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Mirosławiec

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wiele ciepła, spokoju, radości 

i niezapomnianych przeżyć 

spędzonych w rodzinnej,

wolnej od troski i zmartwień atmosferze, 

a także pełnego nadziei i optymizmu

Nowego 2019 Roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Mirosławcu

                                                       Piotr Czech                                                                         
wraz 

z Radnymi Rady Miejskiej

                                    

Burmistrz 

Mirosławca

Piotr Pawlik
wraz z Pracownikami 

Urzędu Miejskiego



  Witam	bardzo	serdecznie,
  Zazwyczaj starałem się w tym miejscu nie  
  odnosić osobiście do wydarzeń, które 
  przedstawiam. Dziś jednak chciałbym 
  podziękować Państwu za wybór mojej  
  osoby na Burmistrza Mirosławca i możli-
wość, jaką daliście mi Państwo oddanym na mnie głosem do 
dalszej pracy na rzecz Mirosławca i Gminy. Czuję się dumny 
z tego, że okazaliście mi swoje zaufanie i zauważyliście co do 
tej pory zrobiłem dla naszej małej ojczyzny.

 Cieszą mnie również wyniki wyborów nowych 
Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu. W mojej opinii są to 
osoby, które dają gwarancję dalszej dobrej  współpracy 
i rozwoju naszej Gminy.
Gmina Mirosławiec potwierdziła, że współpraca jest 
najlepszym kierunkiem do rozwoju. Jest to dla mnie dowód 
na to, że  to co robiliśmy przez minione 8 lat było właściwe. 
Niech ta dobra droga współpracy i komunikacji z Państwem 
trwa nadal. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ogromny poziom 
zaufania.

  Czas zabrać się za kolejne tematy. A tych nie brakuje. 
Niektóre mają już swoje finansowanie zewnętrzne usta-
wione na kolejne lata. Mamy podpisaną umowę na 
modernizację świetlicy w Łowiczu Wałeckim. Czekamy na 
podpisanie umowy na boisko przy szkole w Piecniku 
i modernizację ulic: Kościuszki, Kościelnej i być może przy 
okazji Młyńskiej. Na ostatnią weryfikację czeka wniosek 
o dofinansowanie modernizacji ul. Mickiewicza. Prace nad 
przebudową drogi Bronikowo-Próchnowo są zaawanso-
wane. 
Na sesji Rady Miejskiej w grudniu planowane jest podjęcie 
uchwały intencyjnej dotyczącej dofinansowania tej 
inwestycji przez gminę.
 
 W grudniu rozpoczęliśmy budowę nowego budynku 
na stadionie miejskim. W przyszłym roku po raz kolejny 
będziemy ubiegać się o dofinansowanie modernizacji 
budynku przychodni.
Ta ilość wymienionych zadań powoduje, że cały rok 2019 
zapowiada się pracowicie, a wnioski na kolejne lata będą na 
pewno opracowywane.

 Pozwólcie Państwo, że przy okazji złożę najlepsze 
życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Z�yczę 
rodzinnych, cudownych świąt ze spełnieniem wszystkich 
choinkowych marzeń i jeszcze lepszego następnego – 2019 
roku.

Piotr	Czech									
przewodniczacy@miroslawiec.pl

	 	 Nowa	kadencja,	nowa	rada,	
	 	 nowe	zmiany
  21 października odbyły się wybory 
  samorządowe, w których przy frekwencji 
  blisko 56% mieszkańcy wybrali radnych 
  i burmistrza na VIII kadencję, która po 
zmianie obwiązujących przepisów będzie trwała pięć lat. 
Zmiany prawne dotyczą nie tylko długości kadencji, ale 
zmieniają także sposób funkcjonowania rady miejskiej. 
Nowe regulacje wprowadzają m.in. zmiany w sposobie 
głosowania (elektroniczny zapis), cyfrowy zapis obrazu 
z obrad sesji udostępniany na platformie internetowej,  
sposób protokołowania obrad, a także nakładają obowiązek 
wprowadzenia obligatoryjnej Komisji ds. Skarg Wniosków 
i Petycji. Pierwsze posiedzenie nowej kadencji tradycyjnie 
odbyło się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miro-
sławcu. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców oraz 
zaproszonych gości. Obrady otworzył i prowadził do czasu 
wyboru nowego Przewodniczącego Rady Radny Senior 
Janusz Beer przy wsparciu radnego Stanisława Pilca.

