świetlicy	wiejskiej	w	Łowiczu	Wałeckim	
i	Orlu.

Profilaktyka z kulturą
Ośrodek	 Kultury	 w	 Mirosławcu	 w	 październiku	 i	 listopadzie	
realizował	 autorskie	 programy	 profilaktyczne:	 „Jesień	
z	kulturą”	oraz	„Stop	Pijanym	Kierowcom”	w	ramach	kampanii		
„Postaw	na	rodzinę”	oraz	„Trzeźwy	kierowca”.	Programy	zostały	
dofinansowane	przez	Miejsko	-	Gminną	Komisję	Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych	 w	 Mirosławcu.	 Program	 „Jesień	
z	 kulturą”	 zakładał	 cykl	 warsztatów	 artystycznych	 z	 wyko-
rzystaniem	 metody	 terapeutycznej	 (patchwork).	 Ponadto		
zorganizowane	 zostały	 spotkania	 z	 terapeutą	 psychologiem	
-	Aldoną	Bartosik.	
Kampania	„Stop	 	Pijanym	Kierowcom”	zorganizowana	została	
z	udziałem	dzieci	ze	świetlic	wiejskich,	Zespołu	Szkół	w	Piecniku	
oraz	 służb	 mundurowych:	 KPP	 w	 Wałczu,	 OSP	 Piecnik	
i	Mirosławiec,	Straży	Miejskiej	w	Mirosławcu.	Program	zakładał		
realizację	 zadań	 terenowych	 takich	 jak	 bezpośredni	 kontakt	
młodzieży	 z	 uczestnikami	 ruchu	 drogowego	 oraz	 rozmowy,	
praktyczne	 warsztaty	 z	 udzielania	 pierwszej	 pomocy.	 Nad	
całością	akcji	terenowej	w	kwestii	merytorycznej	czuwała	Beata	
Budzyń	 -	 rzecznik	 prasowy	 Komendy	 Powiatowej	 Policji	
w	Wałczu	oraz	 	Alicja	Dybaczewska	-	przedstawiciel	Miejsko	-	
Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych.	
Dzieci	i	młodzież		kierowcom	wręczali	wykonane	własnoręcznie	
pamiątkowe	upominki	oraz	listy	do	kierowcy.

Sukces Jarzębin i Swojaków 
	 18	 listopada	br	zespoły	Swojacy	oraz	 Jarzębina	z	Hanek	
działające	 przy	Ośrodku	Kultury	w	Mirosławcu	wzięły	 udział	
w	 XIII	 Pomorskim	 Przeglądzie	 zespołów	 folklorystycznych,	
biesiadnych	i	kapel	podwórkowych	pn.	S�w.	Andrzeja	w	Debrznie.	
Oba	 zespoły	 zaprezentowały	 się	 w	 kategorii	 zespołów	 bie-
siadnych.	 Zespół	 Jarzębiny	 otrzymał	 wyróżnienie,	 a	 zespół		
Swojacy	zajął	zaszczytne	3	miejsce	w		swojej	kategorii.

Samorządowe Przedszkole
„SŁONECZKO”

Dzień Pluszowego Misia

	 24	 listopada	 obchodzono	 w	 przedszkolu	 Dzień	 Pluszo-
wego	Misia.	Z	 tej	okazji,	 już	w	holu,	czekała	na	dzieci	niespo-
dzianka	-	miś,	w	którego	mogły	zamienić	się	dzieci	i	zrobić	sobie	
zdjęcie.	 Później	 wszystkie	 przedszkolaki	 ze	 swoimi	 dużymi,	
małymi,	kolorowymi,	puchatymi	i	mięciutkimi	misiami	zostały	
zaproszone	do	wspólnej	zabawy	–	Bal	Misiów,	na	który	również	
przybył	 „prawdziwy”	 miś.	 Widok	 dużego	 misia	 wzbudził	
w	dzieciach	wiele	emocji.	Jedne	chciały	go	dotknąć	i	przytulić	się	
do	niego,	a	inne	tylko	się	przyglądały.	Jednak	kiedy	zobaczyły,	że	
miś	 jest	 przyjazny	 i	 bardzo	 zabawny	 bez	wahania	 bawiły	 się	
z	nim	w	rytm	misiowych	przebojów,	a	nawet	dały	mu	imię	Antek.	
	 Wielu	 atrakcji	 nie	 zabrakło	 również	w	Oddziale	Zamiej-
scowym	w	Mirosławcu	Górnym.	Tego	dnia	dzieci	przyszły	do	
przedszkola	 ze	 swoimi	 misiami	 –	 małymi,	 dużymi,	 średnimi,	
w	 różnych	 kolorach.	 Dzieci	 poznały	 historię	 powstania	 tego	
święta,	uczestniczyły	w	zabawach	ze	 śpiewem	oraz	w	gimna-
styce	 z	 misiami.	 Uwieńczeniem	 obchodów	 Dnia	 Pluszowego	
Misia	było	wykonanie	przez	dzieci	pracy	plastycznej.	Maluchy	
kolorowały	rysunek	misia,	a	starszaki	wykonały	misia	techniką	
origami	 z	 koła.	 Ten	dzień	w	przedszkolu	 był	 pełen	 uśmiechu	
i	wspólnej	zabawy.	Na	zakończenie	każdej	z	imprez	wszystkie	
dzieci	pozowały	do	wspólnego	zdjęcia	ze	swoimi	pluszakami.	

