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Mirosławiec Moje Miasto

W sobotę 30 czerwca w godzinach 8:00 – 12:30 

w Ośrodku Zdrowia w Mirosławcu odbędą się 

bezpłatne konsultacje specjalistyczne:

• Kontrola poziomu cukru, 

• Pomiar ciśnienia,

• Konsultacje okulistyczne,

• Badania słuchu,

• Konsultacje ginekologiczne,

• Konsultacje stomatologiczne.

Organizatorzy  :

Gmina i Miasto Mirosławiec, 

107 Szpital Wojskowy w Wałczu

Akcja „Biała Sobota”Akcja „Biała Sobota”



																					Piotr	Pawlik

						burmistrz@miroslawiec.pl

  Witam	serdecznie.
  Co się zdarzyło, a co jeszcze przed nami?
  Zakończyliśmy właśnie prace nad zadaniami,  
k  które, mimo że kosztowne, to nie będą za   
  bardzo widoczne… Chodzi o kanalizację kolej- 
  nych miejscowości na terenie gminy Miro-
sławiec. Te potrzebne do codziennego funkcjonowania inwestycje 
powstały w Orlu i w Próchnowie. W Próchnowie dodatkowo obok 
sieci kanalizacyjnej powstała nowa sieć wodociągowa zasilana 
z hydroforni w Bronikowie. Tym samym do Mirosławca Górnego 
i Jabłonkowa, dołączyły dwie kolejne miejscowości, w których 
skanalizowano ścieki bytowe. Ale to nie koniec. Na finiszu mamy 
już dokumentację kanalizacji dla Łowicza Wałeckiego i zabezpie-
czone środki na dokumentację dla Hanek.

 Bardzo sprawnie przebiegają prace nad budową pomostu na 
jeziorze Harcerskim, co wróży, że w lipcu mieszkańcy dostaną do 
dyspozycji spory pomost (a nawet dwa) – o powierzchni prawie 
250 m2 i nową plażę o długości niemal 100 m. Warunki wypo-
czynku i rekreacji w tym miejscu ulegną sporej poprawie.

 Dzieci opuszczą szkoły 22 czerwca, a już 25 rozpoczną się 
prace modernizacyjne na drugim piętrze Szkoły Podstawowej 
w Mirosławcu. Wykorzystamy wakacje do poprawienia warunków 
nauczania na kolejnym poziomie naszej szkoły, doprowadzając ją 
do wysokiego standardu, który funkcjonuje już na parterze 
i pierwszym piętrze. Do odnowionych klas trafią nowe meble 
i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny – tablice, 
komputery i zupełnie nowa sala do zajęć z informatyki. Po 
wakacjach będziemy mogli śmiało powiedzieć, że cała szkoła 
spełnia wysokie standardy budynku z nowoczesnym wyposaże-
niem naukowym. Do modernizacji zostanie nam już tylko piwnica 
z szatniami. Nie mamy na razie w planach inwestycji w sali 
gimnastycznej, ponieważ tutaj mamy bardziej ambitny projekt 
– nowa hala widowiskowo-sportowa :).

 Wydłuża się okres zwrotu poniesionych wydatków z do-
finansowań na realizację zadań przy modernizacji ulicy 
Sprzymierzonych, kanalizacji Orla i Próchnowa. To z kolei 
przekłada się na konieczność weryfikacji rozpoczęcia terminu 
prac na cmentarzu komunalnym w Mirosławcu. Zadanie 
rozpoczniemy w momencie pojawienia się środków zewnętrznych 
z rozliczeń naszych projektów. Cóż, czasami tak bywa, ale 
najważniejsze w bezpiecznym prowadzeniu finansów jest 
pilnowanie równowagi budżetu. 

 Jeszcze nie został rozstrzygnięty konkurs, do którego 
złożyliśmy wniosek na modernizację budynku socjalnego na 
stadionie miejskim. Jak tylko pojawią się informacje o wynikach 
konkursu, będziemy rozpoczynali działania związane z wyło-
nieniem wykonawcy na to zadanie.

 Zbliża się lato, więc czas jak co roku, na festiwal w Gminie 
Mirosławiec. Już dziś zapraszam serdecznie do udziału w dniach 
od 30 czerwca do 1 lipca w naszej miejskiej imprezie plenerowej 
– w tym roku pod nazwą – Festiwal Rysia – Strefa Z� ubra. Muzycznie 
postaraliśmy się o różnorodność – dla każdego coś miłego.

 	Z	wakacyjnym	pozdrowieniem

Piotr	Czech									
przewodniczacy@miroslawiec.pl
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	 	 Wieści	z	sesji
   Witam wszystkich bardzo serdecznie.  
  Tradycyjnie przed przerwą wakacyjną chciał-
  bym przedstawić Państwu najważniejsze 
  uchwały podejmowane na sesjach w miesiącu 
  kwietniu i maju br. 

 Sesja w kwietniu jak co roku dotyczyła głównie spraw 
związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Bardzo szeroko omówiono program wspie-
rania rodziny w Gminie Mirosławiec, a także ogólną działalność 
MGOPS związaną z udzielaniem wsparcia mieszkańcom znaj-
dującym się w potrzebie. Wśród najważniejszych aktów prawa 
miejscowego podjętych na XL sesji jest uchwała dotycząca  
podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.  Zmiana nastąpiła w przypadku obwodu czwartego, 
gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosy w świetlicy 
w Bronikowie zamiast dotychczasowego obwodu w Hankach. 
Wybór nowego miejsca podyktowany był chęcią poprawy 
lokalizacji siedziby ze względu na centralne położenie Bronikowa 
w granicach obwodu. Kolejna uchwała, którą podjęła Rada Miejska 
dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na 
dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzy-
sowej w Wałczu, na ten cel przekazano 2 500 zł. W uchwale 
dotyczącej zmian w budżecie zabezpieczono środki pieniężne na 
organizację Pikniku – „3-maj na sportowo” i „Festiwal Rysia”. Do 
budżetu wprowadzono również refundację wydatków ponie-
sionych na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan 
Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”. 

  Natomiast sesja majowa, to czas w którym Rada Miejska 
zajmowała się tematyką zdrowia i lecznictwa na terenie Gminy 
Mirosławiec. Na sesję przybył Zastępca Dyrektora 107 Szpitala 
Wojskowego w Wałczu Robert Sokołowski, który omówił szereg 
spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala, w tym: remonty, 
zakupy urządzeń medycznych, współpracę z WOS�P, dzięki której 
Szpital otrzyma dodatkowe urządzenia ratujące zdrowie dzieci. Po 
zakończeniu tematów „zdrowotnych”, głos zabrał Starosta Wałecki 
Bogdan Wankiewicz, który w szerokim zakresie omówił bieżącą 
działalność powiatu, problematykę modernizacji i remontów dróg. 
Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości i burmistrza, radni 
skupili się na głosowaniu projektów uchwał, m.in. dotyczących: 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, 
wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy 
Mirosławiec, udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miro-
sławca do zatwierdzania projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z ostatnich uchwał 
podjętych na XLI posiedzeniu Rady Miejskiej były zmiany do 
budżetu w których, m.in. zabezpieczono środki finansowe na 
opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Hankach oraz dokumentacji na dostosowanie małej sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mirosławcu do pro-
wadzenia zajęć korekcyjno-ruchowych. 
  



3

Wieści z inwestycji

 4 maja w ramach zadania pn. „Budowa pomostu wraz 

z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie)” 

została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych 

z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FAGUS” z Miro-

sławca na kwotę 362 850 zł brutto. Planowany termin 

zakończenia prac to lipiec 2018 rok.

Budowa pomostu na jeziorze Harcerskim

 4 maja w ramach II etapu zadania pn. „Nowoczesna szkoła 

- przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej 

w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" 

została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych 

z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„TOMBUD” z Wałcza na kwotę 1 168 470,05 zł brutto. W ramach 

zadania zostaną zmodernizowane i przebudowane pomie-

szczenia na II piętrze szkoły oraz ciągi komunikacyjne (klatki 

schodowe). Termin rozpoczęcia robót to 25.06.2018 rok, 

a termin ich zakończenia to wrzesień 2018 rok.

  Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priory-

tetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.5 Inwestycje 

w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne 

na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimna-

zjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych z projektu 

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

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych”.

Modernizacja i przebudowa II piętra 
Szkoły Podstawowej  w Mirosławcu

Realizacja budżetu obywatelskiego 
- Strażacy   W ramach budżetu obywatelskiego 

zaplanowanego na rok 2018 w ramach zadania „Dostawa 

(zakup i transport) sprzętu ratowniczo-gaśniczego celem 

doposażenia pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mirosławcu” zakupiono za kwotę 39 950 zł 

następujący sprzęt: drabina strażacka – szt. 1, aparat 

powietrzny z osprzętem – 4 komplety, defibrylator – szt.1, butla 

powietrzna stalowa – szt. 1, 

prądownica – szt. 2, kombinezon 

do pracy w wodzie – szt. 2. 

Gratulacje dla OSP za pomysł 

i wygranie projektu.

Projekty unijne

 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 ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 

RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz 

wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 

oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020 w ramach kontraktu samorządowego pod nazwą 

„Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru 

powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samo-

rządowego”. Projekt zarządzany jest przez zespół składający 

się z pracowników Urzędu Miejskiego oraz koordynatorów 

szkolnych ze szkoły w Mirosławcu i Piecniku.

