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Mirosławiec Moje Miasto

Wesolych Swiat

Z okazji zbliżających się �

Świąt Wielkanocnych 

składamy wiosenne życzenia, 

aby w ten czas w Waszych sercach, 

rodzinach i domach 

zagościła radość, spokój 

i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

                   Piotr Czech                                                                         

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Mirosławcu                                    

wraz z Radnymi 

Rady Miejskiej

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

wraz z Pracownikami 

Urzędu Miejskiego



Ze	świątecznymi	pozdrowieniami

																					Piotr	Pawlik

						burmistrz@miroslawiec.pl

			 	 Witam	Państwa	serdecznie.
	 	 Wiosna	coraz	bliżej,	to	i	tematy	inwestycyjne	 	
	 	 	zaczynają	się	bardziej	słoneczne.
	 	 Właśnie	 ogłosiliśmy	 przetarg	 na	 budowę	 po-	
	 	 mostu	na	jeziorze	Harcerskim.	Projekt	przewi-
	 	 duje	 budowę	 dwóch	 pomostów	 o	 łącznej	 po-
wierzchni	około	250	m2,	uporządkowanie	linii	brzegowej	i	plaży.	
Do	 naszego	 gminnego	 zadania	 dołączyło	 Nadleśnictwo	
Mirosławiec,	które	na	swoim	terenie	przy	plaży	wykona	elementy	
małej	 architektury,	 tj.:	 wiaty,	 ławki	 i	 stoły.	 Jezioro	 zyska	 na	
atrakcyjności,	 a	 mieszkańcy	 otrzymają	 następne	 miejsce	 do	
rodzinnego	 wypoczynku.	 Nad	 zagospodarowaniem	 jeziora	
Kosiakowo,	 wraz	 ze	 ścieżką	 pieszo-rowerową	 oraz	 źródłem	
dofinansowania	nadal	pracujemy.

	 W	wakacje	planujemy	także	wykonać	modernizację	drugiego	
piętra	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mirosławcu,	 dostosowując	 je	 do	
dzisiejszych	 standardów	 wraz	 z	 nowoczesnym	 wyposażeniem.	
To	zadanie	jest	współfinansowane	z	Kontraktu	Samorządowego.	
W	 szkołach	 realizowany	 jest	 w	 dalszym	 ciągu	 miękki	 projekt	
„Cyfrowy	 Mirosł@wiec”,	 w	 ramach	 którego	 m.in.	 doposażono	
klasopracownie	 i	 zorganizowano	 wycieczki	 edukacyjne	 dla	
wszystkich	uczniów	z	terenu	gminy	Mirosławiec.	W	ubiegłym	roku	
dzieci	pojechały	na	wycieczki	do	Torunia,	w	tym	roku	do	Szczecina.

	 Na	 dofinansowanie	 czeka	 budynek	 na	 stadionie	miejskim.	
Jest	 już	 opracowana	 kompletna	 dokumentacja	 techniczna.	
Wniosek	 o	 dofinansowanie	 zostanie	 złożony	 do	 31	 marca.	
W	planach	mamy	rozpoczęcie	prac	budowlanych	w	lipcu	tego	roku	
i	zakończenie	wiosną	przyszłego	roku.	Trzymanie	kciuków	za	to	
zadanie	jest	jak	najbardziej	na	miejscu.

	 Ten	rok	to	również	plan	na	modernizację	Cmentarza	Komu-
nalnego	 w	 Mirosławcu.	 W	 ramach	 zadania	 przewiduje	 się	
przebudowę	 i	 rozbudowę	 ścieżek,	 rozbudowę	 oświetlenia	
cmentarnego,	 budowę	 kolumbarium	 na	 urny	 i	 modernizację	
ogrodzenia	od	 strony	 stadionu	miejskiego.	Chcielibyśmy	 zdążyć	
z	realizacją	tego	zadania	do	1	listopada.

	 Zadania	 inwestycyjne	 są	 zawsze	 efektem	 rozmów	 z	 Pań-
stwem.	 I	 tych	oficjalnych	na	 spotkaniach,	 ale	 i	 tych	zgłaszanych	
mailowo	czy	przez	facebooka.	Zawsze	cieszy	mnie	to,	że	czujecie	
się	Państwo	współodpowiedzialni	za	gminę,	podrzucacie	pomysły	
i	 pomagacie	w	 ich	 realizacji.	 Budujące	 są	 też	 pomysły,	 które	 są	
zgłaszane	przez	najmłodszych	mieszkańców.	
W	 tym	 roku	 będziemy	 pomagali	 w	 realizacji	 dwóch	 zadań	
młodzieżowych:	toru	rowerowego	w	widełkach	ulic	Parkowa	i	Orla	
oraz	miasteczka	ruchu	drogowego,	który	został	zgłoszony	przez	
Młodzieżową	Radę	Miejską.	To	ważne	projekty	i	koniecznie	trzeba	
je	 wykonać,	 chociażby	 po	 to,	 aby	 najmłodszym	 mieszkańcom	
naszej	gminy	dać	dowód,	że	„starsi”	słyszą	ich	potrzeby	i	pomagają	
realizować	marzenia.

	 Nadal	zapraszam	Państwa	do	włączenia	się	z	pomysłami	na	
uczczenie	 tegorocznych	 obchodów	 „100-lecia	 Niepodległości”.	
Każdy	biało-czerwony	pomysł	postaramy	się	zrealizować	tak,	żeby	
11	listopada	2018	roku	na	długo	pozostał	w	pamięci	jako	ważny	
dzień	dla	naszej	historii.

		Ze	świątecznymi	pozdrowieniami

Piotr	Czech									
przewodniczacy@miroslawiec.pl
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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
	 	 	 Od	ostatniego	wydania	gazety	minęło	trzy		
	 	 miesiące.	W	 tym	czasie	odbyły	 się	dwie	 sesje	
	 	 i	sześć	posiedzeń	komisji	(stan	na	12	marzec).	
	 	 Poza	licznymi	sprawozdaniami	i	informacjami		 	
	 	 podsumowującymi	poprzedni	 rok	radni	przy-
jęli	szereg	uchwał,	nad	częścią	których	chciałbym	się	w	tym	arty-
kule	pochylić.	

	 W	 styczniu	 m.in.	 podjęto	 uchwałę	 w	 sprawie	 określenia	
wysokości	 opłat	 za	 korzystanie	 z	 wychowania	 przedszkolnego	
dzieci	 objętych	 wychowaniem	 przedszkolnym	 do	 końca	 roku	
szkolnego	 w	 roku	 kalendarzowym,	 w	 którym	 kończą	 6	 lat.	
W	 paragrafie	 pierwszym	 uchwały	 zapewniono	 bezpłatne	
nauczanie,	 wychowanie	 i	 opiekę	 świadczone	 przez	 przedszkola	
publiczne	w	wymiarze	 5	 godzin	 dziennie,	 natomiast	 za	 	 każdą	
następną	 godzinę	 zajęć	 1zł.	 Z	 wymienionej	 stawki	 zwolnieniu	
podlega	trzecie	i	kolejne	dziecko	z	tej	samej	rodziny,	pod	warun-
kiem,	że	pozostałe	dzieci	objęte	są	nauczaniem	przedszkolnym	lub	
pobierają	naukę,	jednak	nie	dłużej	niż	do	25	roku	życia.																																																																																																																									

	 Rada	 Miejska	 podjęła	 również	 uchwałę	 o	 nadaniu	 tytułu	
Honorowego	Obywatela	Mirosławca	Panu	 Jarosławowi	Leszcze-
łowskiemu.	 Ten	 zaszczytny	 tytuł	 	 został	 przyznany	 za	 bardzo	
szczegółowe	 i	 rzetelne	 opracowanie	 historii	 naszego	 miasta.		
Przedmiotem	badań	był	szeroki	zakres	historii,	 tj.	od	XIV	wieku	
czyli	od	początków	naszego	miasta,	a	skończywszy	na	1980	roku.	
Można	 zaryzykować	 stwierdzenie,	 że	 trzytomowa	 historia	
Mirosławca	jest	najważniejszą	publikacją	historyczną	poczynając	
od	1945	roku.	

	 Poza	tym	radni	przyjęli	dwie	uchwały	dot.	wyrażenia	zgody	
na	zawarcie	kolejnych	umów	dzierżawy	nieruchomości	i		gruntów	
stanowiących	własność	Gminy	i	Miasta	Mirosławiec.

	 Na	 	lutowej	sesji	 	radni	podczas	głosowania	po	raz	kolejny	
zabezpieczyli	 kwotę	 na	 wykonanie	 projektu	 przebudowy	 drogi	
powiatowej	Poźrzadło	Wielkie	 -	Stara	Studnica	 -	Orle	-	Mirosła-
wiec.	Jest	to	drugie	podejście	samorządów	do	tego	tematu.	W	tym	
celu	 stosowne	porozumienie	 podpisali	 przedstawiciele	 Powiatu	
Wałeckiego,	Powiatu	Drawskiego,	Gminy	Kalisz	Pomorski	i	Gminy	
Mirosławiec.	Obecnie	trwają	również	rozmowy	z	MON	w	sprawie	
uznania	 drogi	 jako	 strategicznego	 połączenia	 z	 Poligonem	
Drawskim.	 Uzyskanie	 takiego	 statusu	 mogłoby	 spowodować	
przyznanie	dodatkowych	 środków	pieniężnych	lub	przyspieszyć	
realizację	 zadania.	 Podczas	 sesji	 radni	 przyjęli	 ponadto	 m.in.	
program	opieki	nad	zwierzętami	bezdomnymi	na	2018	rok	oraz	
uchwałę	zmieniającą	 	w	sprawie	przyjęcia	Lokalnego	Programu	
Rewitalizacji	 „Dobra	 Przestrzeń	 -	 Plan	 Rewitalizacji	 dla	 Gminy	
i	Miasta	Mirosławiec	na	lata	2017-2024".	Rada	Miejska	przyznała	
także	 środki	 pieniężne	 na	 realizację	 zadania	 „Budowa	 pomostu	
wraz	z	wykonaniem	plaży	nad	jeziorem	Gniewosz	(Harcerskie)”.	
Zabezpieczono	 również	 środki	 finansowe	na	 realizację	projektu	
„Cyfrowy	Mirosł@wiec	 -	 nowoczesne	nauczanie	 za	pomocą	TIK	
oraz	 eksperymentu	 w	 szkołach	 podstawowych	 i	 gimnazjach	
Gminy	i	Miasta	Mirosławiec".	W	lutowym	posiedzeniu	Rady	brali	
również	 udział	 dyrektorzy	 gminnych	 placówek	 oświatowych	
Halina	 Rogowska,	 Krystyna	 Górniak,	 Katarzyna	 Pierzchałą	 oraz	
Dyrektor	ZECWiK-u	Roman	Stefaniak,	którzy	złożyli	sprawozdania	
z	realizacji	powierzonych	im	zadań.
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Wieści z inwestycji

Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem 
”

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych”

Nowoczesna szkoła

 Projekt „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wy-

posażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostoso-

waniem dla osób niepełnosprawnych” obejmuje remont I i II 

piętra Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Miro-

sławcu. 