Dzień Życzliwości

	 21	 listopada	 wszystkie	 przedszkolaki	 wzięły	 udział	
w	obchodach	Dnia	Z�yczliwości.	Na	spotkaniu	dzieci	próbowały	
najpierw	 zdefiniować	 jaki	 jest	 i	 jak	 się	 zachowuje	 człowiek	
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życzliwy.	 Przedszkolaki	 wysłuchały	 także	 opowiadania	 „Tyczka	 pomocniczka”
i	odpowiadały	na	pytania	dotyczące	treści	utworu.	Dzień	życzliwości	to	doskonała	
okazja,	aby	przypomnieć	sobie	także	o	kilku	„czarodziejskich”	słowach.	Okazało	się,	
że	wszystkie	dzieci	dobrze	wiedzą	kiedy	powiedzieć	„proszę”,	„przepraszam”	czy	
„dziękuję”.	 Po	 wspólnej	 zabawie	 starszaki	 udały	 się	 do	 MGOPiS'u,	 Urzędu	
Miejskiego,	 Nadleśnictwa	 i	 Ośrodka	 Kultury,	 by	 wręczyć	 pracownikom	 tych	
jednostek	uśmiechnięte	buźki.	

Spotkanie z Weterynarzem

	 9	 listopada	 przedszkole	 odwiedził	 weterynarz	 -	 Marek	
Starzewski	z	Vet	Centrum	z	Mirosławca.	Celem	spotkania	było	
poznanie	pracy	weterynarza	i	zdobycie		wiedzy	na	temat	dbania	
i	 pielęgnowania	 swoich	 pupili.	 Dzieci	 opowiadały	 o	 swoich	
podopiecznych,	 a	 pan	 doktor	 cierpliwie	 odpowiadał	 na	
wszystkie	zagadnienia.	Dzieci	mogły	obejrzeć	sporo	rekwizytów	
i	 specjalistyczny	 sprzęt,	 których	 na	 co	 dzień	 używa	w	 swojej	
pracy.	Spotkanie	zakończyło	się	ciekawą	i	pouczającą	pogadanką

Spotkanie z Leśniczym

	 12	października	dzieci	gościły	w	przedszkolu	 leśniczego	
Michała	 Dubiała	 z	 Nadleśnictwa	 w	 Mirosławcu.	 Jak	 co	 roku	
spotkał	się	z	dziećmi,	by	utrwalić	wiedzę	i	opowiedzieć	o	swojej	
pracy,	 zainteresować	 lasem,	 który	 na	 naszych	 terenach	 pełni	
szczególną	 rolę.	 Dzieci	 uczyły	 się	 rozpoznawać	 drzewa	 po	
kolorze,	 utrwalały	 nazwy	 ich	 gatunków,	 ale	 też	 z	 zacieka-
wieniem	pytały	 o	 pracę	 leśnika.	W	 ramach	podziękowań	 pan	
Michał	 otrzymał	 od	 dzieci	 artystyczny	 świecznik	 wykonany	
przez	jednego	z	rodziców.

Spotkanie z Policjantem

	 11	 października	 w	 przedszkolu	 odbyły	 się	 spotkania	
z	policjantkami	 z	Posterunku	Policji	w	Mirosławcu	–	Elżbietą	
Nuszkiewicz	 i	 Ewą	 Kołodziejczyk.	 Tematem	 spotkania	 było	
utrwalenie	z	dziećmi	zasad	ruchu	drogowego	oraz	przypomnie-
nie	zagadnień	dotyczących	bezpieczeństwa	dzieci	w	przedszko-
lu	 i	w	domu.	Panie	policjantki,	w	 formie	praktycznej,	przypo-
mniały	 podstawowe	 zasady	 zachowania	 się	 podczas	 prze-
chodzenia	 przez	 jezdnię.	 Następnie	 wytłumaczyły	 jak	 należy	
zachować	 się	 w	 kontaktach	 z	 obcymi	 ludźmi,	 jak	 dbać	
o	 bezpieczeństwo	 własne	 i	 innych	 oraz	 do	 kogo	 zwracać	 się		

o	 pomoc	 w	 sytuacji	 zagrożenia	 i	 jakie	 należy	 znać	 numery	
alarmowe.	 Dzieci	 z	 dużym	 zainteresowaniem	 słuchały	 rad	
i	 wskazówek	 zaproszonych	 gości.	 Na	 zakończenie	 wizyty	
przedszkolaki	 wręczyły	 policjantkom	 drobny	 upominek.	 Nie	
zabrakło	 również	 niespodzianki	 dla	 dzieci,	 które	 otrzymały	
kolorowanki	i	cukierki.

Dzień przedszkolaka

	 Przedszkolaki	z	Samorządowego	Przedszkola	„Słoneczko”	
w	Mirosławcu	Oddziale	Zamiejscowym	w	Mirosławcu	Górnym	
w	 dniu	 20	 września	 świętowały	 Ogólnopolski	 Dzień	
Przedszkolaka.	Wzięły	w	nim	udział	dzieci	ze	wszystkich	grup	
przedszkolnych.	 Na	 początku	 został	 odczytany	 list	 Rzecznika	
Praw	Dziecka	Marka	Michalaka	 z	 najlepszymi	 życzeniami	 dla	
dzieci.	 Do	 życzeń	 dołączyła	 się	 również	 dyrektor	 wraz	
z	 nauczycielkami.	 Zabawom	 nie	 było	 końca,	 wszystkie	
przedszkolaki	 uczestniczyły	 w	 tańcach	 integracyjnych	 przy	
muzyce,	 konkursach	 i	 zabawach.	 Nie	 zabrakło	 też	 słodkiego	
upominku.	 Był	 to	 dzień	 pełen	 radości	 i	 niezapomnianych	
wrażeń.	 Po	 zakończonych	 zabawach	 dzieci	 rozeszły	 się	 do	
swoich	sal	z	pięknym	uśmiechem	i	dobrym	humorem.	