W wyniku przeprowadzonych głosowań nowa rada 
kształtuje się następująco:

Przewodniczący RM - Piotr Czech
Wiceprzewodniczący RM - Paweł Krawczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Stanisław Pilc
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Jurenc
Członek Komisji -  Andrzej Kwaśnik

Komisja Gospodarki i Budżetu:
Przewodniczący - Piotr Suchojad

Członkowie Komisji:
Wasilij Głuscow, Paweł Krawczyk, Ryszard Wesołowski,
Stanisław Wiese.

Komisja Polityki Społecznej:
Przewodniczący - Janusz Beer
Członkowie Komisji: 
Iwona Kłos, Justyna Markowska, Stanisław Orawiec,
Grzegorz Plewa, Bogusława Skrzypczyk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący - Grzegorz Plewa
Członkowie Komisji:
Katarzyna Jurenc, Ryszard Wesołowski.

																					Piotr	Pawlik
						burmistrz@miroslawiec.pl

Gazeta wydawana przez Urząd Miejski w Mirosławcu. Kontakt z redakcją: tel. 67 259 02 61, e-mail promocja@miroslawiec.pl
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Wieści z inwestycji
Zadania wybrane przez mieszkańców w ramach 

Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
1. „Wykonanie wzniesionego przejścia dla pieszych przy ul. 

Zamkowej w Mirosławcu” - wykonano wyniesione przejście dla 

pieszych oraz wycięto 4 drzewa w celu poprawy widoczności - 

koszt zadania 30 000,00 zł.

2. „Budowa altany wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem w Łowi-

czu Wałeckim w ramach zadania pn. „Nasz ogród z altaną” 

- opracowano dokumentację projektową, została podpisana 

umowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostanie 

zakończone do końca roku 2018 r. - łączny koszt zadania 

20 000,00 zł.

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Łowiczu Wałeckim 
Została sporządzona dokumentacja projektowa i uzyskano 

pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz 

Wałecki. 

Przebudowa chodnika na ul. Parkowej 
„Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu (strona 

prawa - odcinek od skrzyżowania z drogą do Cmentarza 

Komunalnego w stronę przejazdu kolejowego)” - w ramach 

zadania opracowano dokumentację projektowę i uzyskano 

zezwolenie na wykonanie robót. W drodze rozeznania rynku 

wybrano wykonawcę robót, który zakończył prace w listo-

padzie - koszt zadania 142 000 zł.

Budowa pomostu nad jeziorem Gniewosz 
„Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem 

Gniewosz (Harcerskie)” - w październiku oddano do użytko-

wania wybudowane dwa pomosty o konstrukcji drewnianej 

w kształcie litery L o szer. 2,0m, o dł. 47,6m i 79,4m. Roboty były 

realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-

gowe „FAGUS” Sylwester Hałas z Mirosławca. Roboty rozpo-

częto dnia 15.05.2018r. zakończono dnia 08.10.2018r. - koszt 

całego zadania 394 830 zł.

Nowy mikrobus do dowożenia dzieci dla Szkoły 

Podstawowej w Piecniku 
W listopadzie zakupiono samochód typu mikrobus marki 

„TOYOTA”, model: „PROACE VERSO”, który został przekazany 

do Szkoły Podstawowej w Piecniku - koszt całego zadania 

131 058,33 zł.  

Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim 

w Mirosławcu 
W grudniu rozpoczną się prace budowlane, które mają 

zakończyć się w III kwartale 2019 roku. W pierwszym etapie 

prac istniejący budynek zostanie rozebrany, a na jego miejsce 

wybudowany będzie nowy bardziej funkcjonalny. W 2019 roku 

w budżecie gminy zaplanowane zostaną środki finansowe na 

zakup nowego wyposażenia do budynku. Szacowany koszt 

całego zadania to 911 000 zł

Podpisano umowy na sporządzenie dokumentacji 

projektowych dla następujących zadań: 
•  „Budowa chodnika we wsi Orle”,

• „Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej (odcinek przy 

 budynku nr 8)”,

• „Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową 

 chodników”,

•  „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego”,

•  „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu”,

•  „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodaro-

 waniem terenu”.

Projekty unijne
Ja w internecie
Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych. 

 „Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych 

szkoleń. Ma na celu zwiększenie grupy świadomych 

i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicz-

nych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, 

biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny 

sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.  

Wysokość grantu: 150 000,00 zł

 Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą 

przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zegarowych 

w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników. Zajęcia 

zostaną rozłożone na 3 lub 4 dni po indywidualnym ustaleniu 

z daną grupą.

Moduły szkoleniowe:

- „Rodzic w Internecie”

- „Moje finanse i transakcje w sieci”

- „Rolnik w sieci”

Liczba osób objętych szkoleniami: 268 

Szkolenia odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz 

w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Planowane rozpoczęcie 

szkoleń: styczeń 2019

 W ramach projektu zostaną zakupione laptopy z funkcją 

tabletu w ilości 26 szt. wraz z mobilnymi szafkami do 

ładowania i przechowywania urządzeń – 2 szt., które po 

zakończeniu projektu zostaną przekazane naszym szkołom do 

wykorzystania przez uczniów na lekcjach. 

Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji potwierdzającej 

chęć udziału w projekcie. Szczegółowe informacje można 

uzyskań pod nr tel. 67 259 02 65 lub za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem j.kujawa@miroslawiec.pl.
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Projekt Nowoczesna Szkoła 
II piętro
 W listopadzie 2018 r. zostały zakończone prace 

remontowe II piętra w Szkole Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu. Wyremontowane piętro (sale lekcyjne, 

toalety) zostało przystosowane do użytkowania dla osób 

niepełnosprawnych. Oprócz generalnego remontu zakupiono 

również wyposażenie, m.in.: 9 komputerów przenośnych oraz 

meble szkolne.

 Projekt „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz 

z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” obejmuje 

remont I i II piętra Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Mirosławcu. 

 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

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europej-

skiej 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 ponadgimnazjal-

nym w ramach Kontraktów Samorządowych z projektu p.n. 

„Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem 

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych”.

 W wyniku przetargu publicznego wyłoniono wykonawców:

prace remontowe wykonała firma: PPHU „TOMBUD” Tomasz 

Czerwiński; 

dostawę laptopów zapewniła firma: KOM Michał Karczewski;

dostawę oprogramowania zapewniła firma: CORSOFT Andrzej 

Korzeniewski; 

dostawę pozostałego wyposażenia: Cezas-Glob Spółka z o.o., 

„DOT” Tomasz Dubiecki.

W imieniu Gminy nadzór inwestorski sprawował: Kazimierz 

Prętki Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych.

Obecnie trwają prace nad zakupem komputerów stacjonarnych 

do pracowni komputerowej oraz tablic interaktywnych 

z projektorami. 

Realizacja projektu „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne 
nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach 
podstawowych Gminy i Miasta Mirosławiec” dobiega 
końca. Do dnia dzisiejszego zrealizowano poniższe 
wsparcia: 

Wycieczki do Torunia

W dniach 17 – 25 października 2017 r. uczniowie wzięli udział w 

wycieczkach do Torunia. W ramach wycieczki zorganizowano: 

wystawy w Planetarium oraz warsztaty w Centrum Chemii 

w Małej Skali. Wartość wycieczek: 49 824,00 zł;

Wycieczki do Szczecina 

W dniach 16 – 23 marca 2018 r. uczniowie wzięli udział 

w wycieczkach do Szczecina. W ramach wycieczki zorganizo-

wano: warsztaty w Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha oraz 

zwiedzanie Muzeum Techniki i Komunikacji. Wartość 

wycieczek: 34 020,50 zł;

Zakup laptopów i tablic 

Komputery przenośne:

- 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 

Do komputerów zakupiono również oprogramowanie biurowe 

oraz program antywirusowy. Koszt zakupu:  11 409,48 zł 

Sprzęt multimedialny:

- 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.