Umowa na dofinansowanie projektu nr RPZP.09.05.00-32

-0001/16 została podpisana w dniu 2 sierpnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 2.683.818,85 zł

Wydatki kwalifikowalne: 974.382,35 zł

Wartość dofinansowania wynosi 85% - tj. 828.224,98 zł

W ramach realizacji II etapu zadania w 2018 roku planuje się 

wykonanie  prac budowlanych w pomieszczeniach 

zlokalizowanych na II piętrze w południowej części budynku 

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu. Prace obejmować będą 

m.in.: wykonanie ścianki działowej z naświetlem, zmianę 

układu funkcjonowania łazienek, poszerzenie otworów 

drzwiowych, montaż drzwi z ościeżnicą, wymianę barierki 

zabezpieczającej schody, ujednolicenie wysokości schodów 

oraz wykonanie nowej okładziny, remont tynków na sufitach 

i ścianach (gipsowanie), malowanie ścian i sufitów, wymianę 

posadzek istniejących na wykładzinę PCV, montaż platformy 

schodowej krzywoliniowej, zakup wyposażenia do klas (meble, 

krzesła, ławki, tablice, komputery), wykonanie instalacji 

elektrycznej, przebudowę rozdzielni, wymianę wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

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 ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych 

z projektu p.n. „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz 

z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo 
oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa 

do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej 
na ujęciu wody w Bronikowie”

 Projekt „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej 

w Próchnowie oraz sieci wodociągowej z Bronikowa do Pró-

chnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody 

w Bronikowie” jest współfinansowany 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 2017 r.  Wartość planowana 

projektu: 2 268 672,39 zł. Wysokość przyznanego dofi-

nansowania: 1 282 881,00 zł.  Planowany termin zakończenia 

projektu:  15 maja 2018 r.

Trwają prace budowlane rozpoczęte w drugiej połowie 2017 

roku związane z budową we wsi Próchnowo nowej sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do 

budynków, zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz sieci 

wodociągowej z przyłączami do budynków. Będzie ona 

zasilana siecią wodociągową budowaną między miejsco-

wościami Bronikowo – Próchnowo. W ramach zadania 

zostanie wymieniona również pompa głębinowa na ujęciu 

wody w Bronikowie. Umowa na wykonanie robót została 

zawarta w dniu 14 września 2017 roku z firmą AGB Przedsię-

biorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych 

Andrzej Gostołek z Człopy.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem 
na ścieki we wsi Orle

 „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 2017 r. Wartość projektu: 

700 629,44 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania: 

388 142,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu: 

15 maja 2018 r.

Trwają prace budowlane rozpoczęte w drugiej połowie 

2017 roku związane z budową we wsi Orle nowej sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do 

budynków. Umowa na wykonanie robót została zawarta w dniu 

14 września 2017 roku z firmą AGB Przedsiębiorstwo Robót 

Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych Andrzej Gostołek

z Człopy.

 Projekt „Budowa 

kanalizacji wraz ze 

zbiornikiem na ście-

ki we wsi Orle” jest 

współfinansowany 

ze  ś ro d k ó w  U n i i 

Europejskiej w ra-

m a c h  d z i a ł a n i a  
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Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży 
nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)

 W 2018 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa na 

drogach gminnych na wniosek mieszkańców planowane są do 

wprowadzenia projekty stałej organizacji ruchu w Mirosławcu 

na ulicy Parkowej, Orlej, Sprzymierzonych (na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 w stronę jeziora 

Kosiakowo – do granicy miasta) oraz na drodze do Drzewo-

szewa. W ramach zadania pn. „Wykonanie wzniesionego 

przejścia dla pieszych przy ul. Zamkowej w Mirosławcu” 

realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018 na 

ulicy Zamkowej zostanie opracowany i wprowadzony projekt 

zmiany obowiązującej organizacji ruchu oraz wykonane będzie 

wzniesione przejście dla pieszych, które podwyższy bezpie-

czeństwo na drodze

Bezpieczeństwo na drogach

Modernizacja oświetlenia na terenach gminnych

 Firma Enea Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szcze-

cinie Rejon Piła w lutym 2018 roku przeprowadziła w Miro-

sławcu na ulicy Wałeckiej, Wolności i Placu Wolności moderni-

zację oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany opraw sodo-

wych na oprawy LED w ilości 42 szt.

    F i r m a  E n e a 

Oświetlenie sp. z o.o. 

z siedzibą w Szcze-

cinie w ramach za-

war te j  umowy na 

„Świadczenie usług 

w zakres ie  ut rzy -

mania i konserwacji 

o ś w i e t l e n i a  d r ó g 

 

Zadania planowane do realizacji, na które 
opracowywana jest dokumentacja techniczna:

 W maju 2017 roku Gmina i Miasto Mirosławiec 

podpisała umowę z Firmą „KBI PROJEKT” Piotr Topyła 

z Wałcza na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 

przebudowy ciągów komunikacyjnych, sieci wodociągowej, 

części ogrodzenia oraz budowy kolumbarium na terenie 

cmentarza w Mirosławcu. 

 W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa 

z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” 

ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji projektowej 

w zakresie przebudowy oświetlenia terenu cmentarza. 

Po opracowaniu przedmiotowych dokumentacji, tj. jeszcze 

w 2018 r. gmina planuje zrealizować w/w zadanie. 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie 
Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz 
z oświetleniem i ogrodzeniem  

Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego 
we wsi Jabłonowo

1

2

 W grudniu 2017 roku Gmina i Miasto Mirosławiec 

podpisała umowę na wykonanie robót z firmą Piotra Dominiaka 

z Wałcza. W ramach robót zostanie przebudowany podest ze 

schodami i stołem do odprawiania nabożeństw na terenie 

cmentarza.

3 Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji oświetlenia 
terenu na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją 
przeznaczoną do zasilania organizowanych imprez

 W listopadzie 2017 roku Gmina i Miasto Mirosławiec 

podpisała umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa 

„ELPRO – B.T.” ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji 

projektowej.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo 
i Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej 
do jeziora Kosiakowo

6

 W listopadzie 2017 roku Gmina i Miasto Mirosławiec 

podpisała umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński ze Szcze-

cinka na opracowanie dokumentacji projektowej.

Gmina Mirosławiec rozpoczęła przygotowania ze Starostwem 

Powiatowym w Choszcznie, Starostwem Powiatowym

w Drawsku Pomorskim, z Gminą Drawno, Gminą Drawsko 

Pomorskie, Gminą Czaplinek, Gminą Złocieniec i Lokalną 

Organizacją Turystyczną „Wokół Drawy” jako grupy partner-

skiej do wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie 

zadania pn. „Bliżej Drawy” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oś 

priorytetowa 4 „Naturalne otoczenie człowieka”, Działanie 4.9 

„Rozwój zasobów endogenicznych”. 

 Wiosną 2018 roku zostanie wszczęte postępowanie 

przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

związanych z wykonaniem dwóch pomostów o konstrukcji 

drewnianej wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz. 

Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 roku. 

W ramach zadania zostaną usunięte pale istniejące. Wykonane 

będą dwa nowe pomosty w kształcie litery L o szer. 2,0m, 

o dł. 47,6m i 79,4m, posadowione na palach drewnianych śr. 25-

30cm i dł. 3-8m, zapokładowane ryflowanymi balami z drewna 

iglastego, obarierowane od strony jeziora drewniana barierką. 

Pomosty zostaną wyposażone w koła ratunkowe na stojakach 

i drabinki wyjściowe z wody montowane do pokładu. Zakres 

zadania obejmuje również wykonanie plaży polegające na 

wymianie warstwy namułów w dnie jeziora i humusu wzdłuż 
2jego brzegu na pow. ok. 2000m , który zostanie zastąpiony 

piaskiem płukanym. Występujące na plaży zakrzaczenia na 
2powierzchni ok. 500m  zostaną usunięte. Wykonane zostaną 

również dwa utwardzone podejścia na pokład pomostu z płytek  

chodnikowych.

4 Przebudowa układu pomieszczeń w budynku świetlicy 
wiejskiej w Próchnowie wraz z przebudową instalacji 
wewnętrznych

 W listopadzie 2017 roku Gmina i Miasto Mirosławiec 

podpisała umowę z firmą „Projektowanie i Nadzór Inwestorski” 

z Wałcza na opracowanie dokumentacji projektowej.