Muchomorki w Deli Parku
	 18	listopada	dzieci	z	oddziału	II	„Muchomorki”	pojechały	
do	 Deli	 Parku	 k/Poznania.	 Głównym	 celem	 wycieczki	 były	
warsztaty	kulinarne,	podczas	których	dzieci	wyrabiały	ciasto	na	
chrusty,	wałkowały,	wykrawały	i	składały	w	kokardki.	Sprawiało	
im	 to	 niesamowitą	 frajdę.	 Kucharz	 prowadzący	 warsztaty	
opowiedział	 całą	 historię	 chruścików.	 Kolejnym	 etapem	 były	
wypieki	-	kucharz	smażył	wykonane	wyroby	a	dzieci	bawiły	się	
w	,,Małpim	Gaju”.	Kolejną	atrakcją	pobytu	był	spacer	po	moście	
linowym.	Pani	przewodnik	oprowadzała	grupę	po	parku,	gdzie	
oglądano	 eksponaty	 różnych	 owadów	 i	 grzybów,	 a	 pod	
ogromnym	muchomorem	zrobiono	sobie	pamiątkowe	zdjęcie.	
Pomysłodawczynią	 i	 sponsorem	 wycieczki	 była	 Magdalena	
Karczewska.	Podziękowania	kierowane	są	również	do	Andrzeja	
Puchały	za	zorganizowanie	transportu.	

Dzień Praw Dziecka

	 20	 listopada	 obchodzono	 w	 przedszkolu	 Dzień	 Praw	
Dziecka,	którego	celem	było	uświadomienie	dzieciom,	że	mają	
swoje	prawa.	Z	 tej	okazji	w	grupach	odbyły	się	pogadanki	na	
temat	 praw	 dziecka	 i	 ich	 potrzeb.	 Dzieci	 dzieliły	 się	 swoimi	
własnymi	 spostrzeżeniami	 na	 temat	 powodów	 do	 radości	
i	uśmiechu	oraz	tym,	co	może	powodować,	że	mały	człowiek	jest	
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smutny	i	co	mu	sprawia	przykrość.	Dzieci	wiedzą	już,	że	mają	prawo	
do	 radości,	 uśmiechu,	 zabawy,	 spokojnej	 nauki	 i	 ciekawego	
poznawania	otaczającego	nas	świata.	Taki	dzień	jest	także	okazją	do	
tego,	 abyśmy	 my	 dorośli	 nigdy	 o	 tym	 nie	 zapominali.	 Także	
pouczające	pogadanki	wzbudziły	w	dzieciach	poczucie	ich	własnej	
wartości	 oraz	 świadomość	 swoich	praw,	 a	 to	dobre	podstawy	do	
bycia	w	przyszłości	wspaniałym	człowiekiem.

Pasowanie na przedszkolaka

	 26	października	w	przedszkolu	odbyła	się	uroczystość	„Pasowania	na	Przedszko-
laka”.	Bohaterami	spotkania	były	dzieci	z	grupy	I	„Krasnoludki”.	W	uroczystości	wzięli	
udział	zaproszeni	rodzice	oraz	Dyrektor	Przedszkola	Halina	Rogowska.	Dzieci	ubrane	
w	 piękne	 stroje	 zaprezentowały	 program	 artystyczny,	 który	 przygotowały	 pod	
kierunkiem	nauczycielek	–	Aleksandry	Bednarek	i	Emilii	Bykowskiej-Tuziak.	Występując	
przed	 tak	 wielką	 publicznością	 Krasnoludki	 wykazały	 się	 nie	 tylko	 swoimi	 umieję-
tnościami,	ale	również	wielką	odwagą.	Maluchy	śpiewały,	tańczyły	i	recytowały	wiersze,	
których	 nauczyły	 się	 podczas	 dwumiesięcznego	 pobytu	 w	 przedszkolu.	 Punktem	
kulminacyjnym	 spotkania	 było	 ślubowanie.	 Po	 jego	 złożeniu,	 pani	 dyrektor	 dokonała	
pasowania	używając	dużego,	kolorowego	ołówka.	Na	pamiątkę	tego	ważnego	dnia	dzieci	
otrzymały	 kolorowe	medale.	 Z	 pewnością	 był	 to	 niezapomniany	 dzień,	 pełen	 emocji	
i	nowych	wrażeń.	

	 Natomiast	w	oddziale	zamiejscowym	pasowanie	na	przedszkolaka	odbyło	się	 	8	listopada.	Bohaterami	spotkania	były	maluchy	
z	grupy	I	„Biedronki”.	Dzieci	zaprezentowały	program	artystyczny.	Były	piosenki,	tańce	i	wiersze.	Uroczystego	pasowania	dokonała	Pani	
Dyrektor	 a	 nauczycielka	prowadząca	wręczyła	dzieciom	pamiątkowe	medale.	 Po	 zakończeniu	 części	 oficjalnej	 dzieci	 pozowały	do	
pamiątkowego	zdjęcia,	a	w	salach	czekała	na	nie	niespodzianka	–	drobny	poczęstunek.

Szkoła Podstawowa 
im. Lotników Polskich w Mirosławcu

Młodzieżowa Rada Miejska

	 Dnia	16	listopada	w	auli	Szkoły	Podstawowej	im.	Lotników	
Polskich	w	Mirosławcu	oraz	w	Szkole	Podstawowej	w	Piecniku	
z	 inicjatywy	 Zarządu	 Województwa	 Zachodniopomorskiego	
odbyły	się	lekcje	samorządowe.	Wykład	dla	uczniów		oddziałów	
gimnazjalnych	 poprowadziła	 dr	 Bogna	 Baczyńska	 -	 konsty-
tucjonalistka	 z	Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	 Uniwersytetu	

Lekcje samorządowe 
w Mirosławcu i w Piecniku

Szczecińskiego.	 Obecni	 byli	 również	 przedstawiciele	 Urzędu	
Marszałkowskiego	oraz	lokalnych	władz.	Spotkanie	poświęcone	
było	 praworządności,	 prawom	 i	 wolnościom	 człowieka	
i	 obywatela,	 jakie	 gwarantuje	 Konstytucja	 Rzeczpospolitej	
Polskiej.	Na	zakończenie	dr	Baczyńska	odpowiadała	na	pytania,	
jakie	 zadawali	 uczniowie	 z	 zakresu	 przestrzegania	 i	 respe-
ktowania	prawa	przez	obywateli	i	państwo.	