Wartość projektu: 853 499,99 zł

Dofinansowanie: 768 149,99 zł 

Cyfrowy Mirosł@wiec

Odnowione szlaki turystyczne
 Od 27 marca do 15 maja na terenie Gminy i Miasta 

Mirosławiec zostały odnowione szlaki turystyczne oraz 

utworzony nowy szlak turystyczny „Żubrów”. Szlaki, które 

zostały odnowione: Zielony Szlak Rowerowy, Drzewoszewo 

- Piecnik - Mirosławiec Górny - Orle - węzeł ze szlakiem 

czerwonym „Kaliskie Lasy". Czerwony Szlak Rowerowy 

„Mirosławieckie Lasy” (pętla) 22km Niebieski Szlak Pieszy, 

Mirosławiec - Toporzyk - Mirosławiec Górny - Orle - j. Kosiakowo 

- Mirosławiec 31,3km. Zielony Szlak Pieszy, Nakielno 

- Próchnowo na terenie Gminy Mirosławiec Czarny Szlak Pieszy, 

Wierzchowo - Nakielno na terenie Gminy Mirosławiec Zielony 

Szlak Pieszy, pętla zielony Mirosławiec muzeum - Mirosławiec 

muzeum. Powstał również nowy szlak ROWEROWY Żółty 

„Żubrów”, parking Leśny ok. Hanek – Toporzyk. Zapraszamy do 

przemierzania terenów Gminy.

W drugim kwartale 2018 r. w ramach projektu zrealizowano:

- Zajęcia dla uczniów

W szkołach podstawowych w Piecniku oraz w Mirosławcu 

realizowano zajęcia związane z doradztwem zawodowym oraz 

zajęcia rozwijające dla uczniów. Spotkania odbyły się 

w ramach zadania nr 1: Wsparcie dla uczniów w zakresie 

rozwijania kompetencji informatycznych oraz nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu. Prowadzącymi są 

nauczyciele z powyższych szkół, którzy skorzystali ze wsparcia 

w formie szkoleń na temat TIK oraz eksperymentu.

- Interaktywne spektakle o tajnikach chemii i fizyki na wesoło! 

W dniach 12 – 13 czerwca 2018 r. odbyły się 2 spektakle nauko-

we w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Na scenie wystąpili dla 

uczniów artyści z Agencji Artystycznej Kompania Marzeń ze 

Szczecina.

-  „O dwóch takich co skroplili azot” – przedstawienie w postaci 

interaktywnej lekcji fizyki i chemii. Spektakl oparty na historii 

przełomowego, choć nieco zapomnianego odkrycia polskich 

naukowców. Widzowie przenieśli się do świata ciekłych 

azotów, ekstremalnie niskich temperatur i widowiskowych 

doświadczeń. Wspólnie odkrywali tajniki chemii i fizyki oraz 

przeprowadzali zadziwiające eksperymenty.

- „Laboratorium Pana Kleksa” – spektakl dla najmłodszych 

w formie bajkowych eksperymentów naukowych. Uczniowie 

udali się w podróż po technologicznym zapleczu Akademii 

Pana Kleksa. Docent wraz z Asystentką zaprezentowali w akcji 

m.in. ciekły azot, ciekły tlen, polimery. 

- Pomoce dydaktyczne

Trwają dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni prze-

dmiotowych w szkołach podstawowych w Mirosławcu i w Pie-

cniku. Dostawy do trzech pracowni w Piecniku (chemiczna, 

fizyczna oraz geograficzna) zostały już zakończone. Nauczy-

c.d. na stronie 4
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 Na początku czerwca otrzymaliśmy wiadomość doty-

czącą konkursu p.n. „Granty Sołeckie   2018”. Projekt „Siłownia 

pod chmurką w Piecniku” znalazł się na liście rankingowej 

uczestników konkursu Marszałka Województwa Zachodnio-

pomorskiego. Projekt znalazł się na 49 miejscu na 180 

zakwalifikowanych; łączny koszt projektu: 15 757,42 zł, kwota 

dofinansowania: 10 000,00 zł.

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.

Dzięki uporowi i cierpliwości Pani Sołtys – Anny Kozioł, 

mieszkańcy będą mogli cieszyć się nową siłownią na świeżym 

powietrzu.

Siłownia pod chmurką w Piecniku

 Projekt Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 

w Gminie i Mieście Mirosławiec znalazł się na liście projektów 

dofinansowanych w ramach działania 7.1 Programy na rzecz 

integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wyklu-

czeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację spo-

łeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji 

edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18 . 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 

mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec. W projekcie 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec

Świetlica Wiejska w Łowiczu Wałeckim
 W odpowiedzi na ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” 

w maju Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła wniosek 

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Termo-

modernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz 

Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do 

budynku”. W ramach operacji planuje się kompleksową 

termomodernizację całego budynku świetlicy. Czekamy na 

ocenę złożonego wniosku.

 14 marca w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Miro-

sławcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Burmistrz 

Mirosławca Piotr Pawlik, Sekretarz Gminy Monika Stąporek, 

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik, przedstawiciel Zakładu 

Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Roman 

Stefaniak,  Dyrektor Zakładu Żywiec Zdrój w Mirosławcu 

Andrzej Pawlukiewicz oraz Dyrektor Techniczny Tomasz 

Grzelczyk. Spotkanie dotyczyło przekazania przez firmę 

Żywiec Zdrój środków finansowych na modernizację ujęcia 

wody w Mirosławcu w wysokości 100 tys. zł.

Darowizna 
z Żywca

 16 kwietnia Koło Lin przeprowadziło akcję sprzątania 

okolic jeziora Kocie. Zarówno członkowie koła jak i inne chętne 

osoby zebrali dużą ilość śmieci pozostawionych przy jeziorze. 

Na koniec sprzątania na wszystkich uczestników czekało 

ognisko  przy którym były pieczone kiełbaski.

Koło Lin w Mirosławcu sprząta jeziora

Uroczystości, imprezy
i wydarzenia gminne.

przewidziano wsparcie społeczno – środowiskowe dla 24 

osób, kursy zawodowe (kucharza, kelner, sprzątanie, SEP, 

opiekun osób starszych i dzieci do lat 3), wsparcie o chara-

kterze zawodowym  (staże dla 12 osób). 

Całkowita wartość projektu: 2 028 056,12 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania: 1 926 653,31 zł.

ciele wraz z uczniami mogli już korzystać na zajęciach z no-

wych pomocy dydaktycznych. Dostawy do pozostałych 

pracowni zostaną zakończone w najbliższym czasie. Na 

skompletowanie wyposażenia czekają gabinety: biologiczno 

– przyrodniczy w Szkole Podstawowej w Piecniku oraz 

fizyczny, chemiczny, geograficzny, biologiczny i przyrodniczy 

w Szkole Podstawowej w Mirosławcu. 

Zakup jest realizowany w ramach zadania nr 3 Wyposażenie 

szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK do realizacji 

programów nauczania oraz doposażenie szkolnych pracowni 

do nauczania przedmiotów przyrodniczych. 

Łączny koszt zakupu:  222.315,05 zł, w tym:

209.954,33 zł - środki Unii Europejskiej.

12.360,72 zł - środki z budżetu państwa.

- Szkolenia dla nauczycieli

 W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec odbyły się 

szkolenia dla nauczycieli.  Tematem szkoleń dla nauczycieli 

ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu 

i Szkoły Podstawowej w Piecniku było podnoszenie kompe-

tencji cyfrowych „Uczeń, nauczyciel w sieci – wspólna praca 

w chmurze” oraz doświadczenia kształtujące proces obserwa-

cji, doświadczenia na lekcjach i w domu, rola nauczyciela 

w przygotowaniu doświadczeń, pytania jako droga odkryć, do-

świadczenia modelowe, bank pomysłów projektowych, gry śro-

dowiskowe. Zajęcia prowadzone były przez Salon Edukacyjny 

Empiria ze Szczecina. Szkolenia zostały współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zacho-

dniopomorskiego na lata 2014-2020. 
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Dzień Sołtysa
 16 marca w świetlicy w Bronikowie odbyło się gminne 

spotkanie z okazji Dnia Sołtysa zorganizowane przez sołtysa 

Bronikowa - Małgorzatę Cebulę. Podczas spotkania sołtysi 

usłyszeli życzenia oraz otrzymali podziękowania za pracę 

społeczną na rzecz swoich sołectw.

Gminny Dzień Dziecka
 30 maja w Mirosławcu na Stadionie Miejskim odbył się 

Dzień Dziecka. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Na 

poszczególnych stanowiskach można było podziwiać sprzęt 

wojskowy, policyjny oraz strażacki, przeistoczyć się w ulubioną 

bajkową postać dzięki malowaniu twarzy, zrobić sobie 

zmywalny tatuaż. Dużym powodzeniem cieszyła się „Loteria 

Fantowa”, w której każdy los był wygrany. Do zabawy dzieci 

zachęcała animatorka – Milena Michnowicz, która także 

„zamykała” chętnych w bańkach mydlanych. Dużym zainte-

resowaniem cieszyła się wojskowa grochówka oraz lody. 