5 Budowa świetlicy we wsi Toporzyk 
wraz z zagospodarowaniem terenu

 W grudniu 2017 roku Gmina i Miasto Mirosławiec 

podpisała umowę z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany 

Janusz Bieleń” ze Strączna na opracowanie dokumentacji 

projektowej.

i miejsc publicznych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na 

urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie 

sp. z o.o.” w 2018 roku zamontuje i uruchomi w szafkach 

oświetleniowych odbiorniki radiowe RSM Systemu Sterowania 

Radiowego co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie czasem 

załączania i gaszenia oświetlenia drogowego na terenie naszej 

gminy. Ponadto firma Enea w ramach ustaleń z Gminą 

Mirosławiec planuje w 2018 roku wybudować nowe oświetlenie 

drogowe w Mirosławcu na ul. Parkowej, tj. na odcinku od 

Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego, na drodze do

byłego PGR, do Cmentarza Komunalnego i w parku przed 

Cmentarzem Żydowskim oraz we wsi Jabłonkowo.  
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 Trwa realizacja projektu p.n.: „Cyfrowy Mirosł@wiec 

i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu 

w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta 

Mirosławiec”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 

podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Cyfrowy 

Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz 

eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy 

i Miasta Mirosławiec” z Województwem Zachodniopomorskim. 

Projekt zarządzany jest przez zespół składający się z praco-

wników Urzędu Miejskiego oraz koordynatorów szkolnych ze 

szkoły w Mirosławcu i Piecniku.

Wartość projektu: 853 499,99 zł, 

Dofinansowanie: 768 149,99 zł

W ramach zadania nr 3 „Wyposażenie szkół w pomoce dyda-

ktyczne oraz narzędzia TIK do realizacji programów nauczania 

oraz doposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmio-

tów przyrodniczych” zrealizowano: 

1) Zakup i dostawę sprzętu multimedialnego:

- do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu

6 tablic interaktywnych oraz 4 projektory multimedialne, 

- do Szkoły Podstawowej w Piecniku - 6 tablic interaktywnych 

oraz 6 projektorów multimedialnych.

Koszt zakupu: 52 752,76 zł, w tym: 49 819,70 zł - środki Unii 

Europejskiej, 2 933,06 zł - środki z budżetu państwa

Dostawę sprzętu multimedialnego zrealizowała firma 

NORDWECO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2) Zakup i dostawę komputerów przenośnych:

- do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu 

20 laptopów + torba i mysz do każdego laptopa,

- do Szkoły Podstawowej w Piecniku – 12 laptopów + torba 

i mysz do każdego laptopa.

Dostawę komputerów zrealizowała firma ALLTECH z siedzibą 

w Płocku.  

Koszt zakupu:  85 280,00 zł netto, w tym: 80 538,43 zł - środki 

Unii Europejskiej, 4 741,57 zł - środki z budżetu państwa.

Do komputerów zakupiono również oprogramowanie biurowe 

oraz program antywirusowy.

Koszt zakupu: 11 409,48 zł, w tym: 10 775,11 zł - środki Unii 

Europejskiej, 634,37 zł - środki z budżetu państwa

3) Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej 

w Mirosławcu i biologiczno-przyrodniczej w Piecniku

- symulator niemowlęcia RealCare Baby III. 

 

Cyfrowy Mirosł@wiec

RealCare Baby III to niezwykle realne 

manekiny służące do nauki opieki nad 

niemowlakiem. Manekiny te płaczą, 

gdy są głodne, śmieją się, gdy są 

szczęśliwe, mają czkawkę, oddychają. 

Wymagają tyle samo opieki, co pra-

wdziwe niemowlaki - trzeba je karmić, 

Wycieczki do Szczecina

 W ramach zadania nr 1 „Wsparcie dla uczniów w za-

kresie rozwijania kompetencji informatycznych oraz nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu” od 16 marca rozpoczęły 

się wycieczki do Szczecina. Uczniowie zwiedzą wystawę 

Eureka oraz Muzeum Techniki i Komunikacji. Wystawa 

Fundacji „Eureka Główna” mieści się przy ul. Ściegiennego 42 

w Szczecinie i posiada zbiór ok. 50 eksponatów interaktywnych 

takich jak: wodne twierdzenie Pitagorasa, piłka w strumieniu 

powietrza, akustyczny telefon, zakrzywienie promienia świe-

tlnego w szkle oraz wiele innych atrakcji. Uczniowie zobaczą 

również unikalną w skali Polski ekspozycję pt. „Atomowa Eure-

ka" zawierającą m.in. model jądra atomowego (tzw. krążki 

Stelmacha), interaktywny model wirówki uranowej oraz model 

krzywej rozpadu promieniotwórczego. Eureka Ruchu - Muze-

um Techniki i Komunikacji wystawia eksponaty, które oprócz 

walorów czysto zabawowych posiadają walor poznawczy 

i w założeniach mają uczyć praw przyrody związanych 

z ruchem. 

PROJEKTY UNIJNE

przewijać, kołysać, przytulać, przebierać, a wszystko po to, 

by oddać realizm opieki nad dzieckiem.

Koszt zakupu: 19 000,00 zł brutto; 17 943,60 zł – środki Unii 

Europejskiej; 1 056,40 zł – środki z budżetu państwa

4) Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni prze-

dmiotowych w szkołach podstawowych w Mirosławcu i w Pie-

cniku. W styczniu br. ogłoszony został przetarg na zakup i do-

stawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych 

na planowaną kwotę 217 010,84 zł. Pracownie: fizyki, geografii, 

chemii, biologii i przyrody otrzymają wyposażenie, które uatra-

kcyjni zajęcia lekcyjne.

W dniach 28 luty oraz 5 marca 2018 r. zostały podpisane 

umowy na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do trzech 

pracowni: 

- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemi-

cznej w Szkole Podstawowej w Piecniku 19 631,96 zł brutto

- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni 

fizycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku 25 531,08 zł brutto

- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni 

geograficznej w Szkole Podstawowej w Piecniku 17 213,01 zł 

brutto. Doposażenie dostarczy firma JTMEBEL z siedzibą 

w Kartuzach.

 Na dostawę do pozostałych pracowni, których nie 

zrealizowano w pierwszym etapie ponownie ogłoszono 

przetarg w dniu 1 marca 2018 r. Oferty składano do dnia 

9 marca 2018 r. Procedura wyboru wykonawcy jest w trakcie 

realizacji. Powyższy przetarg obejmuje: zakup i dostawę 

pomocy dydaktycznych do pracowni biologiczno - przyrodni-

czej w Szkole Podstawowej w Piecniku oraz zakup i dostawę 

pomocy dydaktycznych do pracowni: fizycznej, chemicznej, 

geograficznej, biologicznej oraz przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu. 
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Granty sołeckie 2018

 Gmina i Miasto Mirosławiec  w odpowiedzi na konkurs 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty 

Sołeckie 2018”, w dniu 27 lutego 2018 r. złożyła wniosek o dofi-

nansowanie projektu p.n. „Siłownia pod chmurką w Piecniku”.

Do złożenia wniosku konieczna była wola sołectwa.

W ramach projektu planowana jest budowa siłowni plenerowej 

na boisku koło Szkoły Podstawowej w Piecniku. Projekt będzie 

polegał na zakupie i dostawie 5 urządzeń do fitnessu, wyko-

naniu ławeczek oraz posadzeniu drzewek. Do realizacji zadania 

zostaną włączeni mieszkańcy sołectwa Piecnik oraz partnerzy: 

Szkoła Podstawowa w Piecniku i Ochotnicza Straż Pożarna 

w Piecniku.

Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji 
dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024

Prace na Majdanie Zamkowym - dalej odkrywamy

 W lutym złożono wniosek o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego.

Nazwa projektu: „Odkrywajmy historię – zabezpieczenie 

śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca 

(Markisch Friedland) poprzez wykonanie badań architekto-

nicznych oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na

terenie reliktów zamku w Mirosławcu w roku 2018”

Zakres planowanych prac:

- odsłonięcie pełnego obrysu kamienicy o charakterze  

obronno-mieszkalnym,

- wykonanie inwentaryzacji architektonicznej reliktów 

murowych,

- opracowanie dokumentacji postępowania 

konserwatorskiego z odkrytymi reliktami murowymi,

- po odsłonięciu reliktów murowych – wykonanie 2-3 sondaży 

we wskazanych miejscach kluczowych w celu weryfikacji 

dotychczasowych ustaleń,

- wykonanie jednego sondażu badawczego przy zachodnim 

murze pałacu w celu weryfikacji dotychczasowych ustaleń 

badawczych.

Dalsze działania konserwatorskie:

- w roku 2019 planuje się konserwację odsłoniętych reliktów 

murowych na podstawie programu konserwatorskiego przygo-

towanego i zatwierdzonego w roku 2018, jak również 

wykonanie projektu aranżacji otoczenia wyeksponowanych 

i zakonserwowanych reliktów;

- w roku 2020 planuje się realizację projektu aranżacji otoczenia 

wyeksponowanych i zakonserwowanych reliktów na podsta-

wie programu przygotowanego i zatwierdzonego w roku 2019. 

 W dniu 9 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą i Miastem 

Mirosławiec a Województwem Zachodniopomorskim została 

zawarta umowa o przyznaniu dotacji celowej na realizację 

projektu pn. „Dobra Przestrzeń– Plan Rewitalizacji dla Gminy 

i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024.”

Łączna wartość projektu – 77 008,00 zł. 

Kwota dotacji – 69 307,20 zł.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra 

Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec 

na lata 2017 – 2024” przyjęty uchwałą przez Radę Miejską 

w Mirosławcu został oceniony pozytywnie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Program zostanie wpisany na wykaz programów rewitalizacji 

gmin województwa zachodniopomorskiego. 

Opracowany dokument otwiera możliwości do pozyskiwania 

środków m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Prio-

rytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie 

rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

W ramach działania 9.3 dofinansowanie może być udzielane 

m.in jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, 

organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury.
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 20 grudnia 2017 r. Mikołaj, uczniowie klas I-III ze 

Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, 

Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz przedszkolaki 

z Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” ozdabiali choinki 

przy ul. Wolności. Dzieci chętnie recytowały wierszyki, śpiewały 

piosenki oraz pozowały do zdjęć z Mikołajem. Pomocnik 

Mikołaja - Burmistrz Mirosławca pomagał dzieciom wieszać 

ozdoby na wyższe gałązki, a śnieżynka częstowała dzieci 

słodkimi prezentami.