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

	 Szkoła	Podstawowa	im.	Lotników	Polskich	w	Mirosławcu	
dołączyła	 do	 Narodowego	 Programu	 Rozwoju	 Czytelnictwa.	
Szkoła	 otrzymała	 15	 000	 zł	 na	 zakup	 książek	 do	 biblioteki	
szkolnej.	Księgozbiór	powiększył	się	o	ponad	600	egzemplarzy	
dla	dzieci	i	młodzieży.	Od	września	cała	szkoła	realizuje	zadania	
w	 ramach	 programu,	 mające	 na	 celu	 poznanie	 nowości,	
zachęcanie	 do	 czytania	 i	 obcowania	 z	 książką.	 Uczniowie	
oddziałów	gimnazjalnych	wzięli	udział	w	Narodowym	Czytaniu	
„Wesela”,	 organizowanym	 przez	 Bibliotekę	 Publiczną	
w	Mirosławcu.	Każda	klasa	brała	udział	w	projektach	czytelni-
czych,	 w	 ramach	 których	 uczniowie	 czytali	 proponowane	
nowości	 książkowe,	 opracowywali	 materiały	 mające	 na	 celu	
zaciekawienie	 rówieśników	 treścią	 książki,	 bohaterami	 czy	
opisanymi	 wydarzeniami.	 Efektem	 działań	 są	 wystawy	 prac	
przygotowanych	 przez	 poszczególne	 klasy.	 Koordynatorem	
realizacji	 Narodowego	 Programu	 Rozwoju	 Czytelnictwa	
w	Szkole	Podstawowej	im.	Lotników	Polskich	w	Mirosławcu	jest	
nauczyciel	bibliotekarz	-	Kinga	S�wieczkowska,	która	zapewnia,	
że	 to	 nie	 koniec	 działań	 upowszechniających	 czytelnictwo	
i	promujących	nowe	zbiory	biblioteczne

Pasowanie pierwszoklasistów

	 13	października	odbyło	się	pasowanie	pierwszoklasistów	
na	 uczniów	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Lotników	 Polskich	
w	Mirosławcu.	Na	 uroczystości	 byli	 obecni	 goście	 oraz	 liczna	
grupa	rodziców,	którzy	byli	uczestnikami	 tej	pięknej	 i	ważnej	
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	 Dnia	24	października	odbyły	się	wybory	do	Młodzieżowej	
Rady	 Miejskiej,	 w	 wyniku	 których	 do	 rady	 weszli:	 Patrycja	
Kołoszyc,	 Natalia	 Kołodziejczyk,	 Emilia	 S� liwczyńska,	 Jakub	
Kmiecik,	 Wojciech	 Piętka,	 Kinga	 Burczy,	 Inez	 Komar,	 Justyna	
Pawlak,	 Aleksandra	 Kowalska,	 Marika	 Szpak,	 Zuzanna	
Wasylków.	 Wszyscy	 radni	 MRM	 dnia	 30	 października	 w	 Sali	
Sesyjnej	 Urzędu	 Miejskiego	 złożyli	 uroczyste	 ślubowanie	
i	odebrali	akty	powołania	na	radnego.	Natomiast	15	listopada	
podczas	I	sesji	MRM	w	Urzędzie	Miejskim	w	Mirosławcu	Rada	
wybrała	 swoje	 prezydium.	 Przewodniczącą	 Rady	 została	
Patrycja	 Kołoszyc,	 zastępcą	 przewodniczącej	 Natalia	 Koło-
sdziejczyk,	a	sekretarzem	Emilia	S� liwczyńska.		



uroczystości.	 Aktu	 pasowania	 uczniów	 klas	 I	
dokonała	 Dyrektor	 Krystyna	 Górniak.	 Pierwszo-
klasiści	 odbili	 literki	 swoich	 klas	 na	 certyfikatach	
pasowania.	 Na	 pamiątkę	 tej	 uroczystości	 otrzymali	
pamiątkowe	 medale	 i	 dyplomy.	 Zaproszeni	 goście	
złożyli	pierwszoklasistom	życzenia,	wręczyli	również	
słodkie	upominki.

Wychowanie przez czytanie

Magiczny Dzień z Harrym Potterem 
- turniej klas V

	 Biblioteka	 szkolna	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	
Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu	 włączyła	 się	 do	
realizacji	 programu	 Fundacji	 Cała	 Polska	 Czyta	
Dzieciom	 -	 „Wychowanie	 przez	 czytanie”.	 Program	
adresowany	 jest	 do	 uczniów	 klas	 VI	 i	 VII.	 Celem	
Programu	 było	 przedstawienie	 uczniom	 pozy-
tywnych	 wartości,	 wskazanie	 korzyści	 płynących	
z	 ich	 zastosowania	 w	 codziennym	 życiu	 oraz	
propagowanie	 czytelnictwa	 i	 umacnianie	 roli	
literatury	jako	moralnego	kompasu	i	źródła	inspiracji	
przy	 podejmowaniu	 ważnych	 decyzji.	 Zajęcia	
z 	 uczniami, 	 prowadzone	 przez	 nauczyciela	
bibliotekarza	 -	 Kingę	 S�wieczkowską,	 inspirowane	
były	książką	„Gorzka	Czekolada	 i	 inne	opowiadania	
o	 ważnych	 sprawach”,	 która	 w	 ciekawy	 sposób	
prezentuje	wartości	moralne	 człowieka.	W	 ramach	
programu	odbyło	się	15	lekcji	w	klasach	IV,	V,	VI,	VII	
i	 IIG,	 na	 których	 rozmawiano	 o	 odpowiedzialności,	
szacunku,	 uczciwości,	 optymizmie	 i	 wolności.	
Uczniowie	 słuchali	 głośnego	 czytania	 opowiadań,	
odgrywali	scenki,	tworzyli	plakaty,	ilustrowali	cytaty,	
a	nawet	nagrywali	film.	