Z powodu dużego upału strażacy co chwila chłodzili 

uczestników wodą. Pod koniec jak co roku odbyła się kąpiel 

dzieci w kolorowej pianie. 

 O godz. 17.00 w sali wi-

d o w i s k o w e j  O ś r o d k a 

Kultury odbył się koncert 

K A E N A .  U c z e s t n i c y 

wspólnie z raperem śpiewali  

jego piosenki. Na koniec 

koncertu każdy uczestnik 

mógł zrobić sobie pamią-

tkowe zdjęcie z artystą, 

porozmawiać oraz wziąć 

autograf.

Sponsorzy Gminnego Dnia Dziecka: 
• Gmina i Miasto Mirosławiec • Sklep „ Łosiedlowy” w Mirosławcu

• Sklep spożywczo-przemysłowy „Puchatek” w Mirosławcu

• Sieć „Lewiatan” • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BAJKA" 

w Mirosławcu • Sklep Ogrodniczy w Mirosławcu 

• 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu

• Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa • Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

• Usługi Gastronomiczne w Mirosławcu • Miejsko - Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu • OSP Mirosławiec

Stowarzyszenie EkoQulturka 
pozyskuje fundusze 
na działania kulturalne
 Stowarzyszenie EkoQulturka z Mirosławca współpra-

cujące z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu otrzymało dofi-

nansowanie w kwocie ponad 200 tys. zł na dwuletni projekt 

pn. Aktywność, pasja, integracja w gminie Mirosławiec.

Przyznane dofinansowanie pochodzi z Funduszu Inicjatyw  

Obywatelskich  na  lata  2014–2020. Projekt zakłada aktywny 

udział lokalnego społeczeństwa, w szczególności dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Mirosławiec. W ramach projektu 

realizowane będą warsztaty  min. artystyczne, teatralne,  

kulinarne, majsterkowania, ogrodnicze, a także wycieczki 

z noclegiem i wiele innych. Udział w projekcie  jest bezpłatny. 

Niebawem ruszy rekrutacja chętnych uczestników.

Stowarzyszenie EkoQulturka w Mirosławcu po raz drugi jako 

jedyne z tereu gminy Mirosławiec otrzymało  dofinansowanie 

w wysokości 2999,00 w postaci mikrograntów z programu 

Społecznik. Projekt pn. Zielone Lato w Mieście - Letnie 

manewry z uśmiechem 2018 zakłada realizację warsztatów dla  

grupy 120 uczestników projektu  podczas wakacji.

Festiwal Rysia z dofinansowaniem
 Ośrodek Kultury w Mirosławcu otrzymał dofinansowanie 

w kwocie 49 000 zł na realizację  innowacyjnego wydarzenia  

letniego jakim jest Festiwal Rysia. Dofinansowanie pochodzi 

z PROW na lata  2014-2020.

Teatr Polska po raz kolejny w Mirosławcu

 Ośrodek Kultury w Mirosławcu uczestniczył w Targach 

Sztuki, które odbyły się 16 maja 2018 r. w Warszawie w Insty-

tucie Teatralnym. Podczas targów prezentowane były teatry, 

z którymi w tym roku będzie można podjąć współpracę  

w ramach  programu Teatr Polska. W Mirosławcu zapla-

nowaliśmy pokaz spektakli w następujących terminach: 13.10 

Teatr Transatlantyk, „Album Karla Hockera”, reż. Paul Bargetto;

22.10. Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, „Kim jestem?”, 

reż. Ireneusz Maciejewski;

13-16.11 (termin w konsultacjach) - „+#@!? (słowo na G)”, 

reż. Grzegorz Grecas, Fundacja Układ Formalny (przedstawie-

nie dla młodzieży);

październik - listopad (termin w konsultacjach) - „Dziady-Noc 

pierwsza i druga”, reż. Piotr Tomaszuk, Teatr Wierszalin 

w Supraślu. Udział w  spektaklach będzie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do 7Ogrodów 
w Łowiczu Wałeckim 

na II edycję święta ziół, które odbędzie się 15 sierpnia.

II edycja święta ziół
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Święto Mam w Ośrodku Kultury 
w Mirosławcu 
 25 maja odbył się koncert z okazji Dnia Matki. Przed 

publicznością wystąpiły nasze solistki: Maja Przygoda, Siostry 

Hańczaryk, Antosia Zdanowicz, Lena Chabrowska, Ala Bagiń-

ska i Natalia Kołodziejczyk oraz zespół „Po schodkach”.  

Podczas koncertu zostały wręczone nagrody dla zwycięzców 

konkursu „Laurka z okazji Dnia Matki”. W konkursie zostało 

zgłoszonych ponad 60 prac. 
Laureaci konkursu Laurka z okazji Dnia Matki

KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI

I MIEJSCE Maja Antochowska

II MIEJSCE Zuzanna Bieniek

III MIEJSCE Zofia Bartosik

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS I – III

I MIEJSCE Amelia Zawada

II MIEJSCE Maciej Mazur

III MIEJSCE Patrycja Czerepaniak

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS IV – VI

I MIEJSCE Maria Bielawska

II MIEJSCE Aleksandra Gabrych

III MIEJSCE Laura Kasjan

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS VII - VIII 

i KLAS II - III GIMNAZJUM

I MIEJSCE Joanna Kułakowska

II MIEJSCE Klaudia Grabska

III MIEJSCE Karolina Krawczyk

Sukcesy naszych artystów 
na festiwalach
 19 maja na Wojewódzkim Festiwalu 

Zespołów Pieśni Ludowej w Drawnie, 

Mirosławiec, a tym samym Ośrodek Kultury 

w Mirosławcu, reprezentowały zespoły „Jarzę-

bina” oraz „Swojacy”. Oba zespoły zaprezento-

wały się fantastycznie zdobywając II miejsce - 

zespół „Swojacy” oraz wyróżnienie - zespół 

„Jarzębina. 

sławcu w „szczęśliwy” piątek 13 kwietnia. Uczestnicy byli 

podzieleni na dwie kategorie wiekowe: dzieci / młodzież 

i dorośli. Młodsza grupa miała do napisania dyktando pt.: „Druh 

w ogródku”, natomiast dorośli pt.: „Francuski pocałunek”. 

Autorką obu tekstów była Urszula Obara. 

Poniżej prezentujemy listę Laureatów VII Dyktanda Gminnego 

w Mirosławcu. 

Kategoria dzieci / młodzież: I miejsce Małgorzata Piętka, 

II miejsce  Gabriela Pańczyk, III miejsce  Kinga Burczy

Kategoria dorośli: I miejsce Rafał Górski, II miejsce Weronika 

Lewczak, III miejsce Sylwia Kaszeń.

Zwycięzcy otrzymali nagrody: „Złote pióro” ufundowane przez 

burmistrza Piotra Pawlika oraz nagrody książkowe ufundo-

wane przez organizatorów. Przyznane zostały również nagrody 

specjalne: dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 

dyktanda, ufundowane przez Radną Rady Miejskiej w Miro-

sławcu  Annę Turską. A otrzymały je: Alicja Bagińska i Daniela 

Szylak. 

 Z kolei Natalia Kołodziejczyk repre-

zentowała Mirosławiec w VI Finale Konkursu 

Piosenki „Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką 

Żołnierską”, który odbył się 27 maja. Dzięki 

fantastycznemu wykonaniu piosenki „Modli-

twa dziewczyńska” Natalia zdobyła I miejsce 

w swojej kategorii wiekowej 14 - 16 lat.   

Siódme mirosławieckie 
zmagania ortograficzne
 W zmaganiach z interpunkcją i orto-

grafią podczas VII Dyktanda Gminnego 

wzięło udział 20 uczestników. Konkurs został 

zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Mi-

rosławcu i Bibliotekę Publiczną w Miro-
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Dzień Kobiet w rozmowach
 9 marca Ośrodek Kultury gościł dziennikarkę, publicystkę 

i pisarkę, a przede wszystkim rodowitą mirosławiankę - Elizę 

Michalik. Spotkanie zorganizowano wspólnie z Biblioteką 

Publiczną w Mirosławcu przy okazji obchodów Dnia Kobiet.  

Jednak nie tylko kobiety uczestniczyły w spotkaniu. Wszyscy 

 

we współczesnej Polsce, o Czarnym Proteście i smogu...   

  W maju biblioteka gościła grupę przedszko-

  laków z grupy „Muchomorki” z Przedszkola 

Samorządowego w Mirosławcu. Dzieci, podczas wizyty, 

zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki, dowiedziały się 

w jaki sposób korzystać z księgozbioru i jak o niego dbać.  

    Chętnie odpowiadały na 

    przygotowane przez bi-

    bliotekarkę zagadki oraz 

    opowiadały o swoich ulu-

    bionych książkach Wycho-

    dząc obiecały, że zostaną 

    czytelnikami naszej bi-

    blioteki.

Przedszkolaki w bibliotece

Tydzień bibliotek Szkoła Podstawowa 
w Mirosławcu

Konkurs Recytatorski

W kategorii 5-6-7: I m. Alicja Bagińska z klasy I a, II m. Marta 

Krawczyk z klasy I b, III m. Antonina Grabiec z grupy „Tęczowe 

nutki”, WYRÓŻNIENIE: Nikola Diufer z grupy „Motylki”.

W kategorii klas II i III: I m. Zuzanna Hańczaryk z kl. III b, II m. 