Uroczystości, imprezy i wydarzenia gminne

Ubieranie choinki z Mikołajem

Spotkanie Noworoczne

 W dniu 5 stycznia w Ośrodku Kultury w Mirosławcu 

odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Mirosławca. Na 

zaproszenie Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Czecha przybyli 

m.in.: Starosta Wałecki, wójt gminy Wałcz i burmistrzowie gmin 

Powiatu Wałeckiego, Dowódca 12 Bazy BSP w Mirosławcu, 

służby mundurowe, Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, sołtysi 

mirosławieckich sołectw, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych 

i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele 

instytucji, firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organizacji 

działających na naszym terenie oraz duchowni. Część 

artystyczna rozpoczęła się występem uczniów oraz nauczy-

cielek ze Szkoły Podstawowej w Piecniku. W imieniu 

Burmistrza spotkanie poprowadzili Zastępca Burmistrza 

Mirosławca Dariusz Bartosik oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej Piotr Czech. Podsumowując ubiegły rok, Burmistrz 

Mirosławca wyróżnił osoby i instytucje, których działania 

przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Mirosławiec oraz 

tych, którzy są bezinteresownie zaangażowani w sprawy 

naszej społeczności. 

W tym roku statuetki „skrzydła” trafiły do: Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie oraz w Wałczu - za 

wsparcie w rozwój i działalność Gminy i Miasta Mirosławiec, do 

Mieczysława Jezierskiego – przedstawiciela firmy ENEA 

O. Wałcz oraz do Marka Korneta - Dyrektora 107 Szpitala 

Wojskowego w Wałczu – za wieloletnią współpracę, do 

Katarzyny Pierzchały – Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Piecniku oraz Kamili Borowiec – za promocję Gminy 

Mirosławiec. Pisemnymi podziękowaniami za dobrą współpra-

cę zostały wyróżnione: 12. Baza Bezzałogowych Statków 

Powietrznych w Mirosławcu, spółka „Investa-Chem” w Miro-

sławcu, spółka „Investa” Centrum Obsługi Inwestycji sp. z.o.o. 

w Pile,  Marian Płóciennik - Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu, 

Zakład Żywiec Zdrój w Mirosławcu oraz Metaltech sp. z.o.o. 

w Mirosławcu. Szczególne wyróżnienia i podziękowania za 

wieloletnie zaangażowanie na rzecz Gminy i Miasta Mirosła-

wiec w związku z przejsciem na emeryturę wręczono Annie 

Chromińskiej - pracownikowi Przedszkola Samorządowego 

„Słoneczko” w Mirosławcu, Bożenie Stańczyk - pracownikowi 

Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz 

Bogusławie Skrzypczyk, pracownikowi Urzędu Miejskiego 

w Mirosławcu.

26 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Mirosławcu

 14 stycznia Sztab w Mirosławcu, założony przy 

Ośrodku Kultury w Mirosławcu i 48 wolontariuszy z terenu 

gminy Mirosławiec zagrał dla Fundacji WOŚP. Celem zbiórki 

było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu 

noworodków”. Nadmienić trzeba, że neonatologia była celem 

Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki fundacji na wszystkie 

oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844 urządzenia 

medyczne za łączną kwotę 121 909 333,39 PLN. Rodzice 

najmniejszych pacjentów mogą dziś, w razie potrzeby, liczyć na 

gotowość do pracy 1160 inkubatorów, 367 stanowisk do 

resuscytacji noworodków czy 344 kardiomonitorów. 

W większości oddziałów neonatologicznych sprzęt od 

Orkiestry stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia. 

Orkiestra prowadzi też na co dzień ogólnopolskie programy 

medyczne, których celem jest wsparcie zdrowotne nowo-

rodków – Program Powszechnych Przesiewowych Badań 

Słuchu u Noworodków, Program Leczenia i Zapobiegania 

Retinopatii Wcześniaków oraz Program Nieinwazyjnego 

Wspomagania Oddechu u Noworodków.

Mirosławiecki finał rozpoczął się już od godz. 9.00, kiedy to 

wolontariusze - uczniowie szkół w Mirosławcu i Piecniku wyszli 

w teren zbierać pieniądze do puszek. Natomiast główna 

finałowa impreza rozpoczęła się o godz. 17.00 w sali wido-

wiskowej Ośrodka Kultury. Tegoroczny finał obfitował w wiele 

atrakcji: odbyły się licytacje różnorodnych przedmiotów 

c.d. na stronie 8
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otrzymanych od darczyńców W licytacji można było wygrać 

wiele ciekawych rzeczy, jak np. dużą maskotkę żubra, obrazy 

autorstwa Pani Grażyny Muzyki oraz Katarzyny Turskiej, 

zestaw 3 książek o historii Mirosławca, zegar, koszulki oraz 

body dziecięce z logo WOŚP czy też tort. Jak co roku na licytacji 

zostało wystawione serduszko ze złota, które oddano za 3000 

zł! Panie z Biblioteki Publicznej w Mirosławcu poprowadziły 

loterię fantową, Panie ze Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 

Koło nr 2 w Mirosławcu przygotowały „przepyszną” kawiarenkę 

„Pod dobrym Aniołem”, Pani Justyna Ruta „upiększała” 

wszystkich chętnych w mini salonie piękności, Pani Milena 

Michnowicz malowała przepiękne kolorowe malunki na 

twarzach, Pani Ewelina Garbacz przygotowała dla wszystkich 

„serduszkowe” balony. Ponadto zbiórki na rzecz fundacji 

zostały przeprowadzone podczas sprzedaży wypieków 

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz podczas turnieju 

piłkarskiego przygotowanego przez LKS Mirstal - Lotnik 

Mirosławiec. 

Pierwszy raz w historii finałów WOŚP w Mirosławcu, nasz 

Sztab uzyskał zgodę na utworzenie Skarbony Stacjonarnej 

„Pucha dla Malucha”, która od grudnia 2017 r. stała w Ośrodku 

Kultury w Mirosławcu, aż do dnia finału 14 stycznia. 

Łączna kwota, która została zebrana dla Fundacji WOŚP to 

23 400,12 zł. Jest to bardzo wysoka suma, za którą Sztab 

w Mirosławcu bardzo dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy 

Mirosławiec.  

Podsumowując zbiórkę na rzecz Fundacji WOŚP, należy bardzo 

pochwalić Wolontariuszy, którzy mimo zimna cały dzień 

chętnie kwestowali (największą ilość pieniędzy do puszki 

zebrał Jan Jabłonka) oraz sponsorom i ludziom dobrej woli, 

którzy wsparli tegoroczny finał. 

Byli to: Zakład Produkcyjno - Handlowo-Usługowy „BUD-MAT”,  

Sklep spożywczo - przemysłowy Alicja Kubaszewska, Przedsię-

biorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „ZETEX” 

Krzysztof Bzdel, Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy 

Tomasz Pawlik, BOMI Bolesław Romaniuk, Handel Hurtowy 

i Detaliczny Artykułów Przemysłowych Jan Eluszkiewicz, P.W. 

Grzegorz Palicki „Irena”, Sklep Myśliwski „OSTOJA” Stanisław 

Polus, „MATRIX” Ireneusz Pałka, Apteka NOWA - Marek Sako-

wicz, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Ryszard Szere-

niawski, Sklep przemysłowy „KASANDRA” Katarzyna Saba-

dasz, Myjnia samochodowa i Bar „MAGDA” Magdalena 

Krzemińska, Sklep „BOBAS” Janina Naruszewicz, GARDEN 

Joanna Szpecht - Dusza, „7 ogrodów” Grażyna Kugiel, Sklep na 

Rampie, Sklep spożywczy „TINA” Justyna Markowska, Zakład 

Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „ROLMECH”, Apteka 

„Słoneczna” Monika Józiak - Chwiłkowska, Jan Hołubowski, 

Cukiernia KOZACKA, Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Koło 

nr 2 w Mirosławcu, Sklep „PUCHATEK” Grzegorz Wankiewicz, 

Elżbieta i Wojciech Sabak, Zofia i Stanisław Orawiec, Milena 

Michnowicz, Justyna Ruta, Ewelina Garbacz, Stowarzyszenie 

Miłośników Lotnictwa, Stacja Paliw BP w Łowiczu Wałeckim,  

Tadeusz Ząbek, Agnieszka i Piotr Mojscy, Urząd Miejski 

w Mirosławcu, Biblioteka Publiczna w Mirosławcu, LKS Mirstal 

-Lotnik Mirosławiec, Szkoła Podstawowa w Mirosławcu, Szkoła 

Podstawowa w Piecniku, Sebastian Połujański, OSP Miro-

sławiec, OSP Bronikowo, SBL Złotów Oddział w Mirosławcu. 

 23 stycznia odbyły się uroczystości 10. Rocznicy 

Katastrofy Samolotu CASA C- 295 M, w których uczestniczyły 

rodziny ofiar katastrofy, Minister Obrony Narodowej, Szef Biura 

Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego 

Rodzaju Sił Zbrojnych, dowódcy sąsiednich jednostek wojsko-

wych oraz Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Uroczystości 

rozpoczęła msza polowa o godzinie 15.00 w hangarze na 

terenie 12 Bazy. Dalsza część uroczystości odbyła się pod 

pomnikiem upamiętniającym katastrofę. Szef Sztabu Bezpie-

czeństwa Narodowego odczytał list od Prezydenta Rzeczpo-

spolitej Polski Andrzeja Dudy. Okolicznościowe przemówienie 

wygłosił również Minister Obrony Narodowej. Na koniec 

rodziny oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem. 