Dostawę sprzętu multimedialnego zrealizowała firma NORD-

WECO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Koszt zakupu:  

52 752,76 zł; 

Spektakle i pokazy naukowe 

W dniach 12 – 13 czerwca 2018 r. oraz 4-5 październik 2018 r. 

odbyły się spektakle naukowe w Ośrodku Kultury w Miro- 

sławcu. Na scenie wystąpili dla uczniów artyści z Agencji Arty-

stycznej Kompania Marzeń ze Szczecina. W czerwcu zostały

zorganizowane dwa spektakle: „O dwóch takich co skroplili 

azot”, „Labolatorium Pana Kleksa”. W październiku jeden 

spektakl: „Najpiękniejsze eksperymenty naukowe – O dwóch 

takich, co skroplili azot 2”. 

W dniach 18 – 20 września 2018 r. organizowane były pokazy 

naukowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu i Szkoły Podstawowej w Piecniku. 

Pokazy realizowane były przez wykwalifikowanych Animato-

rów z Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie. 

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda grupa mogła 

zobaczyć dwa pokazy pn.: „Muzyka” oraz „Umysł przyłapany”;

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

W szkołach podstawowych w Piecniku oraz w Mirosławcu od 

grudnia 2017 r. do listopada 2018 r.  realizowane były zajęcia 

związane z doradztwem zawodowym oraz zajęcia rozwijające 

dla uczniów. Prowadzącymi byli nauczyciele z powyższych 

szkół, którzy skorzystali ze wsparcia w formie szkoleń na temat 

TIK oraz eksperymentu;

Szkolenia dla nauczycieli oraz pokaz wzorcowych lekcji

W miesiącach październik, listopad 2017, kwiecień, maj, 

czerwiec 2018 odbyły się szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu i Szkoły 

Podstawowej w Piecniku na temat: „Uczeń, nauczyciel w sieci – 

wspólna praca w chmurze”, „Magia eksperymentów,czyli jak 

dotykać nauki”, „Przygotowanie i realizacja zajęć z wykorzysta-

niem TIK”, „Tablica interaktywna w procesie edukacyjnym”. 

W grudniu zostały zorganizowane pokazy wzorcowych lekcji. 

Nauczyciele mogli zobaczyć jak ciekawie używać TIK na 

lekcjach prowadzonych z dziećmi. Szkolenia oraz lekcje 

prowadzone były przez Salon Edukacyjny Empiria ze 

Szczecina;

Wyposażenie 9 pracowni przedmiotowych

9 pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych 

w Piecniku i Mirosławcu zostało wyposażonych w szerokie 

spektrum pomocy dydaktycznych.
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 30 czerwca po raz kolejny odbyła się akcja „Biała Sobota”. 

Najwięcej pacjentów zasięgnęło konsultacji związanych 

z pomiarem poziomu cukru 51 osób, ciśnienia tętniczego 

60 osób, W badaniach ginekologicznych uczestniczyło 21 

osób, stomatologicznych 9 osób, okulistycznych 31 osób. 