Alicja Trzósło kl. III d, III m. Tatiana Łastówka kl. III c,  

WYRÓŻNIENIE: Nikola Michalczak z klasy III a.

Konkurs oceniało jury w składzie: Przewodnicząca: Krystyna 

Obara, członkowie: Barbara Matuszewska i Leokadia Jan-

czewska. W oczekiwaniu na werdykt jury publiczność oglądała 

bajkę pt. „Przygody Piotrusia Pana”. Po ogłoszeniu werdyktu 

zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za udział w konkursie, paniom z jury za sprawie-

dliwe wyniki i życzliwe słowo.

 23 lutego odbył się  Szkolny Konkurs Recytatorski Zima 

w poezji dziecięcej. Uczestniczyły w nim dzieci pięcioletnie 

i sześcioletnie z Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” 

oraz uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Polskich. Konkurs zorganizowały 

i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: 

Katarzyna Kozera, Emilia Mierzwińska i Joanna Kujawa. Celem 

konkursu było: rozpropagowanie poezji dziecięcej, wzbudzanie 

uczuć estetycznych w kontakcie z utworami poetyckimi, 

ukazanie cech poprawnej deklamacji. Do konkursu przystąpiło 

20 dzieci. Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, 

zgodność z tekstem, wyrazistość mowy, interpretacja.

Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach:  5-6-7 

latki (szkoła podstawowa i przedszkole) i klasy 2-3 (szkoła 

podstawowa). 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

znający dorobek dziennikar-

ski Elizy Michalik, wiedzieli, 

że mogą liczyć na interesu-

jącą rozmowę. I nie zawiedli 

się. Poruszone zostały tema-

ty polityczne i religijne, ro-

zmawiano o sytuacji kobiet

  Od 8 do 15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek pod  

hasłem „Wolność czytania”. Tegoroczny Tydzień Bibliotek 

urozmaiciła wystawa obrazów pod tytułem: „Moje pejzaże”, 

której autorką jest nasza mirosławiecka malarka Bernadeta 

Sudnikowicz. Wernisaż malarski odbył się 8 maja, a wystawę 

można było oglądać w bibliotece jeszcze przez tydzień.

Spotkanie z Kazimierą Szczuką
  8 czerwca w Mirosławcu gościła znana publicystka, 

dziennikarka, pedagog, a szczególnie feministka Kazimiera 

Szczuka. Tematem spotkania była 100. rocznica nadania 

kobietom polskim praw do głosowania. W swoim wykładzie 

opowiedziała dlaczego to wydarzenie miało miejsce, ile kobiet 

zasiadło w parlamencie i jakie ustawy udało im się wprowadzić 

na stałe do naszego prawa. Pani Kazimiera Szczuka bardzo 

wyraźnie podkreśliła w swoim wykładzie jak ważna jest 

kobieca solidarność, wzajemne popieranie i to nie tylko w tej 

wielkiej polityce, ale także w naszych małych lokalnych 

społecznościach. Pod koniec spotkania wywiązała się 

dyskusja z uczestnikami o roli kobiety w świecie współcze-

snym. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu 

z Kazimierą Szczuką, dziękujemy także p. Grażynie Kugiel za 

pomoc w organizacji pobytu p. Kazimiery w  Mirosławcu. 
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Kangur Matematyczny 2018
 15 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur  

Matematyczny" adresowany do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół średnich. Konkurs, którego celem jest  

popularyzacja matematyki ma charakter jednorazowego testu, 

przeprowadzanego raz w roku, jednocześnie we wszystkich 

uczestniczących w nim krajach. Na rozwiązanie zadań prze-

znaczone jest 75 minut. Do każdego zadania dołączonych jest 

5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Łącznie 

w konkursie wzięło udział 55 uczniów, w następujących  

kategoriach:

 -  ,,Żaczek”  (kl. I – II SP ) – 6 uczniów,

         -  ,,Maluch”  ( kl. III – IV SP ) – 28 uczniów,

         -  ,,Beniamin”  ( kl. V – VI SP ) – 6 uczniów,

         -  ,, Kadet”  (kl.  VII SP  i  kl. II Gim. ) – 7 uczniów,

         -  ,,Junior’’ ( kl. III Gim.) – 8 uczniów.

W konkursie można było zdobyć tytuł laureata, wynik bardzo 

dobry lub wyróżnienie. Wśród uczniów  szkoły podstawowej: 

wynik - bardzo dobry - 103,75 punkty  uzyskał  Mateusz Gliński  

(kl. IV B) - uczeń J. Hurki, a wyróżnienie otrzymali: Antonina 

Zdanowicz (kl. IV c) - uczennica A. Tybinkowskiej, Wiktor 

Wasylków (kl. V a) - uczeń J. Wróblewskiej, Maria Sitkowska 

(kl. V b) - uczennica J. Wróblewskiej, Piotr Cieślak (kl. V c) 

- uczeń J. Hurki. Natomiast  wśród uczniów gimnazjum:

wynik bardzo dobry - 111  punktów uzyskał Piotr Pawlukiewicz 

(kl. II B) a  wyróżnienie otrzymali: Gracjan Woźniak (kl. III b), 

Rozalia Hildebrand (kl. III b), Szymon Pawlukiewicz (kl. III c), 

Małgorzata Piętka (kl. III c) -  uczniowie E. Gębarowskiej.

Konkurs ortograficzny
 16 marca odbył się po raz kolejny konkurs ortograficzny 

na poziomie klas 4-6. Składał się on z dwóch etapów. I etap 

klasowy przeprowadzili nauczyciele języka polskiego uczący 

w danej klasie i wyłonili po dwóch „mistrzów” z każdej klasy 

4,5,6. II etap szkolny, który był etapem finałowym wyłonił 

szkolnych „Mistrzów Ortografii”. Eliminacje miały na celu: 

podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych i wyra-

bianie nawyku stosowania reguł ortograficznych, rozwijanie 

umiejętności pisania ze słuchu, wdrażanie do „zdrowej” 

rywalizacji. Po sprawdzeniu prac konkursowych okazało się, że 

najmniej błędów popełniła Gabriela Pańczyk z klasy VI ,,b” 

i została ,,Mistrzem Ortografii” wśród klas 4-6. Kolejne miejsca 

zdobyli: Tatiana Smyczyńska - klasa VI ,,b” oraz Jakub Bocian 

– klasa VI ,,a”. Wyróżnienie uzyskała Maria Sitkowska z klasy 

V „b”. Konkurs przygotowała i przeprowadziła A. Pawlus

 

Pierwszy Dzień Wiosny 
w szkole w Mirosławcu

 21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu świętowali nadejście długo wycze-

kiwanej wiosny. Z tej okazji cała społeczność uczniowska 

zgromadziła się w sali gimnastycznej, by śpiewem i tańcem 

przywitać tę najbardziej kolorową porę roku. Klasy I-III 

zaprezentowały się w pięknym barwnym korowodzie, na czele 

którego szła Wiosna i odśpiewały wiosenne piosenki. Klasy 

IV - VII oraz klasy gimnazjalne wzięły udział w konkursie na 

Miss i Mistera Wiosny, a jury oceniało sposób prezentacji 

i przebranie uczestników. I miejsce zdobyła klasa VII b, 

II miejsce – klasa VII a, III miejsce – klasa IV d. Uczniowie 

rywalizowali również w konkursie na najładniejszą palmę 

wielkanocną. W tej konkurencji wgrała klasa IV d, tuż za nią 

uplasowała się klasa IV a, a trzecie miejsce otrzymała klasa 

II b G. Nie zabrakło również tanecznych akcentów, dziewczęta 

z klas sportowych VII a oraz III a G zumbą i specjalnie 

przygotowanym z tej okazji układem tanecznym zachwyciły 

wszystkich zgromadzonych. Po uroczystości klasy udały się na 

poczęstunek – każdy uczeń otrzymał słodki wypiek w postaci 

gęsiej łapy. Obchody zakończono sportowym akcentem. 

Wszystkie klasy wzięły udział w wyścigach na wesoło i co 

najważniejsze, a zarazem najradośniejsze, nie było tu prze-

granych, każdy mógł się pochwalić pierwszym miejscem 

w zawodach. Możemy z pewnością stwierdzić, że Dzień Wiosny 

niejednemu uczniowi dostarczył wielu wrażeń. 

IV MARATON CZYTANIA HOBBITA

 26 marca w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Mirosławcu obchodzono Światowy Dzień Czytania Tolkiena. 

W ramach tego święta odbył się Maraton Czytania Hobbita 

połączony z turniejem klas VI czyli Bitwa Dwóch Armii. Klasa VI 

a pod opieką nauczyciela j. polskiego Agnieszki Pawlus 

rywalizowała z klasą VI b pod opieką nauczyciela 

j. polskiego Barbary Antochowskiej o tytuł znawcy książki 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Obie klasy poznały i omawiały 

lekturę na lekcji, wykonywały plakaty prezentujące bohaterów, 

tematykę i autora książki. 16 marca uczniowie uczestniczyli 

w maratonie filmowym zorganizowanym w auli szkolnej, 

podczas którego obejrzały 3 części „Hobbita”: „Niezwykła 

podróż”, „Pustkowie Smouga” oraz „Bitwa Pięciu Armii”.