10 Rocznica Katastrofy 
wojskowego samolotu CASA  C- 295 M

http://12bbsp.wp.mil.pl

 10 lutego odbyły się obchody 73. Rocznicy Walk 

o Mirosławiec. Uroczystości rozpoczęły się prezentacją  

Jarosława Leszczełowskiego pt. „Walki o Mirosławiec 10 luty 

1945 r." Główna część obchodów odbyła się pod czołgiem 

z udziałem żołnierzy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powie-

trznych, zaproszonych gości i mieszkańców. Na zaproszenie 

Burmistrza Mirosławca w imieniu pierwszych polskich osadni-

ków Mirosławca głos zabrała Pani Genowefa Ciepielewska. 

Następnie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyło się 

uroczyste wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Miro-

sławca” nadanego przez Radę Miejską w Mirosławcu dla Pana 

Jarosława Leszczełowskiego, który jest autorem trylogii o dzie-

jach naszego miasta. Na zakończenie obchodów odbył się 

koncert operetkowy w wykonaniu Adama Sobierajskiego, 

Magdaleny Polkowskiej oraz Joanny Steczek. 

W dniu 9 lutego przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego 

„Słoneczko” oraz Oddziału Zamiejscowego z Mirosławca 

Górnego uczciły pamięć poległych żołnierzy, którzy walczyli 

o Mirosławiec. Wspólnie ze swoimi wychowawcami zapalili 

znicz pod czołgiem, a następnie udali się do Muzeum Walk 

o Wał Pomorski aby obejrzeć ekspozycję.

73. Obchody Rocznicy Walk o Mirosławiec 
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 Do Dzikiej Zagrody w Jabłonowie przybyli nowi 

mieszkańcy - w Zagrodzie mieszka już 7 rysi. Oprócz Rózi, 

Orpana, Pauli i Cysorza od października 2017 roku prze-

bywają tutaj dwie nowe rysice - Duszenka i Gretta, które 

przyjechały z Estonii z ogrodu zoologicznego w Tallinie. Od 

lutego Dziką Zagrodę zamieszkuje również Muca, który 

przyjechał z ogrodu zoologicznego w Rydze. Nowi lokatorzy 

Nowinki z Dzikiej Zagrody

Świąteczna Manufaktura - edycja 2017

 Była to już 5. edycja warsztatów przedświątecznych 

w Ośrodku Kultury. Zajęcia plastyczne z zakresu tworzenia 

ozdób bożonarodzeniowych i zdobienia pierniczków to nie-

zwykła propozycja kreatywnego spędzenia czasu w oczeki-

waniu na święta.

Tegoroczna manufaktura obejmowała trzy spotkania warszta-

towe - 8, 15 i 19 grudnia. Pierwsze dwa, podczas których zostały 

wykonane zimowe choinki oraz stroiki i świeczniki świąteczne 

przeznaczone była dla dzieci w wieku 9-15 lat. Z kolei na 

ostatnie - ozdabianie pierników bożonarodzeniowych - nie było 

ograniczeń wiekowych. To właśnie te zajęcia corocznie cieszą 

się największym zainteresowaniem. 

Z tego powodu organizatorzy przygotowali na ten rok rekor-

dową ilość pierników - ponad 250 szt. Świąteczną manufakturę 

poprowadziła Pani Grażyna Muzyka.

Mikołajkowe Zumba Party po raz 4!

 3 grudnia 2017 r., zostało zorganizowane Czwarte 

Mikołajkowe Zumba Party, które prowadziła – Joanna Jońska.  

Zumbowe szaleństwo w świątecznym klimacie rozpoczęło się 

o godzinie 15.00 na sali widowiskowej i trwało ponad 1,5 go-

dziny. Gorące rytmy i świąteczna atmosfera umiliły wszystkim 

uczestnikom czas oczekiwania na święta. Zumbowiczki 

specjalnie na tę okazję założyły mikołajkowo - świąteczne prze-

brania. W programie ponadto był: fit bufet ze zdrowymi 

przekąskami oraz losowanie cennych „zumbowych” nagród.

świetnie sobie radzą już od pierwszych dni pobytu na nowym terenie. 

 Miło nam jest również poinformować, że zostały ukończone prace w związku z budową nowego wybiegu dla rysi 

w Dzikiej Zagrodzie, który zamieszkuje obecnie Gretta. Końca dobiega także budowa zagród adaptacyjnych w Dłusku (gm. Węgo-

rzyno) dla rysi, które mają być wypuszczane na wolność. Oba zadania realizowane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 

„Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Powstała również nowa strona internetowa www.rysie.org na której znajduje się panel 

startowy z serwisami tematycznymi ZTP. 

Czujnik jakości powietrza umieszczony 

na budynku Urzędu Miejskiego w Miro-

sławcu już działa! Można podejrzeć 

wyniki jego pracy na stronie www.airly.eu

lub pobrać aplikację na telefony z Andro-

idem lub iOS.

Airly
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Wokalistki na bożonarodzeniowych Konkursach 

 11 stycznia w Lipianach odbył się V Regionalny 

Przegląd Piosenki Zimowej i Świątecznej. Wśród ponad dwustu 

wykonawców znaleźli się soliści z Ośrodka Kultury w Miro-

sławcu i godnie reprezentowali naszą gminę, wyśpiewując 

najpiękniejsze polskie kolędy oraz piosenki świąteczne. Na 

podium zajmując III miejsce stanęły Zuzia Hańczaryk oraz 

Natalia Kołodziejczyk; wyróżnienia otrzymały - Alicja Bagińska 

i Lena Chabrowska.

12 stycznia  uczestnicy zajęć wokalnych brali udział w XII 

Zachodniopomorskim Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych w Ińsku. Przesłuchania konkursowe trwały cały 

dzień a Jurorzy mieli ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ 

wykonawcy z całego województwa prezentowali bardzo 

wysoki poziom artystyczny. Z wyróżnieniami powróciły do 

Mirosławca - Zuzia Hańczaryk oraz Natalia Kołodziejczyk.

 

Koncertowe wejście w Nowy Rok

 7 stycznia w Ośrodku Kultury odbył się Koncert 

Noworoczny, który przygotował instruktor śpiewu Bartek 

Michalczyk. Wzięły w nim udział zespoły: „Swojacy” 

i „Jarzębina” oraz solistki: Klaudia Gabrych, Zuzia Hańczaryk, 

Lena Chabrowska, Ala Bagińska, Tosia Zdanowicz, Ada Trzmiel, 

Natalia Kołodziejczyk i Julia Grabiec. Koncert licznie 

zgromadził mieszkańców gminy Mirosławiec, którzy po 

finałowym utworze „Pan zrodził się” zgotowali dla wyko-

nawców owacje na stojąco.

�”Mirosławiec w Peerelu” 
3 tom historii Mirosławca

 Premiera książki odbyła się 15 grudnia w sali wido-

wiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu.  Autorem tego tomu, 

jak i dwóch poprzednich, jest Jarosław Leszczełowski – pasjo-

nat i znawca dziejów ziemi drawskiej, złocienieckiej i wałeckiej. 

Trzeci tom opowiada o dziejach Mirosławca od zakończenia 

II wojny światowej do 1980 roku. Poza tematami dotyczącymi 

organizacji  życia w miasteczku, osadnictwa oraz  rozwoju 

gospodarki i spraw społeczno – kulturalnych, autor osobny 

rozdział poświęcił istniejącej na terenie Mirosławca jednostce 

wojskowej. Niewiele małych miasteczek w Polsce może 

pochwalić się tak szczegółowo opracowaną monografią. 

Podczas premiery odbyła się prezentacja multimedialna 

przygotowana przez autora, której tematem były treści zawarte 

w książce. Dodatkową oprawę spotkania tworzyły tablice ze 

starymi fotografiami mieszkańców i miasta. Wystawa ta 

spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. 

Świąteczna atmosfera w Ośrodku Kultury

 21 grudnia 2017 r. odbył się Jarmark Bożonaro-

dzeniowy. Kto był, ten wie, że na jarmarku można było nabyć 

"wszystko": od świątecznych ozdób i stroików, przez ciasta, 

octy i miody po... III tom książki o historii Mirosławca 

„Mirosławiec w Peerelu” z Biblioteki Publicznej w Mirosławcu. 

O godz. 16.00 przyszła kolej na wspólne kolędowanie. Sala 

widowiskowa wypełniła się po brzegi, gdy zabrzmiały pierwsze 

kolędy i pastorałki. Publiczność gorąco oklaskiwała każdego 

wykonawcę, którymi były solistki z OK: Tosia Zdanowicz, 

Klaudia Gabrych, Zuzia Hańczaryk, Ala Bagińska, Lena 

Chabrowska, Julka Grabiec, Natalia Kołodziejczyk i Ada Trzmiel 

oraz laureaci konkursu kolęd ze Szkoły Podstawowej 

z Mirosławca: Weronika Dżalok, Tatiana Łastówka, Aleksandra 

Mojska, Gabrysia Sitek, Hania Wyrwińska, Jagoda Plicha, Hania 

Skrzypczyk, Antosia Halamus, Kinga Żygowska, Monika Salitra, 

Maja Pawlik, Zuzanna Rutka, Wiktoria Głuczkowska, Weronika 

Zborowska Eliza Łaskawska, Jagoda Jurkiewicz i Blanka 

Borowiec.  
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Zdrowe zęby mamy - marchewkę zajadamy

 W ramach realizacji Programu Zdrowia Jamy Ustnej 

i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy - marchewkę 

zajadamy” przeprowadzono w przedszkolu cykl zajęć, w trakcie 

których kształtowano właściwe nawyki higieniczne w zakresie 

zdrowia jamy ustnej poprzez zabawy edukacyjne i pokaz 

prawidłowego mycia zębów. Dzieci poznały piramidę prawi-

dłowego żywienia. Dowiedziały się, że nie powinny podjadać 

między posiłkami zwłaszcza słodyczy. 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
�”SŁONECZKO”

Drugim cyklem programu były zajęcia z dziećmi ,,Co lubią gryźć 

zdrowe zęby''. Podsumowując cykl zajęć dzieci wysłuchały 

opowiadania z prozdrowotnym morałem ,,Benio u dentysty'' Na 

zakończenie dzieci odwiedziły gabinet stomatologiczny u Pani 

B.Wojdak-Wrońskiej, w którym poznały narzędzia do leczenia 

zębów, a także mogły skorzystać z fotela dentystycznego. 