	 Październik	to	Miesiąc	Bibliotek	Szkolnych.	Z	tej	
okazji	 31	 października	 w	 Szkole	 Podstawowej	 im.	
Lotników	 Polskich	 w	 Mirosławcu	 zorganizowany	
został	Magiczny	Turniej	Harrego	Pottera	dla	klas	V.	
Trzyosobowe	 drużyny	 reprezentowały	 domy	 Hog-
wardu	(Gryffindor,	Ravenclaw,	Slytherin),	do	których	
zostały	przydzielone	przez	Tiarę	podczas	Ceremonii	
Przydziału.	 Młodzi	 czarodzieje	 uczyli	 się	 rzucać	
zaklęcia,	 wykonywali	 magiczne	 eksperymenty,	
warzyli	 eliksir	 wielosokowy.	 Musieli	 wykazać	 się	
znajomością	 książki	 „Harry	 Potter	 i 	 kamień	
filozoficzny”	 (J.	Rowling),	 odpowiadając	na	pytania,	
wyszukując	 imion	 i	 nazwisk	 bohaterów	 książki	
w	wykreślance.	Widownia	 również	 została	 zaanga-
żowana	–	klasy	musiały	ułożyć	rymowane	zaklęcia,	za	
które	 drużyny	 otrzymały	 dodatkowe	 punkty.	
Zwyciężyła	 klasa	 V	 b	 reprezentująca	 Ravenclaw,	
otrzymując	 największą	 ilość	 punktów.	 Wszyscy	
uczestnicy	 zostali	 nagrodzeni	 książkami	 zawie-
rającymi	ilustracje	z	„Harrego	Pottera”	i	paczuszkami	
magicznych	słodkości.	Organizatorami	turnieju	były:	
Kinga	S�wieczkowska,	 Joanna	Trepczyńska	 i	Barbara	
Antochowska.	

Szkoła Podstawowa w Piecniku 

Przedszkolaki z Piecnika w walce z próchnicą

	 To	już	siódma	edycja	Ogólno-
polskiego	 programu	 Akademii	
Aquafresh,	 do	 której	 kolejny	 raz	
dołączyły	również	dzieci	z	oddzia-
łu	 przedszkolnego	 funkcjonują-
cego	 przy	 Szkole	 Podstawowej	
w	Piecniku.	Akademia	Aquafresh	to	
największy	 w	 Polsce	 program	
profilaktyki	 higieny	 jamy	 ustnej	
realizowany	 w	 przedszkolach	
i	oddziałach	przedszkolnych.
	Niestety	w	dalszym	ciągu	problem	
próchnicy	 jest	 w	 Polsce	 bardzo	
powszechny.	 Prawie	 90%	 dzieci		
jest	dotkniętych	tą	chorobą!	Dlate-
go	jest	to	bardzo	ważne,	aby	dzieci	
nauczyły	 się	 prawidłowo	 czyścić	
ząbki	 oraz	 by	 wiedziały	 jak	 co-

Matematyczne Andrzejki

	 Zgodnie	 z	 dawną	 tradycją	
Andrzejki	 jako	 wieczór	 wróżb	
powinny	być	organizowane	w	nocy	
z	29	na	30	listopada	czyli	w	wigilię	
świętego	 Andrzeja.	 29	 listopada	
wczesnym	 popołudniem,	 podczas	
zajęć	 pozalekcyjnych	 na	 Mate-
matyczne	 Andrzejki	 zaprosiły	
uczniów	klas	 IV-VI	 szkoły	podsta-
wowej	 nauczycielki	 matematyki:	
Monika	 Zawada	 i	 Renata	 Molka.	
Przygotowane	 wróżby	 na	 to	 spo-
tkanie	 miały	 niewiele	 wspólnego	
z	 tradycyjnymi	 andrzejkowymi	
wróżbami.	 Uczniowie	 musieli	
rozwiązywać	 szereg	 zadań	 mate-
matycznych	by	dowiedzieć	się	jaki	

gatunek	drzewa	przynosi	im	szczę-
ście,	jaka	jest	moc	ich	imienia,	czy	
też	co	oznaczają	wylosowane	przez	
nich	cyfry.	Wszystko	to	z	przymru-
żeniem	 oka	 zostało	 wzbogacone	
informacjami	na	temat	andrzejko-
wych	zwyczajów.	

Nasza szkoła jest bezpieczna 

	 Szkoła	 pełni	 ogromną	 rolę	
w	 zapewnieniu	 uczniom	 bezpie-
cznych	 warunków	 nauki,	 wycho-
wania	i	opieki,	dlatego	od	września	
br.	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	
w	 Piecniku,	 pod	 kierunkiem	 nau-
czycieli,	 realizują	 działania	 w	 ra-
mach	 rządowego	 programu	 „Bez-
pieczna+”.	 Celem	 programu	 jest	
zwiększenie	 otwartości	 szkoły	 na	
współpracę	z	otoczeniem,	kształto-
wanie	u	uczniów	aktywnej,	otwar-
tej,	 prospołecznej	 postawy.	 Rea-
lizowane	 działania	 dotyczą	 budo-
wania	 pozytywnego	 klimatu	 oraz	
wizerunku	 szkoły,	 bezpiecznego	
korzystania	 z	 cyberprzestrzeni,	
bezpieczeństwa	 w	 szkole	 i	 poza	
nią,	 profilaktyki	 uzależnień	 oraz	
rozpoznawania	 zagrożeń.	 Zadania	
dostosowane	 zostały	 do	 potrzeb	
i	problemów	uczniów,	do	poziomu	