 

W trakcie maratonu czytanie wybranych fragmentów książki 

przeplatane było zadaniami dla klas. Ocenie podlegało głośne 

czytanie, układanie ilustracji z puzzli, dobieranie cech wyglądu 

i charakteru hobbita, znajomość treści książki, rozpoznawanie 

postaci, praca z mapą i znajomość członków wyprawy. Nie 

zabrakło też zadania dla pań, które musiały odszyfrować 

zakodowaną wiadomość. Punkty w postaci słodkich talarów 

przydzielał nauczyciel bibliotekarz Kinga Świeczkowska. 

Poziom znajomości lektury obu klas był podobny. Jednakże po 

komisyjnym zliczeniu punktów okazało się, że zwyciężyła klasa 

VI b otrzymując tytuł Znawcy Hobbita. Klasy zostały nagro-

dzone pamiątkowymi dyplomami oraz słodyczami zebranymi 

podczas turnieju. Organizatorami IV Maratonu Czytania 

Hobbita były: Kinga Świeczkowska, Barbara Antochowska 

i Agnieszka Pawlus. 
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Pasowanie na czytelnika
 12 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Mirosławcu odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika 

uczniów klas I. Na początek dzieci z klasy I a i klasy I b obejrzały 

przedstawienie „Kłótnia wróżek” w wykonaniu starszych 

koleżanek i kolegi z grupy teatralnej, której opiekunem jest 

Anna Stakuć. W trakcie uroczystości dzieci wykazały się 

znajomością bajek, rozpoznając pojawiające się na scenie 

postacie bajkowe i rozwiązując krzyżówkę, następnie 

zapoznały się z prośbami książki dotyczącymi zasad dbania 

o książki. 

Na koniec uczniowie zostali pasowani na czytelnika szkolnej 

biblioteki przez bibliotekarza Kingę Świeczkowską. Wszyscy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek oraz 

zaproszenie do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej.  

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
– Turniej Powiatowy
 27 kwietnia w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury 

i Sportu w Człopie odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Mirosławcu oraz ze Szkoły Podstawowej 

w Piecniku. Uczniowie na początku turnieju wykazali się 

wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy oraz zasad 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym - rozwiązywali test. Drugą 

częścią turnieju był tor sprawnościowy oraz wiedza praktyczna 

z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Drużyna ze 

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu  (N. Stanik, B. Halamus, 

B. Barszcz i J. Janczewski) zajęła III miejsce. Drużyna 

z gimnazjum w Mirosławcu (S. Mazur, M. Gregorczyk 

i J. Kmiecik) zajęła IV miejsce, a drużyna gimnazjum z Piecnika 

(Bartosz Bąk, Klaudia Grabska, Mateusz Jaszczyk) zajęła III 

miejsce.

Finał Powiatowego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów gimnazjum
 27 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardo-

wskiego w Chwiramie odbył się finał Powiatowego Konkursu 

Matematycznego dla uczniów oddziałów gimnazjalnych. Do 

rywalizacji o miano najlepszych matematyków stanęło 32 

przedstawicieli klas drugich i trzecich gimnazjum z sześciu 

szkół powiatu wałeckiego. Szkołę w Mirosławcu repre-

zentowali uczniowie wyłonieni 20 marca w eliminacjach 

szkolnych:  Pawlukiewicz  Piotr kl. II b, Kozioł Julia kl. II b, Mews 

Miłosz kl. II a, Hildebrand Rozalia kl. III b, Piętka Małgorzata 

kl. III c, Woźniak Gracjan kl. III b.

Święto Patrona w Szkole Podstawowej 
w Mirosławcu
 24 maja obchodzono kolejny raz Święto Patrona. Przy  

słonecznym i bezchmurnym niebie uroczystość rozpoczęła się 

tradycyjnie na Placu Lotników odświętnym wprowadzeniem 

sztandaru i odśpiewaniem hymnu. Nawiązano także do krótkiej 

historii oraz Setnej Rocznicy Lotnictwa Polskiego. Na 

uroczystości nie zabrakło gości, którzy skierowali swe słowa 

do całej społeczności szkolnej. W hołdzie poległym lotnikom 

złożono kwiaty i zapalono znicze, a także odśpiewano ku ich 

czci hymn. W dalszej kolejności świętowano już w sali 

gimnastycznej. Klasy IV-VI wykonały bardzo pomysłowe 

i trudne pokazy tzw. ,,żywych samolotów”. Wszyscy z zapartym 

tchem śledzili występy i nagrodzili poszczególne klasy oraz 

wychowawców gromkimi brawami. Dalej zaprezentowały się 

klasy I-III szkoły podstawowej w zumbie do piosenki zespołu 

„Gawęda” „Ja mam ciocię w samolocie”. Z ogromnym 

zaangażowaniem i niezwykłym poczuciem rytmu maluchy 

wykonały swoje zadanie. W tym dniu klasy I-III mogły także 

zwiedzić Salę Tradycji i posłuchać opowieści o eksponatach, 

którą  przedstawiła  Barbara Antochowska.

 Na końcu wystąpiły klasy VII oraz II i III gimnazjum. Każdy 

zespół klasowy napisał słowa o tematyce lotniczej do wybranej 

przez siebie melodii i zaprezentował wszystkim zebranym. 

Każde wykonanie było wyjątkowe, a trud nie poszedł na marne.

 Tegoroczne Święto Szkoły zakończyły rozgrywki 

sportowe na dwóch poziomach. Klasy IV-VI rozegrały mecz 

w piłkę nożną o puchar przechodni. W tym roku wywalczyła go 

klasa VI b. Natomiast klasy starsze wzięły udział w emocjo-

nującym meczu w piłkę siatkową z reprezentacją wojska. Po 

długiej i niełatwej grze okazało się, że wygrała reprezentacja 

wojska 3:2, ale w tym dniu nikt nie czuł się przegrany. 

Dodatkową oprawę stanowiły plakaty samolotów wykonane 

przez wszystkie klasy, które można było podziwiać na 

ekspozycji.
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Szkoła Podstawowa 
w Piecniku Dzień Kobiet

 Dzień Kobiet jest miłą okazja do uśmiechu, złożenia 

życzeń i wręczenia kwiatów. Z tej okazji uczniowie kl. VII wraz 

z wychowawczynią M. Matuszak zaprezentowali kilka scenek 

dotyczących tej tematyki. Arek Wróbel jak przystało na 

prawdziwego dżentelmena na ręce pani dyrektor wręczył 

kwiaty dedykując je dla wszystkich kobiet w szkole. Prowa-

dzące Zuzanna Zugaj oraz Roksana Mittman powtórzyły na 

forum życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

oraz uśmiechu dla każdej nawet najmłodszej kobiety. 

Uczniowie wcielili się w rolę jaskiniowców i w żartobliwy 

sposób opowiedzieli historię kobiet w czasach prehisto-

rycznych, kiedy to żonę porywało się często z innej osady, 

a prawa kobiet były pojęciem abstrakcyjnym. Następnie 

przeniesiono widzów do Paryża ok. wieku XIX, by dowiedzieć 

się że sytuacja kobiet poprawiła się, ale kobiety musiały 

pokonywać wiele przeszkód,  tak jak Maria Skłodowska-Curie, 

by móc się kształcić i rozwijać naukowo oraz ciągle odmawiano 

im prawa do udziału w wyborach. O prawach kobiet w tamtym 

okresie dyskutowały „rodowite” Francuski: Karolina Krawczyk, 

Kinga Szczepaniak oraz Roksana Mucha oraz urzędnik komisji 

wyborczej ArekWróbel. Publiczność reagowała żywiołowo 

i dobrze się bawiła, ale mamy nadzieję, że zabawne scenki 

skłoniły ją także do refleksji nad rolą kobiety i jej prawami we 

współczesnym świecie. 

Turniej wiedzy pożarniczej
 28 marca w hali Polsko Niemieckiego Centrum Kultury 

i Sportu w Człopie odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. W tegorocznym konkursie udział wzięło łącznie 

41 uczniów z całego regionu wałeckiego. Szkołę Podstawową 

w Piecniku reprezentowali: Bartosz Kalinowski (klasa V),

Bartosz Bąk (klasa II gimnazjum) oraz Roksana Misztal (klasa II 

gimnazjum). Celem turnieju jest poznanie zasad postępowania 

na wypadek pożaru oraz popularyzacja wśród dzieci i mło-

dzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, a także 

poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej. 

Eliminacje tradycyjnie odbyły się w trzech kategoriach 

wiekowych tj. szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne oraz 

szkoły ponadgimnazjalne. Wśród finalistów znalazła się 

uczennica Roksana Misztal, która zajęła IV miejsce w kategorii 

oddziałów gimnazjalnych.

Regionalna Olimpiada 
Języka Niemieckiego
 24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Drawsku Pomorskim odbyła się Regionalna 

Olimpiada Przedmiotowa, w której uczestniczyło 11 szkół z re-

gionu (m.in. z Wałcza, Ińska, Drawska Pomorskiego, Czaplinka, 

czy Złocieńca). W ramach tego konkursu rozgrywana jest  

Regionalna Olimpiada Języka Niemieckiego. Naszą szkołę 

reprezentowało w sumie 6 osób: z kl. VII Roksana Mittmann 

i Zuzanna Zugaj, z kl. II gimnazjum Roksana Misztal i Kornelia 

Jasińska, z kl. III gimnazjum Natalia Mucha oraz Dominika 

Gradzik. Reprezentantki szkoły spisały się wspaniale. 