Kadra 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu uczestnicząca 

w Akcji: Bogumiła Szydełko - stomatolog, Wiesława 

Festiwal Rysia 
– strefa żubra 

2018
 W dniach 30.06-01.07 odbyła się coroczna impreza 

plenerowa pn. Festiwal Rysia - strefa żubra. W sobotę na scenie 

wystąpili: NADMIAR, CAŁA GÓRA BARWINKÓW, POPARZENI 

KAWĄ TRZY oraz DE MONO. Do rana trwała zabawa, której 

oprawę muzyczną zapewnił DJ Pawelec (również prowadzący 

Festiwal pierwszego dnia). W drugim dniu, tradycyjnie na 

stadionie rozbrzmiewały rytmy disco. Zagrali: Adonis, B-QLL, 

DEFIS oraz WEEKEND. Prowadzącym imprezę w niedzielę był 

Krzysztof Marszewski. Impreza jak co roku cieszyła się  

ogromną popularnością.

Akcja „Biała Sobota”

Świeczkowska – higienistka stomatologiczna, Iwona Kępska - 

pielęgniarka, Urszula Wolman - pielęgniarka środowiskowa 

Dariusz Promiński - ginekolog, Małgorzata Minkiewicz - 

położna środowiskowa, Edyta Serafin – pielęgniarka, Dariusz 

Dura – okulista, Laura Dura – pielęgniarka. W ramach porad 

ginekologicznych pobrany był również materiał do oceny 

cytologicznej. Spośród 50 osób, którym skontrolowano poziom  

glikemii u 3 osób wystąpiło znaczne przekroczenie normy, 

wskazani pacjenci otrzymali wskazówki co do dalszego 

sposobu postępowania. Osoby, u których parametry RR były 

poza normą (powyżej 155 mmHg) także otrzymały niezbędne 

wskazówki co  do dalszego postępowania.

Uroczystości, imprezy i wydarzenia gminne 
W Szkole Podstawowej w Mirosławcu doposażono pracownie: 

fizyczną, chemiczną, geograficzną, biologiczną i przyrodniczą 

natomiast w Piecniku: chemiczną, fizyczną, geograficzną oraz 

biologiczno-przyrodniczą. Doposażenie dostarczyła firma 

JTMEBEL z siedzibą w Kartuzach. Łączny koszt zakupu:  

222.315,05 zł

Planowany jest jeszcze zakup pomocy do pracowni mate-

matycznych w Szkole Podstawowej w Mirosławcu i w Piecniku. 

Koszt wyposażenia to 32.000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

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 realizację Kontraktu Samorządowego”.  

Wartość projektu: 853 499,99 zł, 

Dofinansowanie: 768 149,99 zł. 

Złożone wnioski 
o dofinansowanie:
 1. W odpowiedzi na konkurs „Odnowa i rozwój wsi w oparciu 

o dziedzictwo rybactwa” został złożony wniosek o dofinanso-

wanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej 

– boisko w Piecniku”. 

W ramach projektu planowane jest przygotowanie terenu 

(wyrównanie), budowa boiska wraz z ławkami do siedzenia 

oraz ogrodzenie terenu. Boisko o wymiarach 26,00 x 62,00 m ze 
2strefą bezpieczeństwa 2,00 m, powierzchni około 1612,00 m  

o nawierzchni trawiastej. Na boisku zostaną ustawione dwie 

bramki do piłki nożnej i cztery ławki z siedziskiem.

Łączna wartość zadania to 457 702,80 zł.

Wniosek został wybrany do dofinansowania przez LGD 

Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. Obecnie czekamy na 

ostateczną ocenę wniosku o dofinansowanie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

 2. Wniosek o przyznanie pomocy „Termomodernizacja 

i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim 

wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 został 

rozpatrzony pozytywnie. W pierwszej połowie grudnia została 

podpisana umowa o dofinansowanie.

Łączna wartość zadania to 366 376,84 zł

Kwota dofinansowania 101 624,00 zł. 

 3. Wniosek „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu 

– ulicy Kościuszki i Kościelnej” złożony w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 obecnie jest w trakcie oceny. Wniosek znalazł się 

na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania 

pomocy i uzyskał 9 miejsce z ilością 14 punktów. Wniosek 

oczekuje na ocenę merytoryczną. 