Bezpieczne ferie

 12 stycznia w „Deszczowych Kropelkach” i „Tęczo-

wych Nutkach” przeprowadzono pogadankę nt. bezpieczeń-

stwa podczas ferii. Panie przestrzegały dzieci przed niebezpie-

czeństwami, jakie mogą je spotkać w czasie zabaw na śniegu 

i lodzie. Informowały, jak bardzo niebezpieczne jest zjeżdżanie 

na sankach w okolicach, gdzie odbywa się ruch pojazdów 

i przypominały, że nie należy bez nadzoru osób dorosłych brać 

udziału w kuligach i innych zimowych zabawach. Dzieci 

utrwaliły również znajomość numerów alarmowych, a panie 

przypomniały o nie używaniu ich dla zabawy. Dzieci zostały 

poinformowane o konieczności noszenia na odzieży różnego 

rodzaju elementów odblaskowych, które szczególnie w okresie 

zimowym zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drodze.

Bal charytatywny

 20 stycznia w Ośrodku Kultury odbył się Bal Chary-

tatywny zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole 

Słoneczko. W balu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Kulminacyjnym punktem programu była aukcja przedmiotów 

ofiarowanych przez Sponsorów. Dochód uzyskany z balu 

zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Prze-

dszkola. Dzieci otrzymały już nowe zabawki zakupione przez 

Radę Rodziców.

Bal karnawałowy

 W lutym w Przedszkolu Słoneczko odbył się bal 

karnawałowy. Dzieci przebrane były za bohaterów wielu 

znanych bajek. W salach przedszkolnych można było spotkać 

wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, poli-

cjantów, Spider-Mana, Batmana. Dzieci pozowały do zdjęć, 

a następnie bawiły się wesoło w pięknie wystrojonej sali.

Wiem, jak bezpiecznie korzystać z komputera

 8 lutego grupa „Motylków” z Mirosławca Górnego 

uczestniczyła w zajęciach pt. „Wiem, jak bezpiecznie korzystać  

z komputera” w ramach programu „Bezpieczne dzieci”. 

Realizacja zagadnień wiązała się z obchodami Dnia 

Bezpiecznego Internetu, który w bieżącym roku przypadał na 

dzień 6-go lutego. Dzieci dowiedziały się na temat be-

zpiecznego korzystania z komputera i Internetu, zagrożeń 

wynikających z nieumiejętnego korzystania z urządzeń takich 

jak: komputer, tablet, telefon komórkowy. Urozmaiceniem 

zajęcia były krótkie filmy edukacyjne „Bądź bezpieczny w sieci” 

oraz „321 Internet”.

Bajkowy tydzień w Muchomorkach 

 Od 19 lutego do 23 lutego w oddziale II MUCHOMORKI 

odbyły się zajęcia na temat bajek. Tydzień rozpoczęto od 

przedstawienia dzieciom najpopularniejszych bajek i rozwią-

zywania zagadek związanych z ich głównymi bohaterami. 

Dzieci bardzo szybko rozwiązywały zagadki a także rebusy. 

Kolejny dzień to było zadanie dla rodziców: trzeba było 

przebrać swoją pociechę w postać wybranej bajki. Oczywiście 

c.d. na stronie 12
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Dzień Kota

 16 lutego w grupach przedszkolnych ,,Deszczowe 

Kropelki” i ,,Tęczowe Nutki” odbyło się spotkanie związane 

z obchodami Światowego Dnia Kota. Od samego rana dzieciom 

towarzyszyły piosenki o kotach, których słuchały podczas 

zabaw oraz pomalowane buźki. Dzieci wysłuchały wiersz 

S. Jachowicza ,,Chory kotek”, a następnie uczestniczyły 

w kocich zabawach, wśród których nie mogło zabraknąć: 

zwijania kłębka wełny, rysowania kotka, rozwiązywania 

zagadek o kotach, sportowych konkurencji oraz śpiewania 

kocich piosenek. Na zakończenie każde dziecko otrzymało 

pamiątkowy dyplom. Przedszkolakom bardzo podobało się 

spotkanie, dzięki któremu jeszcze bardziej polubiły koty 

i z pewnością nie zapomną o ich święcie również za rok.

Bal Karnawałowy w szkole

 Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej z oddzia-

łami gimnazjalnymi w Mirosławcu uczestniczyli w balu karna-

wałowym. Do tańca i wspólnej zabawy po raz kolejny uczniów 

klas I – III porwała Pani Milena Michnowicz (Edu Art & Fan). 

Uczniowie o godzinie dziesiątej 8 lutego przybyli do auli, która 

na ten dzień została zamieniona w Krainę Lodu. Cała zabawa 

odbywała się w rytmie znanych i lubianych przebojów. 

Nie zabrakło również konkursów. Uczniowie pokonywali tory 

przeszkód i ćwiczyli swój refleks. Wyginali również w rytm 

muzyki swoje ciała przechodząc przez hula hop. Największą 

atrakcją okazał się pokaz puszczania baniek mydlanych. 

W czasie przerwy uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych 

na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uczniowie klas 

IV–VII i oddziałów gimnazjalnych bawili się na balu karna-

wałowym w godzinach popołudniowych. Wszyscy uczniowie 

chętnie bawili się wspólnie ze swoimi wychowawcami, którzy 

również stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali ciekawe 

przebrania karnawałowe. Rada Rodziców z okazji tłustego 

czwartku ufundowała wszystkim uczniom pączki. Bal karnawa-

łowy wypadł wspaniale, za co należą się podziękowania Pani 

Milenie Michnowicz, Radzie Rodziców oraz Samorządom 

Uczniowskim.

rodzice spisali się na medal. Wychowawcy grupy również byli 

przebrani. Tego dnia zagościł w Przedszkolu Burmistrz Piotr 

Pawlik, dla którego było przygotowane zadanie: odgadnięcie 

w jakie postacie przebrane były dzieci. Burmistrz w podzięko-

waniu za to, że dzieci tak wspaniale się przebrały, wręczył 

każdemu dziecku magnes z logo Mirosławca. Dyrektor 

Przedszkola zaś wręczyła na ręce nauczycieli dyplom za 

najciekawsze przebranie bajkowe, a także przekazała dzieciom 

zestaw książek do kącika książki. Następnym etapem  

tygodnia z bajkami było wykonanie pracy plastycznej ,,Suknia 

dla Kopciuszka" - stemplowanie. Do stemplowania dzieci 

wykorzystały różnego kształtu klocki. Prace umieszczono na 

tablicy w holu przedszkola. Czwartek to dzień warsztatów 

z Panem Pianką. Dzieci poznały nową formę plastyczną 

łączenia klocków piankowych. Wspaniała zabawa przy 

piosenkach, podczas których powstały cudowne prace pod 

tytułem „MÓJ BAJKOWY ŚWIAT”, które wyeksponowane w holu 

przedszkola. W ostatnim dniu naszego TYGODNIA Z BAJKAMI 

rodzice czytali dzieciom bajki. 

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

Konkurs wiedzy o Mirosławcu

 9 lutego w przeddzień uroczystości z okazji 73 roczni-

cy walk o miasto, w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Mirosławcu odbył się Konkurs Wiedzy o Mirosławcu.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas gimnazjalnych, 

którzy musieli wykazać się rozległą wiedzą na temat historii 

swojego miasta w oparciu o najnowszą monografię o Miro-

sławcu. 3-osobowe drużyny zmagały się z różnorodnymi 

zadaniami, między innymi rozwiązując krzyżówkę, pracując 

z mapą, przyporządkowując wydarzenia do dat, rozpoznając 

ważne postacie z dziejów miasta itp., wszystkie zadania były 

wyświetlane na ekranie, aby również widownia mogła aktywnie 

uczestniczyć w konkursie. Zadania oceniało jury w składzie: 

nauczyciel historii - Anna Dziedziela, Przewodniczący Rady 

Miejskiej -  Piotr Czech oraz radny -  Janusz Beer. Zmagania 

uczniów obserwowali zaproszeni goście: Burmistrz – Piotr 

Pawlik, przedstawiciel 12. Bazy Bezzałogowych Statków 

Powietrznych - płk Wojciech Gryz,  Nadleśniczy - Paweł 

Olszacki,  radni Rady Miejskiej: Stanisław Pilc i Paweł 

Krawczyk. Najlepszymi znawcami dziejów Mirosławca okazali 

się uczniowie klas III. I miejsce zajęła klasa III A, drugie miejsce 

– klasa III C, trzecie miejsce – klasa III B. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza 

Mirosławca Piotra Pawlika i od Dowódcy 12. Bazy Bezzało-

gowych Statków Powietrznych. Konkurs przygotowały:

nauczyciel historii - Aneta Jasnowska i nauczyciel bibliotekarz 

– Kinga Świeczkowska.
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Świąteczne działania związane z projektem
�”Different nations – different traditions”

 W związku z realizacją programu „Different nations 

– different traditions” uczniowie klasy V b przygotowali plakaty 

tematycznie związane z Bożym Narodzeniem. W poszcze-

gólnych pracach przedstawiono różnice i podobieństwa 

związane z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi 

w Polsce i Wielkiej Brytanii. Uczniowie skupili się także na 

elementach charakterystycznych tylko dla Polski i zestawili je 

z niepowtarzalnymi zwyczajami kultywowanymi tylko 

i wyłącznie przez Wyspiarzy. Kolejnym działaniem było 

przygotowanie Christmas Cards dla szkół biorących udział 

w projekcie. Młodzież wysłała 10 kartek m.in. do Albanii, Turcji, 

Portugalii, Rosji, Rumunii, Armenii, Tunezji, na Litwę i Ukrainę. 