Z przyjemnością możemy się pochwalić sukcesem Kornelii 

Jasińskiej, która zajęła trzecie miejsce w konkursie w kategorii 

klas II gimnazjum - poziom drugi oraz świetnym wynikiem 

Zuzanny Zugaj, która również zajęła trzecie miejsce w poziomie 

pierwszym, rywalizując ze wszystkimi uczestnikami z klas VII. 

Biało-Czerwony pochód w Piecniku
 27 kwietnia uczniowie szkoły, wspólnie z nauczycielami, 

uczestniczyli w uroczystym pochodzie zorganizowanym 

z okazji majowych świąt – Święta Pracy, Dnia Flagi oraz  

rocznicy uchwalenia w naszym kraju Konstytucji 3 maja 

w 1791 r. Na tę okazję dzieci przygotowały biało-czerwone 

chorągiewki, kwiaty, kotyliony, hasła, a także galowe stroje jako 

wyraz szacunku dla majowych świąt. Przemarsz poprzedziły 

kilkudniowe przygotowania w poszczególnych klasach. 

Podczas zajęć wychowawczych  nauczyciele przypominali 

swoim wychowankom o wydarzeniach historycznych 

związanych z obchodami majowych świąt i rocznic. W dniu 

pochodu na przerwach można było usłyszeć na korytarzu 

szkolnym piosenki o tematyce patriotycznej, a hol szkolny 

udekorowany został barwami narodowymi.Wspólny przemarsz 

był okazją do przypomnienia dzieciom i młodzieży ważnych 

wydarzeń z dziejów naszego narodu oraz wyrazem patriotyzmu 

i przykładem dla najmłodszych, że trzeba pamiętać i kulty-

wować tradycje związane z przeszłością naszej małej i dużej 

ojczyzny. Zainteresowanie pochodem wyrazili również 

mieszkańcy Piecnika, którzy z uśmiechem na twarzach 

przyglądali się marszowi. 
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Straż Pożarna oczami dziecka
 „Straż pożarna oczami dziecka” 

- taki był tytuł konkursu plastycznego, 

który zorganizowały jednostki Ochotni-

czych Straży Pożarnych Gminy Mirosła-

wiec. Konkurs miał na celu promowanie 

wiedzy o szeroko rozumianym bezpie-

czeństwie, które zapewniają nam 

strażacy, a skierowany był do uczniów 

klas I-III Szkoły Podstawowej w Miro-

sławcu i w Piecniku. Rozstrzygnięcie 

konkursu oraz wręczenie nagród i wy-

różnień odbyło się w dniu 3 maja na 

stadionie Miejskim w Mirosławcu.

Programujemy przyszłość
 Szkoła Podstawowa przystąpiła w tym roku do realizacji 

projektu edukacyjnego „Zaprogramuj przyszłość”. Jest to 

kompleksowy program edukacji cyfrowej, dzięki któremu blisko 

20 000 dzieci z małych miejscowości i wsi pozna podstawy 

programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych 

w praktyce. Celem „Zaprogramuj przyszłość” jest podniesienie 

kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów, w szczegól-

ności wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz 

wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania 

programowania najmłodszych uczniów. I tak oto w drugim pół-

roczu roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęto w Szkole Podsta-

wowej zajęcia z programowania. Zajęcia w klasie drugiej są 

prowadzone przez Annę Kosikowską a w klasie trzeciej przez 

Beatę Kolasińską. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wy-

miarze dwóch godzin lekcyjnych. Atrakcyjne lekcje programo-

wania rozwijają u dzieci kreatywne myślenie oraz uczą pracy 

w zespole i komunikacji w grupie rówieśniczej. Podczas zajęć 

wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzy-

mała od organizatorów projektu Fundacji Orange i Stowarzy-

szenia Mistrzowie Kodowania. Są to dwa roboty, trzy tablety, 

zestaw mechatroniczny oraz mata edukacyjna do programo-

wania off-line wraz z zestawem kart do kodowania. Zgodnie 

z założeniami programu nauczycielki przeprowadzą cykl 15 

zajęć, na części z nich, korzystając  z połączenia internetowego 

(Skype), obecny jest trener - osoba wspierająca. Warunkiem 

ukończenia kursu przez ucznia jest udział w co najmniej 80% 

zajęć. Ponadto, na zakończenie realizacji projektu uczniowie 

wezmą udział w wycieczce zorganizowanej do instytucji 

z obszaru nauki, edukacji lub kultury, dofinansowanej przez 

organizatorów w kwocie 55 zł dotacji dla każdego uczestnika 

projektu. Ostatnim etapem przygody z programowaniem bę-

dzie pisemna ocena kompetencji cyfrowych każdego ucznia. 

Dzięki temu będzie można zweryfikować nabyte przez dzieci 

kompetencje w stosunku do stanu początkowego. Wyniki 

zostaną przekazane organizatorom projektu w celu opraco-

wania zbiorczego raportu.

  

Teatr źródłem radości
 W ramach obchodzonego corocznie, już od 1961 roku, 

Międzynarodowego Dnia Teatru, uczniowie klas I-III oraz prze-

dszkolaki z oddziału zerowego wraz z wychowawcami obej-

rzeli, wykorzystując zasoby sieci Internet, spektakl teatralny pt. 

„Sierotka Marysia w krainie baśni”. Retransmisja widowiska 

bajkowego, wzbudziła zachwyt młodych widzów. Przedsta-

wienie miało dodatkowy walor dydaktyczno-wychowawczy, 

ponieważ grali w nim, m.in., rówieśnicy naszych uczniów. 

Oglądający przekonali się, że gra aktorska to niełatwa sztuka 

i trzeba się bardzo napracować, aby wszystko dobrze się udało. 

Poza tym jest to praca zespołowa, więc wszyscy muszą się o to 

postarać. Za to oklaski widzów oraz wszechogarniająca radość 

i duma są bezcenne. Po spektaklu uczniowie brali udział 

w „Quizie Wiedzy o Teatrze". Chętnych do udzielania odpo-

wiedzi nie brakowało pomimo tego iż pytania wcale nie były  

    łatwe. Nagrodą za popra-

    wną odpowiedź był słodki

     lizak. Starsi uczniowie  

    naszej szkoły, klasa VII 

    oraz II i III gimnazjum, 

    w ramach obchodów Dnia  

    Teatru obejrzeli insceni-

    zację „Kamienie na sza-

    niec". A później, podobnie 

jak ich młodsi koledzy, mieli okazję do popisania się swoją 

wiedzą o teatrze odpowiadając na pytania Quizowe. 

Inicjatorkami i organizatorkami obchodów Międzynarodowego 

Dnia Teatru były nauczycielki: Anna Kosikowska oraz Agata 

Boruch Jaszczyk.

Przedszkole Samorządowe
„Słoneczko”

Przedszkolaki 
w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Mirosławcu
 4 kwietnia przedszkolaki zaproszone zostały do ARiMR 

w Mirosławcu na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: 

„Bezpieczeństwo na wsi”. Dzieci obejrzały krótki filmik, którego 

bohaterami były klocki lego przedstawiające bezpieczne 

zachowanie się w ruchu drogowym. Obecne na spotkaniu panie 

policjantki z KKP w Wałczu i PP w Mirosławcu po rozmowie 

z dziećmi o bezpieczeństwie, przedstawiły przedszkolakom 

maskotkę policyjną - Sierżanta Bródkę, z którym dzieci się 

zaprzyjaźniły. Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel 

straży pożarnej, który przeprowadził z przedszkolakami 

pogadankę na temat rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji 

oraz zachowania się w razie pożaru. Dzieci wykazały się 

znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa i z zainte-

resowaniem słuchały zaproszonych gości. Na koniec spotka-

nia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny. Nagrodzone 

zostały wszystkie prace. Dzieci, które brały udział w konkursie 

otrzymały nagrody, a pozostałe dzieci obdarowane zostały 

słodkościami i wieloma gadżetami.
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Muchomorki u ogrodnika
 18 kwietnia grupa „Muchomorków” wybrała się z wizytą 

do Gospodarstwa Ogrodniczego w Mirosławcu, aby podzięko-

wać za kwiaty, które co roku ozdabiają taras przedszkola. Przy 

tej okazji przedszkolaki zwiedziły cieplarnie, w których rosną 

pomidory. Zobaczyły też ul trzmieli, które zapylają pomidory, 

a w kolejnej szklarni różnokolorowe sadzonki kwiatów.

Przedszkolaki wróciły do przedszkola z sadzonkami bratków, 

które posadziły przed oknami swojej sali. 