ich	wiedzy	i	umiejętności.	Odbywa-
ły	 się	 spotkania	 z	 przedstawi-
cielami	 policji,	 straży	 pożarnej,	
nadleśnictwa,	z	pedagogiem	szkol-
nym,	 nauczycielem	 informatyki,	
podczas	których	poruszone	zosta-
ły	różnorodne	zagadnienia.	Dzieci	
i	 młodzież	 uczestniczyły	 w	 zaję-
ciach	warsztatowych,	 prelekcjach,	
tematycznych	lekcjach	wychowaw-
czych	 oraz	 zostały	 uczestnikami	
autorskiego	programu	„Mały	rato-
wniczek”	 oraz	 programu	 profila-
ktycznego	NOE.	W	trakcie	realizo-
wanych	 działań	 uczniowie	 naby-
wali	 umiejętności	 właściwego	 za-
chowania	w	domu,	w	 środowisku	
lokalnym	i	szkolnym.	Dzięki	przy-
stąpieniu	 do	 programu	 szkoła	
otrzymała	 wsparcie	 finansowe	
–	jedna	z	sal	lekcyjnych	została	wy-
posażona	 w	 projektor	 i	 tablicę	
multimedialną.
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dzienna	 dieta	 wpływa	 na	 stan	
zdrowia	 zębów.	 Przedszkolaki	
z	Piecnika	poznały	 już	bohaterów	
z	 Pastusiowej	 krainy,	 wiedzą	 ile	
mają	ząbków	mlecznych	a	ile	będą		
miały	 stałych.	 Zdobyły	 już	 kilka	
sprawności	 w	 praktyce	 wyko-
rzystując	 wiadomości	 na	 temat	
prawidłowego	 szczotkowania	
zębów.	 W	 trosce	 o	 nawyki	 diete-
tyczne	 dzieci , 	 po	 wspólnych	
ustaleniach	z	dziećmi	 i	 rodzicami,	
w	 grupie	 przedszkolnej	 wprowa-
dzono	zasadę,	że	słodkie	rzeczy	są	
jedzone	 tylko	 w	 piątek.	 Dzieci	
nawzajem	motywują	 się	 by	 prze-
strzegać	wspólnych	ustaleń.
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Działania profilaktyczne

	 W	 ostatnich	 dniach	 października,	 wolontariusze	 ze	
Szkolnego	Koła	Caritas	„Samarytanie”	pracowali	społecznie	na	
cmentarzach.	Młodzież	wykonywała	zadania	wymagające	dużej	
aktywności	 fizycznej,	 ale	 w	 zamian	 dającej	 dużo	 satysfakcji	
i	 poczucia	 dobrze	 spełnionego	 obowiązku.	 Uczniowie,	 wraz	
z	 opiekunem	 wolontariatu	 Justyną	 Wiśniewską-Jasińską,	
porządkowali	opuszczone	groby	i	zapalili	znicze	na	cmentarzu	
parafialnym	 w	 Lubnie	 i	 Jabłonowie.	 Zadanie	 nie	 było	 łatwe,	
wymagało	wiele	wysiłku	i	nie	zawsze	pogoda	dopisywała,	ale	za	
to	podczas	uroczystości	1	Listopada	cmentarz	wyglądał	godnie,	
a	uczniowie	z	dumą	mogli	spoglądać	na	groby,	o	których	nikt	już	
nie	pamięta,	a	którym	oni	przywrócili	„życie”.	

„Samarytanie” porządkują 
opuszczone groby

	 W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Piecniku	 prowadzonych	 jest	
szereg	 działań	 o	 charakterze	 profilaktycznym.	 Mając	 na	 celu	
zapobieganie	 pojawianiu	 się	 lub	 rozwojowi	 zaburzeń,	 chorób	
czy	 też	 innych	 niekorzystnych	 zjawisk	 społecznych	 szkoła	
współpracuje	 z	 różnymi	 środowiskami	 i	 instytucjami	 starając	
się	zwiększać	świadomość	uczniów	w	tym	zakresie.
Jednym	 z	 takich	 przedsięwzięć	 było	 zorganizowane	 przez	
szkolnego	pedagoga	-	Aleksandrę	Gągalską	spotkanie	z	uczniami	
klas	 IV-VI.	 Uczniowie	 poszukiwali	 wspólnie	 odpowiedzi	 na	
pytanie:	 „Co	 mogę	 stracić,	 jeśli	 ulegnę	 nałogom?”.	 Punktem	
wyjścia	 spotkania	 była	 burza	 mózgów	 dotycząca	 pojęcia	
„uzależnienia”.	Uczniowie	wiedzą,	że	uzależnienie	to	silna	i	nie-
kontrolowana	potrzeba	 robienia	 czegoś	 lub	zażywania	 jakiejś	
substancji	oraz	 	potrafią	wymienić	rodzaje	uzależnień.	Podczas	
zajęć	 skupili	 się	 na	 wybranych	 przez	 pedagoga	 nadużyciach,	
takich	 jak	 nadmierne	 korzystanie	 z	 komputera,	 telefonu	
i	 internetu.	 Podsumowując	 zajęcia	 wszyscy	 starali	 się	
odpowiedzieć	na	pytanie	główne:	„Co	mogę	stracić,	jeśli	ulegnę	
nałogom?”.	Uczniowie	wiedzą,	że	ulegając	nałogom	mogą	stracić	
przyjaciół,	 czas	 na	 zabawę	 na	 świeżym	 powietrzu,	 zaufanie	
rodziców,	zaufanie	nauczycieli	oraz	dobre	oceny	w	szkole.