Łączna wartość zadania to 1 401 709,38 zł.
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Festyn Lotniczy 
 1 września na terenie 12 Bazy Bezzałogowych Statków 

Powietrznych w Mirosławcu odbył się Festyn Lotniczy.  Oprócz 

sprzętu powietrznego (w ruchu i pokazach statycznych), nie 

zabrakło innych atrakcji. Były występy artystyczne wokalistek 

z Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz Studia Esti w Wałczu

i Zespołu Nadmiar. Wielką popularnością cieszył się konkurs 

promocyjny o Mirosławcu - każdy liczył na wygraną w postaci 

naszej pluszowej maskotki - żubra oraz rysia, które były 

wygraną w loterii.

Archeolodzy po raz kolejny u nas
 W lipcu w Mirosławcu rozpoczął się kolejny etap prac na 

majdanie zamkowym, w którym wzięli udział studenci 

z Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II w Krakowie. Prace realizowane były na podstawie 

programu opracowanego przez dr Sławomira Dryję w celu 

odkrycia nurtujących pytań i wątpliwości związanych z historią 

mirosławieckiego zamku oraz rodu Blankenburgów. Studenci 

wybrali się również do 12 Bazy Bezzałogowych Statków 

Powietrznych, gdzie zostali zapoznani ze strukturą jednostki, 

specyfiką pracy żołnierza oraz sprzętem będącym na 

wyposażeniu 12. BBSP. 

wręczyli sobie nawza-

jem wiosła na znak 

utrzymania wspól-

nego kierunku współ-

pracy. Amerykanie 

wspólnie z mieszkań-

cami rozegrali także 

mecz siatkówki.

 4 lipca Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości. Na 

Stadionie Miejskim w Mirosławcu stacjonujące w 12. Bazie 

BSP amerykańskie wojsko wspólnie z mieszkańcami miasta 

świętowało Dzień Niepodległości. Żołnierze serwowali ham-

burgery oraz hot dogi. Pokazali mieszkańcom Mirosławca 

swoje zabawy podwórkowe oraz muzykę, jakiej na co dzień 

słuchają. Podczas oficjalnego otwarcia Burmistrz Mirosławca 

Piotr Pawlik oraz dowódcy amerykańskiego wojska John D. 

Jimenez, Andrew Eiler, MarcQuis Simon oraz płk Łukasz 

Andrzejewski-Popow 

Amerykański 
Dzień Niepodległości

Uczestnicy podziwiali żaglówki Uczniowskiego Klubu Żeglar-

skiego, które pływały po jeziorze. Najmłodsi wzięli czynny 

udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Koło 

Wędkarskie „Lin” Mirosławiec, nikt z uczestników nie był 

przegrany każdy otrzymał medal. Uczestnicy mogli zjeść ciepłą 

zupę lub bigos oraz upiec kiełbaskę na ognisku. 

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom.

Jezioro Harcerskie
- nowe otwarcie 
 14 października nad jeziorem Harcerskim odbyło się 

otwarcie nowo zbudowanego pomostu. Na początku do wody 

wskoczyli Lodołamacze z Kalisza Pomorskiego, którzy swoim 

entuzjazmem zachęcili uczestników do udziału w imprezie.  

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Urzędu 

Miejskiego w Mirosławcu, gdzie najmłodsi  mieszkańcy mogli 

wykazać się wiedzą dotyczącą segregacji odpadów. Po 

wykonaniu zadania otrzymywali nagrodę. Uczestnicy mogli 

wziąć również udział w zabawach zorganizowanych przez 

Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Uczestnicy posprzątali 

otoczenie wokół jeziora. Inicjatorem sprzątania było Nadleś-

nictwo Mirosławiec. Największą liczbę śmieci zebrało Stowa-

rzyszenie Rodzina Wojskowa - aż 18  kg! 