Quiz ekologiczny
 18 kwietnia w  przedszkolu odbył się „Quiz ekologiczny" 

dla dzieci 5-6 letnich z okazji Dnia Ziemi. Zmagania 

przedszkolaków oceniali zaproszeni goście: Aleksander 

Matusiak - Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa 

i rolnictwa z Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, Michał Dubiał 

- specjalista ds. edukacji przyrodniczo - leśnej i ochrony 

przyrody z Nadleśnictwa w Mirosławcu oraz Halina Rogowska 

- dyrektor przedszkola. Konkurs prowadziła nauczycielka 

- Barbara Grodzka-Jakubik. Każdą grupę reprezentował 

trzyosobowy zespół. Dzieci świetnie odpowiadały na wylo-

sowane pytania i niemal bezbłędnie wykonały zadanie 

polegające na właściwej segregacji śmieci do odpowiedniego 

koloru pudełka. Bardzo dobrze radziły sobie również w konku-

rencjach sportowych. Wszyscy reprezentanci okazali się 

ekspertami w dziedzinie ekologii. Największą ilość punktów 

uzyskała grupa „Biedronek", a na drugim miejscu znalazły się 

„Deszczowe Kropelki” i „Tęczowe Nutki". Jury uznało jednak, że 

każda grupa jest wygrana, więc dzieci wszystkich drużyn 

otrzymały dyplomy, gry planszowe oraz pełen kosz cukierków, 

a od Pana Michała Dubiała dostały kolorowanki, grę planszową 

i książkę. Przedszkolaki, uczestnicząc w konkursie, nie tylko 

utrwaliły sobie wiedzę dotyczącą ekologii, ale przede 

wszystkim uświadomiły sobie niebezpieczeństwa zagrażające 

Ziemi ze strony człowieka. 

 10 maja grupa teatralna AMUZADO przedstawiła 

w przedszkolu spektakl pod tytułem „Sportowe życie czyli jeż 

vs jeżozwierz. Spektakl miał na celu propagowanie sportu 

Teatrzyk „Sportowe życie,
czyli jeż vs jeżozwierz”

Dzień Mamy i Taty
 W dniach 24 i 25 maja przedszkolaki z terenu gminy 

świętowały „Dzień Mamy i Taty”. Wszystkie dzieci słowem, 

piosenką, wierszem i tańcem wyraziły miłość i wdzięczność za 

matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele 

rozumie i tak wspaniało-myślnie wybacza, a także za mądrość 

i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach, w których 

dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne 

i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko  

jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Atmosfera tych 

uroczystości była podniosła, ale i bardzo radosna.

  

i aktywnego spędzania wolnego czasu. Akcja rozgrywała się 

w scenerii leśnej oraz na terenie ZOO. Przedstawienie 

opowiadało historię dwóch kolczastych stworzeń jeża Henia 

i jeżozwierza Oliego oraz ich przyjaciół. Bohaterowie 

rozśmieszali do łez wszystkich widzów. Dzieci były bardzo 

zadowolone i nauczyły się, że w sporcie najważniejsza jest 

wiara we własne możliwości i szacunek dla przeciwnika.

 22 maja  grupa starszaków z Przedszkola w Mirosławcu 

Górnym uczestniczyła w wycieczce autokarowej do Parku 

Owadów „Owadogigant” w Lubnicy. Miejsce, które odwiedziły 

jest położone w malowniczej okolicy w otoczeniu przyrody, 

gdzie można wspaniale spędzić czas. Przygodę dzieci 

rozpoczęły od spaceru ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, 

podczas którego oglądali gigantyczne owady, a przewodniczka 

w ciekawy sposób opowiadała o ich życiu i zwyczajach. Kolejną 

atrakcją, były zabawy na placu zabaw. Dzieci korzystały 

z dmuchanych zamków, rowerów wodnych, sali zabaw z base-

nem z kulkami, trampolin oraz malowania twarzy. 

Przedszkole 
w Mirosławcu GórnymWycieczka „Motylków”

z Mirosławca Górnego 
do Parku Owadów w Lubnicy
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Mirosławiec na sportowo

 3 maja na Stadionie Miejskim odbyła się impreza sporto-

wa pt. „3maj na sportowo”. Główną atrakcją był tzw. „Bieg 

kolorów”, podczas którego uczestnicy byli obsypywani kolo-

rowymi proszkami. Przy zapisach chętne osoby miały do 

wyboru bieg na 5 km bądź 10 km włączając w to kijkarzy. 

Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych sporto-

wcach, którzy mieli okazję wziąć udział w biegu wokół stadionu 

(400m) wraz z ulubioną maskotką. Każdy uczestnik, który 

przekroczył linię mety dostał medal oraz długopis w kształcie 

żubra. Oprócz tego na Stadionie przygotowano masę atrakcji 

dla dzieci, m.in. konkursy, zamki dmuchane, loterię fantową, 

malowanie twarzy oraz jak co roku niezapomnianą kąpiel 

w kolorowej pianie przygotowanej przez Ochotniczą Straż 

Pożarną. Podczas imprezy zostały wystawione stoiska 

organizacji pozarządowych działających na terenie naszej 

gminy m.in. Stowarzyszenie Pogodna Jesień, Stowarzyszenie  

Rekreacyjne Cztery Pory Roku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  

Stowarzyszenie Haneczki,  Stowarzyszenie Miłośników Lotni-

    ctwa, Drużyna Ananasów 

    oraz Stowarzyszenie Ro-

    dziny Wojskowej.

 Sezon wiosenny to jak co roku czas, kiedy młode żubry 

urodzone w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie żegnają się ze 

swoim dotychczasowym miejscem przebywania i zostają 

wypuszczone na wolność.  Tej wiosny do dziko żyjącego stada 

na Poligonie Drawskim dołączyły dwa cielaki urodzone w ze-

szłym roku w Dzikiej Zagrodzie. Były to: Mirlotka (rod. Pojanka) 

córka Mrówki oraz Pocisk syn Szantrapy. Cielakom w ich 

podróży do nowego stada towarzyszyli żołnierze z 12. BBSP 

z Mirosławca. Przypominamy, że Baza zaadoptowała Mirlotkę 

w zeszłym roku, więc żołnierze mieli okazję zobaczyć na żywo 

jak ich podopieczna aklimatyzuje się ze stadem wolnościo-

wym. Mirlotce została założona obroża telemetryczna 

z nadajnikiem GPS, dzięki której można śledzić jej dalsze losy. 

Było to trzecie wypuszczenie cielaków na wolność  - jest to tzw. 

„dolew świeżej krwi” do dziko żyjących stad żubrów, aby 

wzbogacić ich pulę genetyczną. Nasze stado żubrów w Dzikiej 

Zagrodzie zmniejszyło chwilowo swoją liczebność, ale mamy 

nadzieję, że już za niedługo na świat przyjdą tegoroczne młode.

Mistrzostwa Powiatu 
w Drużynowych Biegach Przełajowych

 9 kwietnia  w Chwiramie odbyły się  Mistrzostwa Powiatu 

w Drużynowych Biegach Przełajowych. Reprezentacja Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu zapre-

zentowała się bardzo dobrze przywożąc trzy medale. Drużyna 

dziewcząt z klas IV-VI na dystansach 600 m i 1000 m zajęła 

III miejsca, natomiast drużyna chłopców w tej samej kategorii 

zajęła IV miejsce. Skład dziewcząt IV-VI: Piotrowska Anna, 

Jabłońska Kamila, Mikos Emila, Mazur Martyna, Ciszewicz 

Julia, Skowron Jessica, Smyczyńska Tatiana, Haratym Natalia, 

Pałczyńska Julia, Wójcik Laura. Skład chłopców IV-VI: Pawlik 

Wiosna w Dzikiej Zagrodzie

3 maj na sportowo

Mateusz, Gliński Mateusz, Porada Tomasz, Śliwczyński 

Łukasz, Stefaniak Nikodem, Skrzypczak Marcel, Kołodziejczyk 

Adam, Ryźlak Sebastian, Łaskawski Paweł, Jabłoński Kacper. 

W kategorii klasy VII oraz oddziałów gimnazjalnych drużyny  

dziewcząt (dystans 1500 m) i chłopców (dystans 2000 m) 

zajęły I miejsca. Zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców 

reprezentowały powiat wałecki 17.04.2018 r. w Gryfinie 

w Finałach Wojewódzkich. Skład  dziewcząt klasa VII i oddziały 

gimnazjalne : Sulik Julia, Sękowska Amelia, Kołoszyc  Patrycja, 

Stanik Nikola, Podsiadło Julia. Skład chłopców klasa VII 

i oddziały gimnazjalne: Haraj Kacper, Jarosz Bartosz, Rogala 

Kacper, Plewa Nikodem.

Dzień Sportu w Przedszkolu
 „Ruch to zdrowie - każdy przedszkolak ci to powie” - to ha-

sło Dnia Sportu, jaki odbył się w Samorządowym Przedszkolu 

„Słoneczko”. Nad poprawnością konkurencji czuwało Jury 

w składzie: Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, 

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Piotr Czech, Dyrektor Samorządowego Przedszkola 

„Słoneczko” Halina Rogowska oraz Przedstawiciel Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mirosławcu i Przedstawicielka ARiMR 

w Mirosławcu. Na początku,  jak na prawdziwych sportowców 

przystało, przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że 

będą wszystkie zadania sportowe wykonywać do końca i do-

kładnie oraz nikogo nie będą popychać i oszukiwać. Z uśmie-

chem i przy dźwiękach muzyki rozpoczęły się rozgrywki 

sportowe. Dzieci z zaangażowaniem i radością wykonywały 

wszystkie powierzone im zadania. Wszystkie przedszkolaki, 

oprócz wspaniałych sportowych emocji i niezapomnianych 

wrażeń, otrzymały również dyplomy i medale. 