	 Kolejne	działanie	było	 skierowane	do	uczniów	klasy	VII	
oraz	klasy	 II	 i	 III	gimnazjum	szkoły	Podstawowej	w	Piecniku.	
Uczniowie	wzięli	udział	w	 	programie	profilaktycznym	NOE	I.		
Zajęcia	 prowadziły	 trenerki	 z	 Agencji	 Profilaktyki	 i	 Terapii	
Uzależnień	 ze	 Szczecina.	 NOE	 	 to	 program	 profilaktyczny	
poruszający	 zagadnienia	 z	 zakresu	 profilaktyki	 uzależnień,	
przeznaczony	dla	młodzieży,	którego	celem	jest	przekształcenie	
nieprawidłowych	przekonań	panujących	wśród	młodych	ludzi,	
a	 dotyczących	 realnych	 konsekwencji	 spożywania	 alkoholu.	
Program	składał	się	z	trzech	części	o	nazwach:	prawda,	miłość,	
wolność.	 Uczniowie	 chętnie	 współpracowali,	 odgrywali	
improwizowane	scenki	oraz	odpowiadali	na	pytania.	Program	
NOE	 wyzwolił	 wśród	 uczniów	 wiele	 refleksji	 i	 postanowień	
odnośnie	promowania	zdrowego	stylu	życia.

Piżama party

	 Uczniom	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Piecniku	 bardzo	
spodobała	się	tegoroczna	propozycja	Samorządu	Uczniowskie-
go,	 zmieniająca	 nieco	 szkolne	 zwyczaje.	 27	 października	
zorganizowano	(po	raz	pierwszy	w	historii	szkoły)	prawdziwą	
„Piżama	 Party”.	 Uczestnicy	 imprezy	 świetnie	 się	 do	 niej	
przygotowali,	 dostosowane	 do	 okazji	 stroje	 oraz	 świetne	
humory	 i	 duża	 ilość	 energii	 wyzwalana	 podczas	 tańca	
towarzyszyły	im	przez	cały	czas	trwania	uroczystości.	
O	to,	by	nie	zabrakło	im	siły	zadbały	członkinie	Rady	Rodziców.	
W	 szkolnej	 kawiarence	 można	 było	 zjeść	 pyszne	 gofry,	
hamburgery	oraz	babeczki	i	popcorn	a	także	ugasić	pragnienie	
kubkiem	soku.

BARWY JESIENI
Konkurs recytatorski

	 29	 listopada	 w	 Oddziale	 Przedszkolnym	 Szkoły	
Podstawowej	w	Piecniku,	odbyła	się	kolejna	edycja	 	konkursu	
recytatorskiego	pt	„Barwy	Jesieni”.
Celem	 konkursu	 była	 popularyzacja	 literatury	 pięknej	
o	 tematyce	 jesiennej,	 rozwijanie	 uzdolnień	 twórczych,	
doskonalenie	 umiejętności	 recytatorskich	 oraz	 uczenie	
rywalizacji	w	przyjaznej	atmosferze.	Organizatorem	konkursu,	
który	 cieszy	 się	 dużą	 popularnością	wśród	 dzieci	 i	 rodziców,	
była	 	Lidia	Zamrzycka.	W	konkursie	udział	wzięło	17	dzieci	5-6	
letnich.	 Uczestnicy	 recytowali	 wiersze	 wybrane	 przez	 siebie,	
uczyli	 się	 ich	 w	 domu	 z	 rodzicami.	 Wiersze	 były	 ciekawe	
i	barwnie	zaprezentowane.	Publiczność	oklaskiwała	gromkimi	
brawami	 wszystkich	 wykonawców.	 Prezentacja	 uczestników	
oceniana	była	przez	 jury,	które	w	swojej	ocenie	uwzględniało	
dobór	 	 tekstu	 i	 jego	 pamięciowe	 opanowanie,	 interpretację	
tekstu,	ogólny	wyraz	artystyczny-	gest	sceniczny,	element	ruchu,	
dobór	rekwizytów.	Komisja	w	składzie:	Maryla	Bukis	-	logopeda	
szkolny,	 Tomasz	 Lis	 -	 nauczyciel	 oraz	 Lidia	 Zamrzycka	
-	wychowawca	grupy	przedszkolnej	po	wysłuchaniu	wszystkich	
uczestników	 wyłoniła	 małych	 mistrzów	 recytacji:	 I	 miejsce
-	 Zuzanna	 Bieniek,	 II	 miejsce	 Zofia	 Bartosik,	 III	 miejsce	 Julia	
Jaszczyk,	IV	miejsce	Julia	Jakubowska.	
Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 dyplomy	 i	 słodki	 poczęstunek,		
a	laureaci		dodatkowo	nagrody	książkowe.	

Na sportowo

Sukces w Tychowie

	 19	października	odbyły	się		Finały	Wojewódzkich	Igrzysk	
Młodzieży	 Szkolnej	 w	 Sztafetowych	 Biegach	 Przełajowych	
w	 Tychowie,	 w	 których	 bardzo	 dobrze	 spisali	 się	 uczniowie	
Szkoły	Podstawowej	w	Mirosławcu.	Zespół	dziewcząt	
w	 składzie:	 A.	 Sękowska,	 W.	 Dzikowska,	 M.	 Galewska,	
P.	 Kołoszyc,	N.	 Stanik,	 J.	 Sulik,	 I.	 Komar,	 J.	 Strugała,	 Z.	 Bilicka,	
J.	Podsiadło,	N.	Kołodziejczyk,	O.	Gosławska	zajął	IV	miejsce.	
W	 zawodach	 wystartowało	 21	 zespołów	 reprezentujących	
wszystkie	powiaty	województwa	zachodniopomorskiego.
W	 zawodach	 startował	 również	 zespół	 chłopców,	 który	
ostatecznie	 zajął	 14	 miejsce.	 Chłopcy	 startowali	 w	 składzie:	

c.d. na stronie 15



N.	 Plewa,	 C.	 Pałka,	 K.	 Rogala,	 D.	 Woźniak,	 J.	 Janczewski,	
A.	 Winiarski,	 P.	 Dybaczewski,	 B.	 Jarosz,	 K.	 Haraj,	 N.	 Sztolin,	
J.	Komar,	W.	Borowiec.