W podzięce za zaangażowanie uczniowie otrzymali przepiękne 

bożonarodzeniowe kartki z innych krajów. Zwieńczeniem 

wszystkich świątecznych działań było przedstawienie pt:

„All about Christmas” dla uczniów klas II, III i IV SP, którego 

głównym tematem były tradycje bożonarodzeniowe i nowo-

roczne kultywowane w Polsce, Anglii, Rosji i Niemczech.

Naukowe sukcesy naszych uczniów

 Uczniowie szkoły brali udział w konkursach prze-

dmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Rywalizacja odbyła 

się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym, przy czym 

wysoki wynik etapu powiatowego umożliwiał udział 

w etapie wojewódzkim. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników 

okazało się, że czworo naszych uczniów będzie walczyć 

w etapie wojewódzkim  o tytuł finalisty lub laureata.

Kolędowe Gwiazdki

 „Gwiazdy melodią zaszumią, struny się dźwiękiem 

rozprzędą. będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą”. 

Cytatem Jana Pietrzyckiego rozpoczął się XII konkurs kolęd 

i pastorałek pod nazwą „Kolędowe gwiazdki”.  8 grudnia 2017 r. 

w auli odbyły się prezentacje utworów bożonarodzeniowych 

przez czniów, którzy swym śpiewem wprowadzili wszystkich 

zebranych w nastrój najbardziej urokliwych i magicznych świąt 

- Bożego Narodzenia. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: 

klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy VII SP oraz II-III gimnazjum.  

Jury w składzie Pani Kinga Świeczkowska, Pani Anna 

Kasperska - Czech oraz Pan Grzegorz Plewa oceniało: 

poprawność melodyczną i rytmiczną, interpretację utworu oraz 

ogólne wrażenie artystyczne. Laureaci konkursu z każdej 

kategorii wzięli udział w  koncercie bożonarodzeniowym 

w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, który odbył się po Nowym 

Roku. Laureaci: KATEGORIA KLAS I-III SP: I miejsce- klasa 

III c: Aleksandra Mojska, Tatiana Łastówka, Weronika Dżalok, 

II miejsce - klasa II b: Hanna Wyrwińska, III miejsce - klasa IIIc: 

Gabriela Sitek, wyróżnienie - klasa III b: Blanka Borowiec, 

Zuzanna Hańczaryk, Jagoda Jurkiewicz, wyróżnienie- klasa II a: 

Agata Plicha, Nikola Konig-Krakowska. KATEGORIA KLAS IV-VI 

SP: I miejsce - klasa IV d: Jagoda Plicha, Hanna Skrzypczyk, 

Antonina Halamus, II miejsce - klasa VI b: Kinga Żygowska, 

Monika Salitra, III miejsce - klasa V a: Zuzanna Rutka, Weronika 

Zborowska, Wiktoria Głuczkowska, Maja Pawlik, wyróżnienie: 

klasa IV b: Izabela Kaszeń, wyróżnienie: klasa IV c: Kinga 

Kukułka, Marika Bielawska, Aleksandra Pawlik. KATEGORIA 

KLAS VII SP i II-III GIMNAZJUM: I miejsce-klasa III a G: Natalia 

Kołodziejczyk, II miejsce-klasa III a G: Patrycja Kołoszyc, 

III miejsce-VII b: Eliza Łaskawska.

Nagrodę wręczyli Dyrektor szkoły Krystyna Górniak oraz jury. 

Ponadto jury przyznało jeszcze dwie nagrody. W kategorii 

„Anielski Głos” zwyciężyła Patrycja Kołoszyc - nagrodę 

ufundowała i wręczyła Pani Krystyna Obara, natomiast 

„Nagrodę Jury” otrzymała Alicja Bagińska z klasy I a SP 

z utworem „Złota Jerozolima”. Konkurs przygotowały i popro-

wadziły Barbara Antochowska i Agnieszka Pawlus. Młodzież 

reprezentowała Daria Pusiarska, która oprócz prowadzenia 

konkursu wręczała uczestnikom upominki.

Mikołaj w szkole

 6 grudnia do wszystkich dzieci przychodzi Święty 

Mikołaj. Nie zapomniał również o uczniach ze Szkoły Po-

dstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu. Mikołaj od 

rana słodkie upominki roznosił wraz z pomocnikami: dyrektor 

Panią Krystyną Górniak i przedstawicielami Rady Rodziców 

- Panią Katarzyną Jurenc i Panem Robertem Plichą. Podczas 

obchodów Szkolnego Dnia Postaci z Bajek przybył z bajkowej 

krainy, aby obdarować dzieci z klas I-III mikołajkowymi 

paczkami. Uczniowie śpiewali Mikołajowi zimowe piosenki 

i recytowali wiersze. Był to bardzo wesoły i słodki dzień dla 

wszystkich. 7 grudnia 2017 r. na Szkolny Dzień Postaci z Bajek 
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Bezpieczne ferie

 8 stycznia szkołę odwiedzili przedstawi-ciele Policji 

oraz Straży Pożarnej w Wałczu, którzy przepro-wadzili prelekcje 

dotyczące zasad bezpiecznego zachowania w domu, na drodze 

oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu. Czas wypoczynku 

podczas ferii zimowych warto wykorzystać jak najlepiej 

zachowując przy tym podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

 W lutym w szkole ogłoszono, podczas apelu 

szkolnego, oficjalne zakończenie realizacji programu 

„Bezpieczna+”, którego koordynatorką była Pani Beata 

Kolasińska. Celem programu było zwiększenie otwartości 

szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów 

aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Realizowane od 

września do grudnia 2017 roku działania dotyczyły budowania 

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. 

W szkole odbywały się spotkania z przedstawicielami policji, 

straży pożarnej, nadleśnictwa, z pedagogiem szkolnym, 

nauczycielem informatyki. Dzieci i młodzież uczestniczyły 

w zajęciach warsztatowych, prelekcjach, tematycznych 

lekcjach wychowawczych, były uczestnikami autorskiego 

programu „Mały Ratowniczek” oraz programu profilaktycznego 

NOE. W trakcie realizowanych działań uczniowie nabyli 

umiejętności właściwego zachowania w domu, w środowisku 

lokalnym i szkolnym. Uświadomieni zostali o powszechności 

zagrożeń w ich najbliższym otoczeniu.

Działania w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” 

zostały podsumowane udziałem uczniów w konkursach 

wewnątrzszkolnych.

W konkursie plastycznym „112 sposobów na bezpieczeństwo” 

nagrodzono dziesięcioro uczniów.

Nasza szkoła jest bezpieczna

Konkurs dla uczniów klas starszych dotyczył bezpieczeństwa 

w sieci - „Jak postępować, aby tego nie żałować?” Nagrody 

otrzymały:  Karolina Krawczyk i Kinga Szczepaniak.

Powyższe działania zapewniły ciągłość i systematyczność 

podejmowanych do tej pory zadań i przedsięwzięć związanych 

z bezpieczeństwem uczniów. Realizacja zaplanowanych zadań 

projektu wzmocniła i pogłębiła współpracę szkoły z insty-

tucjami:

• Nadleśnictwem Mirosławiec

• Komendą Powiatową Policji w Wałczu

• Komendą Powiatową PSP w Wałczu

Dzięki realizacji działań szkoła otrzymała wsparcie finansowe 

– jedna z sal lekcyjnych została wyposażona w projektor 

i tablicę multimedialną.

zostały zaproszone dzieci z Przedszkola Samorządowego 

„Słoneczko” w Mirosławcu. Przybyły „Krasnoludki”. Mucho-

morki”, „Biedronki”, „Tęczowe nutki” i „Deszczowe kropelki” ze 

swoimi wychowawczyniami. Przedszkolaki również obejrzały 

przedstawienie a potem uczestniczyły w przygotowanych 

zabawach związanych z bajkowymi postaciami. Okazało się, że 

dzieci są wielkimi znawcami bajek, dlatego każda grupa 

otrzymała okolicznościowy dyplom. 

Organizatorami III Szkolnego Dnia Postaci z Bajek były Panie 

Kinga Świeczkowska, Anna Stakuć i Katarzyna Pierzgalska.

Szczególnie ważne jest 

p a m i ę t a n i e  o  n i c h 

p o d c z a s  z a b a w  n a 

śniegu i lodzie a także 

uwzględnienie faktu, iż 

s z y b k o  z a p a d a j ą c y 

zmrok utrudnia wido-

czność wszystkim ucze-

stnikom ruchu. Pamię-

tajmy o odblaskach, bo 

to może nam uratować 

życie. 

 14 luty - Walentynki to święto zakochanych i zaprzy-

jaźnionych. I choć za oknem zima to ten dzień jest ciekawym 

sposobem na rozgrzanie serc i wzmocnienie przyjaźni. Od 

samego rana w szkole każdemu mocniej biło „serducho”, gdyż 

z niecierpliwością czekali na Walentynkową Pocztę. A przyznać 

należy, że zapełniono liścikami całą skrzynkę. W holu szkolnym 

pojawił się walentynkowy wystrój, nie zabrakło czerwonych 

balonów i serduszek. Każdy uczeń szkoły tego szczególnego 

dnia założył na siebie „coś w kolorze miłości”. Dzień upłynął 

w atmosferze radości i życzliwości.

Dzień Świętego Walentego
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Dzieci w sieci

 Szkoła Podstawowa w Piecniku zadeklarowała udział 

w akcji związanej z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu na 

stronie SaferInternet, portalu utworzonym przez państwowy 

instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 

W ramach działań związanych z bezpiecznym Internetem 

utworzono na szkolnej stronie internetowej nową zakładkę 

- Dzieci w sieci. Uczniowie znajdą tam link do strony Sieciaki, 

dla rodziców z kolei zamieszczono tam podstawowe 

informacje dotyczące bezpiecznego Internetu oraz wskazówki 

dotyczące nauki zasad bezpieczeństwa, których odpowie-

dzialny rodzic powinien nauczyć swoje dziecko. Warto 

zaznajomić się z załączonymi publikacjami: Elementarz dla 

rodziców, Pomyśl zanim kupisz, Zabezpiecz dowody, Zagro-

żenia w Internecie. 