26 maja na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbyła się 

impreza sportowa pt. „Polska Biega”. Na stracie pojawiło się aż  

319 uczestników. Każdy otrzymał numer startowy, dzięki 

któremu można było wziąć udział w losowaniu nagród. Oprócz 

biegaczy, pojawiło się również dużo osób idących z kijami 

nordic walking. Po zakończonym biegu na każdego uczestnika 

czekała orzeźwiająca woda i kiełbaska z grilla.

Polska Biega w Mirosławcu

c.d. na stronie 14
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Gabriel drdzeń
2.03.2018 r.

Franciszka gwóźdź
20.03.2018 r.

edward piotr kiepiela
22.04.2018 r.

MALUCHY
z Gminy

Mirosławiec

 23 maja na stadionie COS OPO Bukowina w Wałczu, odby-

ły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Czwórboju 

Lekkoatletycznym.  Podczas otwarcia zawodów odczytano 

Apel Olimpijski. W zawodach wzięły udział najlepsze szkoły 

podstawowe z powiatu. Uczennice i uczniowie rywalizowali 

w czterech konkurencjach: biegu na 60m, skoku w dal, rzucie 

piłeczką palantową, biegu na 600m (dziewczęta) / 1000m 

(chłopcy). Każdy uczestnik startował we wszystkich czterech 

konkurencjach. Zarówno uczniowie, jak i uczennice SP w Miro-

sławcu walczyli bardzo dzielnie, a o miejscu decydowały 

ułamki sekund i centymetry. Ostatecznie zajęli III miejsce. 

W kategorii dziewcząt zwycięstwo odniosła Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Wałczu, a wśród chłopców Szkoła Podstawowa 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Czwórboju Lekkoatletycznym

LISTA SPONSORÓW: Żywiec Zdrój S.A Zakład w Mirosławcu,  PKS Wałcz Sp. z o. o.,  

Centrum Ksero i Studio Reklamy Wałcz,  „Rolmech” Sp. j. Mirosławiec, 

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. Wałcz,  Dzika Zagroda w Jabłonowie, 

Bezpieczne Place Zabaw - Mar Szczecin, P.P.H.U. „MATRIX” Mirosławiec, 

Pizzerie: Mario i Verona z Mirosławca, Copy System Sp. z o.o.,  

PMB Skład Przemysłowo – Budowalny w Mirosławcu, 

AGB– Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych, 

Roboty Drogowe - Budowlane Złotów, Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa, 

PPHU AGRAS w Wałczu, Kwiaciarnia Lawendowa w Mirosławcu, 

Gabinet Kosmetyczny w Mirosławcu, „Excavator” Zakład Usług Elektrycznych 

w Mirosławcu, Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane  „Hydrolog” w Wałczu, 

Sklep Ogrodniczy w Mirosławcu, Zakład Robót Komunalnych w Wałczu, 

„Leszko Trans” w Mirosławcu. 

Powiatowe Igrzyska Dzieci 
w Piłce Ręcznej
 W Człopie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Piłce 

Ręcznej, na których bardzo dobrze zaprezentowały się 

uczennice Szkoły Podstawowej  klas VI a i VI b w Mirosławcu. 

Zespół w składzie: Jessica Stańczyk, Jessica Skowron, Kinga 

Żygowska, Alicja Skiba, Tatiana Smyczyńska, Weronika Kuzia, 

Oliwia Sztolin, Kinga Połujańska, Gabriela Pańczyk, Magdalena 

Kozłowska, Julia Pałczyńska, Zuzanna 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.

Uczestnicy wzięli udział w losowaniu wartościowych nagród 

takich jak: rowery, hulajnoga, rolki, bezprzewodowe głośniki 

i wiele innych. Atrakcje dla najmłodszych uczestników zape-

wnili nauczyciele WF-u, którzy zorganizowali gry i zabawy spor-

towe. Pod koniec imprezy Strażacy z OSP Mirosławiec i OSP 

Piecnik przygotowali kąpiel w kolorowej pianie. Najmłodsi 

biegacze byli zachwyceni tym faktem. Dodatkowo przez cały 

dzień towarzyszyło nam pełne słońce i czyste niebieskie niebo

nr 1 w Wałczu. Najlepsze wyniki indywidualnie uzyskała 

Jessica Skowron ze Szkoły Podstawowej w Mirosławcu. 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mirosławcu wystąpiła 

w składzie: Jessica Skowron, Julia Pałczyńska, Natalia 

Haratym, Weronika Kuzia, Weronika Komor, Tatiana Smyczyń-

ska, Marcel Skrzypczak, Patryk Skrzypczak, Bartłomiej 

Borczyk, Kacper Jabłoński, Sebastian Ryźlak, Bartosz Szaden. 

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany taryf opłat 

za wodę i ścieki 
na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie decyzji o zatwierdzeniu taryf 
z dnia 23.05.2018 r. wydanej przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy na 
podstawie art. 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu ścieków, w związku z art. 240 ust. 3 
pkt. 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo 
wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. 
zm.) Burmistrz Mirosławca informuje, iż od 
dnia 21 czerwca 2018 r. zmienia się wyso-
kość opłat za zużycie wody oraz odprowa-
dzenie ścieków dla mieszkańców, odbiorców 
przemysłowych i pozostałych z terenu gminy 
i miasta Mirosławiec w okresie kolejnych 3 lat. 
Zmiany taryf dostępne są na stronie:
www.bip.miroslawiec.pl/obwieszczenie
lub w Zakładzie Energii Cieplnej Wodociągów 
i Kanalizacji w Mirosławcu.
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Burmistrz Mirosławca zawiadamia, że Uchwałą Nr XLI/333/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych, Rada Miejska w Mirosławcu dokonała zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Od 1 lipca 2018 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości 
zamieszkałej wynosi: 
• 11,00 zł – w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, 
• 18,00 zł – w przypadku ,gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny. 
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych 
deklaracji. Do właścicieli nieruchomości w lipcu 2018 r., zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu. Termin dokonywania opłat oraz nr 
indywidualnego konta bankowego nie ulegają zmianie. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mirosławcu lub pod nr tel. 67 259 61 42. 

ZAWIADOMIENIE  
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Działka nr 987/1, obręb 0001 o powierzchni 0,0850 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą 

nr KO1W/00013663/3. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy z dn. 30.09.2016 r.  

przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku 

niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną. 

Cena netto: 46 000 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) + podatek VAT 23%.

Działka nr 987/5, obręb 0001 o powierzchni 0,0994 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą 

nr KO1W/00013663/3. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy z dn. 30.09.2016 r.  

przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku 

niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną. 

Cena netto: 54 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) + podatek VAT 23%

Działki budowlane na sprzedaż – Mirosławiec ul. Akacjowa

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC 

od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

02.07.2018

16.07.2018

30.07.2018

13.08.2018

27.08.2018

10.09.2018

24.09.2018

8.10.2018

22.10.2018

5.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

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

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

17.12.2018 11.03.2019 3.06.2019

31.12.2018 25.03.2019 17.06.2019

14.01.2019 8.04.2019

28.01.2019 23.04.2019

11.02.2019 6.05.2019
 

25.02.2019 20.05.2019

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

3.07.2018

17.07.2018

7.08.2018

21.08.2018

4.09.2018

18.09.2018

2.10.2018

16.10.2018

6.11.2018

20.11.2018

4.12.2018

18.12.2018

2.01.2019

15.01.2019

5.02.2019

19.02.2019 7.05.2019

5.03.2019 21.05.2019

19.03.2019 4.06.2019

2.04.2019 18.06.2019

16.04.2019

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

16.10.2018 5.03.2019

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

9.07.2018

23.07.2018

6.08.2018

20.08.2018

3.09.2018

17.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

29.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

10.12.2018

24.12.2018 18.03.2019 10.06.2019

7.01.2019 1.04.2019 24.06.2019

21.01.2019 15.04.2019

4.02.2019 29.04.2019

18.02.2019 13.05.2019

4.03.2019 27.05.2019

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC 
(wioski) od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

5.07.2018

19.07.2018

2.08.2018

16.08.2018

13.09.2018

11.10.2018

8.11.2018

6.12.2018

3.01.2019

31.01.2019

28.02.2019

25.04.2019

23.05.2019

6.06.2019

19.06.2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 
W MIROSŁAWCU I MIROSŁAWCU GÓRNYM od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

ODBIÓR 2 RAZY W TYGODNIU - W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

ODBIÓR RAZ W TYGODNIU - W KAŻDY WTOREK

ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

24.07.2018

28.08.2018

25.09.2018

23.10.2018

27.11.2018

27.12.2018

22.01.2019

26.02.2019

26.03.2019

30.04.2019

28.05.2019

25.06.2019

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

12.07.2018

26.07.2018

9.08.2018

23.08.2018

20.09.2018

18.10.2018

15.11.2018

13.12.2018

10.01.2019

7.02.2019

7.03.2019

4.04.2018

2.05.2019

13.06.2019

27.06.2019

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

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

9.10.201810.07.2018

13.11.201814.08.2018

17.12.201811.09.2018

8.01.2019

12.02.2019

12.03.2019

9.04.2019

14.05.2019

11.06.2019

17.10.2018 6.03.2019

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

28.03.2019
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