Rozgrywki Unihokeja

	 Dla	uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Piecniku	listopad	stał	
pod	znakiem	rozgrywek	w	unihokeja.	 Jako	pierwsze	do	walki	
ruszyły	 dziewczyny	 z	 gimnazjum.	 7	 listopada	 wzięły	 udział	
w	Powiatowych	Igrzyskach	Młodzieży	Szkolnej,	które	odbyły	się	
w	 Tucznie.	 Dzięki	 swoim	 umiejętnościom	 i	 determinacji	
wywalczyły	sobie	awans	do	rozgrywek	regionalnych.		
	 Kolejny	 etap	 zawodów,	 Regionalne	 Igrzyska	 Młodzieży	
Szkolnej	 w	 kategorii	 dziewcząt,	 odbył	 się	 22	 listopada	
w	 Wierzchowie.	 Drużyna	 dziewcząt	 z	 Piecnika	 spisała	 się	
świetnie,	 jednak	 do	 awansu	 zabrakło	 im	 odrobiny	 szczęścia	
i	dosłownie	jednej	bramki.	Zawodniczki	zajęły	III	miejsce.	Szkołę	
reprezentowały	uczennice:	Dominika	Gradzik,	Natalia	Mucha,	
Weronika	Bujnowska,	Klaudia	Grabska,	Kornelia	Jasińska,	Anita	
Matusiak,	Wiktoria	 Zając,	 Karolina	 Krawczyk,	 Kinga	 Szczepa-
niak,	Zuzanna	Zugaj.
Rozgrzani	 zwycięstwem	 swoich	 koleżanek	 chłopcy	 z	 klas	
gimnazjalnych	 przystąpili	 z	 wielkim	 zapałem	 do	 igrzysk	 na	
szczeblu	powiatowych	w	swojej	kategorii	10	listopada.	Pomimo	
wysiłku	 i	 wielu	 starań	 nie	 udało	 im	 się	 zdobyć	 pierwszego	
miejsca	i	zarazem	zakwalifikować	do	kolejnego	etapu.	Podobnie	
było	 z	 grupą	 młodszych	 uczniów,	 którzy	 14	 listopada	 wzięli	
udział	 w	 Powiatowych	 Igrzyskach	 Dzieci	 w	 Unihokeju,	 które	
odbywały	się	w	Mirosławcu.	Obie	drużyny	grały	bardzo	dobrze	
i	 uplasowały	 się	 na	 drugim	 miejscu.	 Serdecznie	 dziękujemy	
wszystkim	zawodnikom	za	wysiłek.

Sukces sportowy uczennicy 
Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 

	 7	 października	 br.	 w	 Poznaniu	 na	 Malcie	 odbyły	 się	
Otwarte	 Mistrzostwa	 Miasta	 Poznania	 w	 Wioślarstwie	 oraz	
Międzywojewódzkie	Mistrzostwa	Młodzików	w	Wioślarstwie.	
Uczennica	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mirosławcu	 Julia	 Sulik	
startowała	w	barwach	UKS	Ateny	Wałcz	na	skifie	tzw.	jedynce	
(1X)	 pokonując	 dystans	 1500	metrów	 i	 zwyciężyła	 w	 swojej	
kategorii	wyprzedzając	12	zawodniczek.	
Trenerem	zwyciężczyni	jest	Jacek	Błoch	ze	szkoły	Mistrzostwa	
Sportowego	w	Wałczu.	Gratulujemy	i	życzymy	jeszcze	wielu	
sportowych	sukcesów!

PSZOK
Punkt  Selektywnej  Zbiórki 
Odpadów  Komunalnych

znajdujący się przy ul. Parkowej 22 w Mirosławcu (dawna 

gazownia).
00PSZOK czynny jest w następujące dni tygodnia: - środa 14 -

00 00 0018 ; - 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 zamie-

szkałych (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 ele-

ktroniczny, 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.

Przypominamy, że od 1 lipca 

2016 roku na terenie naszej

g m i n y  f u n k c j o n u j e  P u n k t 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych tzw.  P S Z O K 

15

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

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! 

SMS

SMS CENTRAL
Aktualności - Zagrożenia - Pogoda

SMS o treści:
MIROSLAWIEC.A
na numer:
4112



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej, 

dla dzieci z terenu Powiatu Wałeckiego.

Wszystkie osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Centrum, 

osobiście w siedzibie PCPR – Al. Zdobywców Wału pomorskiego 54, 

lub telefonicznie pod numerem 67 345 05 39

 

Miejsce udzielenia świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej  

opieki zdrowotnej od 1 października 2017 r. - 107 Szpital Wojskowy 

z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz 

tel. 26-174-24-18, 26-147-28-18, 

669-004-090, 669-006-105

NOCNA I ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA ZDROWOTNA

Miejsko-Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Mirosławcu	

serdecznie	dziękuje	wszystkim	wolontariuszom,	właścicielom	i	obsłudze	

sklepów	BIEDRONKA	i	LEWIATAN	za	pomoc	

w	przeprowadzeniu	w	dniach	od	1-3	grudnia	2017	r.	

JESIENNEJ	ZBIÓRKI	ŻYWNOŚCI.		

Szczególne	podziękowania	kierujemy	do	wszystkich	darczyńców,	

którzy	przyłączyli	się	do	akcji.	

Dzięki	ich	ofiarności	zebrano	783	kg	artykułów	spożywczych,	

które	zostaną	przekazane	osobom	starszym	i	niepełnosprawnym	z	naszej	gminy.

	Życzymy	wszystkim	Wesołych	Świąt	Bożego	Narodzenia.

						
Kierownik	wraz	z	pracownikami

						Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej

						w	Mirosławcu