Pomagamy

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piecniku wspierani 

przez swoich rodziców bardzo chętnie angażują się w różnego 

rodzaju akcje charytatywne. Od 27 listopada 2017 do 2 stycznia 

2018 roku przeprowadzono zbiórkę monet w ramach akcji 

„Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo „Nasz 

Dom” zbierające fundusze na pomoc dla zawodowych rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Najwięcej 

pieniążków na ten cel uzbierali uczniowie klasy I, którzy 

otrzymali w nagrodę tytuł Honorowego Grosika nadawany 

przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

Z wielką satysfakcją od lat uczniowie wraz z nauczycielami 

wspierają również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 14 

stycznia 2018 roku kolejna grupa pełnych poświęcenia 

wolontariuszy zbierała pieniądze wśród mieszkańców 

okolicznych wiosek, pozyskując środki „dla wyrównania szans 

w leczeniu noworodków”.

W szkole  zorganizowano zbiórkę nakrętek typu PET. Akcję pod 

hasłem „Zakręć się dla hospicjum Caritas w Darłowie”, 

prowadzą członkowie Szkolnego Koła Caritas Samarytanie. 

Dochód ze sprzedaży zakrętek zostanie przekazany na 

rozbudowę hospicjum oraz na zakup leków i sprzętu 

potrzebnego na co dzień w hospicjum.

Najnowsza inicjatywa związana jest projektem charytatywnym 

„Pączek dla Afryki”. Szkoła podjęła współpracę z fundacją 

Kapucyni i Misje, która jest organizatorem projektu "Pączek dla 

Afryki". Pomysłodawcą akcji jest brat Benedykt Pączka, 

misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Fundusze, które 

zostaną zebrane w akcji „Wyślij pączka do Afryki” za pośre-

Na lekcjach zajęć kompu-

terowych oraz informa-

t y k i  roz m a w i a n o  n a 

temat zagrożeń zwią-

zanych z korzystaniem 

z Internetu oraz sposo-

b a c h  u n i k a n i a  t y c h 

niebezpieczeństw.

Pretekstem do dyskusji były oglądane podczas zajęć filmy 

z serii „Owce w sieci”, wywiady Ewy Farny, czy też „Przygody 

Fejsmena”. Kolejnym działaniem podjętym w ramach akcji było 

zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji. 28 lutego 

mł.asp. Beata Budzyń spotkała się najpierw z uczniami klas 

IV-VI a następnie z uczniami klas starszych - VII, II i III 

gimnazjum. Policjantka przeprowadziła pogadanki na temat 

zjawiska cyberprzestępstw oraz cyberprzemocy, dostoso-

wując omawiane zagadnienia do wieku słuchaczy.

dnictwem Fundacji Kapucyni i Misje sfinansują projekty dla 

potrzebujących. Sprzedaż słodkich wypieków w Szkole 

Podstawowej w Piecniku rozpoczęto 8 lutego podczas 

pierwszego kiermaszu charytatywnego na rzecz fundacji 

Kapucyni i Misje. Tylko tego dnia, dzięki sprzedaży słodkości, 

wolontariuszom udało się zebrać 355,73zł. 22 lutego odbył się 

II kiermasz słodkości podczas, którego udało się zebrać kwotę 

258zł. Łącznie przekazano na rzecz Fundacji 613,73 zł. Akcja 

potrwa aż do Wielkanocy, w tym czasie będą organizowane 

kolejne kiermasze. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone 

na dożywianie głodnych dzieci w Republice Środkowej Afryki.  

Akcję wypromowano również na szkolnej stronie internetowej. 

Każdy kto ją odwiedza może skorzystać z linku przekiero-

wującego na stronę fundacji i wspomóc jej działalność 

wykupując e-pączka. W organizację kiermaszu aktywnie 

włączyli się rodzice oraz nauczyciele Justyna Wiśniewska-

Jasińska, Anna Janiszewska, Barbara Grabska, Natalia Grygiel, 

Agata Boruch-Jaszczyk, Monika Zawada, Beata Stachurska 

i Iwona Sztypka, za co należą się im serdeczne podziękowania.

Na sportowo

XII Mistrzostwa Mirosławca 
na Ergometrze Wioślarskim 

 3 marca w hali Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 

odbyły się XII Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze 

Wioślarskim.  Jak co roku całą imprezę sportową poprowadziła 

nauczycielka w-f Agata Stefaniak. Na początku została 

wprowadzona flaga olimpijska przez uczniów: Patrycję 

Kołoszyc, Julię Sulik, Bartosza Jarosza, Cypriana Pałkę - 

zawodników ze szczególnymi osiągnięciami sportowymi. 

Klasa III a gimnazjum przygotowała taniec „polka belgijka”, 

a uczennice klasy VII a przedstawiły układ taneczny 

z pomponami. Dyrektor szkoły Krystyna Górniak wraz 

z burmistrzem Piotrem Pawlikiem otworzyli XII edycję 

mistrzostw na ergometrze wioślarskim. Sędzią technicznym 

był Jacek Błoch - trener wioślarstwa Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Wałczu z Wojciechem Chromińskim - nauczy-

cielem w-f czuwali, aby sprzęt sprawnie działał a wyniki 

drukowane były na bieżąco i wszyscy mogli obejrzeć wyścigi na 

telebimie. Opiekę medyczną sprawował ratownik medyczny 

Jan Kiepiela. W organizację i przygotowania zawodów 

włączyła się grupa projektowa składająca się z uczniów klasy 

IIa gimnazjum: Oliwia Gosławska, Maria Mazur, Weronika 

Kaftan, Zuzanna Wasylków, Julia Sulik, Wiktor Borowiec, Patryk 

Dybaczewski. Dla najlepszych zawodników w 10 kategoriach 

wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców, kobiet 

i mężczyzn przygotowane zostały medale, puchary i nagrody 

rzeczowe dzięki hojnym sponsorom: Gmina i Miasto Miro-

sławiec, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Miro-

sławcu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Marszałkowski 

w Szczecinie, Zespół Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego 

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, Rada Rodziców 



przy SP w Mirosławcu, Nadleśnictwo Mirosławiec, Dzika 

Zagroda w Jabłonowie, Ludwig Czekolada sp. z o.o. w Tucznie, 

Zakład Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu, Zakład Mechaniczny 

Metaltech sp. z o.o. w Mirosławcu, Ośrodek Kultury w Miro-

sławcu, Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa, PMB Skład 

Przemysłowo Budowlany s.c. Piotr, Marcin Czech w Miro-

sławcu, Zofia Orawiec - Usługi Gastronomiczno-Handlowe, 

Justyna Ruta - Zakład Kosmetyczny w Mirosławcu, Jerzy 

Kupień - Projektowanie i Nadzór Budowlany w Wałczu, Jacek 

Karpiński - Roboty Drogowo Budowlane w Złotowie, Stanisław 

Górski - Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „Hydrolog” 

w Wałczu, Grzegorz Maciejasz P.P.H.U.T. „ADMIRAŁ” hurtownia 

art. Sportowych w Wałczu, Andrzej Gostołek -AGB- Przedsię-

biorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych 

w Człopie. Łącznie wystartowało 89 zawodników, naj-

młodszym uczestnikiem zawodów był Marcel Nawrocki lat 4, 

a najstarszym Zbigniew Stanisławski lat 54, otrzymali oni 

pamiątkowe puchary.

zeskanuj kod QR

aby zobaczyć wyniki

wyniki na stronie www.miroslawiec.pl

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W PIŁCE RĘCZNEJ

 W Człopie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Piłce Ręcznej, na których bardzo dobrze zaprezen-

towały się uczennice Szkoły Podstawowej w Mirosławcu. 

Zespół w składzie: 

W. Dzikowska, O. Mazur, N. Gorajewska, N. Kucińska, 

P. Kołoszyc, M. Olejniczak, J. Strugała, I. Komar, J. Sulik, 

Z. Bilicka, N. Kołodziejczyk, O. Gosławska, J. Hajdasz, 

O. Borowiec, A. Sękowska zajął I miejsce. 

Drużyna z Mirosławca wygrała z poszczególnymi  zespołami 

i wywalczyła awans do zawodów regionalnych. Zawodniczki do 

turnieju przygotowały nauczycielki wychowania fizycznego 

Panie Agata Stefaniak i Iwona Sulik. 

Wyniki turnieju: 

SP Mirosławiec - SP Wałcz nr 2 10:0, 

SP Mirosławiec - SP Tuczno 13:1, 

SP Mirosławiec - SP Człopa 8:0. 

W Człopie odbyły się także Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce 

Ręcznej, na których bardzo dobrze zaprezentowały się 

uczennice Szkoły Podstawowej  klas VI a i b w Mirosławcu. 

Zespół w składzie: J. Stańczyk, J. Skowron, K. Żygowska, 

A. Skiba, T. Smyczyńska, W. Kuzia, O Sztolin, K. Połujańska, 

G. Pańczyk, M. Kozłowska, J. Pałczyńska, Z. Pawlik zajął 

I miejsce. Drużyna z Mirosławca wygrała z poszczególnymi  

zespołami i wywalczyła awans do zawodów regionalnych. 

Zawodniczki do turnieju przygotowała  Iwona Sulik.   

Wyniki turnieju: 

SP Mirosławiec - I miejsce

SP Tuczno - II miejsce

SP  Człopa - III miejsce

SP  Wałcz - IV miejsce 

MALUCHY
z Gminy

Mirosławiec

Jan Kuprianiec 
10.02.2018 r.

Jakub beer
3.02.2018 r.

szymon szymański
19.01.2018 r.

marek karczewski
12.12.2017 r.
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