Obchody 100–lecia 
Odzyskania Niepodległości
 W 2018 roku Polska obchodzi „100-lecie Odzyskania 

Niepodległości”. W gminie Mirosławiec obchody rozpoczęły się 

już 8 listopada 2018 r. w Przedszkolu Samorządowym 

„Słoneczko” Przedszkolaki wspólnie z wychowawcami zorgani-

zowały uroczysty apel. Szkoła Podstawowa w Mirosławcu 

w tym dniu zorganizowała „100x100. Szkolne biegi biało

-czerwone” - sztafeta 100x100 w Parku Miejskim. Szkoła 

Podstawowa w Piecniku zorganizowała wieczornicę, gdzie 

uczniowie wprowadzili zaproszonych gości w podniosły 

nastrój. Goście  obejrzeli przedstawienie oraz wysłuchali pieśni 

patriotycznych. 9 listopada także obfitował w  uroczystości. Na 

początku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 

zorganizowali apel upamiętniający Odzyskanie Niepo-

dległości. O godzinie 11:11 na placu szkolnym uczniowie oraz 

zaproszeni goście odśpiewali wspólnie wszystkie zwrotki 

hymnu. O godz. 12:00 na Placu Papieskim rozpoczęły się 

uroczystości posadzenia „Dębu Wolności” oraz zakopania 

kapsuły czasu. W sadzeniu drzewa uczestniczyły władze 

samorządowe, dowódca 12 Bazy Bezzałogowych Statków 

Powietrznych, dyrektorzy instytucji kultury i placówek 

oświatowych, stowarzyszenia, przedszkolaki oraz uczniowie 
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  Wieczorem o godzinie 19:00 w sali widowiskowej Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu odbyło się śpiewanie pieśni 

patriotycznych i żołnierskich zorganizowane przez Sto-

warzyszenie Rodzina Wojskowa. Sala wypełniona przez 

mieszkańców Mirosławca głośno śpiewała wszystkie pieśni. 

 10 listopada nad jeziorem Harcerskim odbył się „Bieg 

Niepodległościowy z Wąsem”. Każdy z uczestników otrzymał 

wąsy i ruszył w trasę. Na koniec biegu był słodki poczęstunek 

oraz pieczenie kiełbasy.  Zwieńczeniem tygodnia uroczystości 

obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości był 

11 listopada, kiedy to o godzinie 14.30 mieszkańcy przeszli 

ulicami miasta w rytm poloneza na mszę świętą do kościoła. 

Następne uroczystości odbywały się na Placu Lotników, 

rozpoczęto je capstrzykiem, po którym zostały złożone kwiaty 

pod pomnikiem czołgu. Po czym uczestnicy zostali zaproszeni 

do Ośrodka Kultury na przedstawienie pt. „100-lat Niepodległej 

Polski”, podczas którego opowiedziano dzieje Polski do 

odzyskania niepodległości. Kolejne uroczystości odbywały się 

na Placu Lotników, gdzie można było posłuchać pieśni 

patriotycznych w wykonaniu zespołów oraz solistów z Ośrodka 

Kultury.  Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców słodką 

niespodziankę - tort ufundowany przez Stowarzyszenie 

szkół.  Zanim dąb został posadzony Nadleśniczy poprosił, aby 

każdy z zaproszonych do kapsuły czasu włożył pamiątkę ze 

współczesności, tak aby za 100 lat mieszkańcy Mirosławca 

mogli zobaczyć, jak było w naszych czasach. Do kapsuły 

zostały włożone: ostatnie wydanie gazetki gminnej wraz 

z emblematem herbu Mirosławca, list od Dowódcy 12 BBSP, 

pamiątkowe zdjęcie Ośrodka Kultury wraz z podpisami 

pracowników, zakładka do książki, pendrive ze zdjęciami 

z uroczystości szkolnych Szkoły Podstawowej w Piecniku, 

karta magnetyczna wraz z jednogroszówką ze Spółdzielczego 

Banku Ludowego, list od Nadleśniczego wraz z brelokiem, 

jednogroszówką z 2018 roku oraz pamiątkową monetą, brelok 

z Przedszkola Samorządowego „Słoneczko”, pamiątkowe 

zdjęcia ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Mirosławcu oraz przypinka Stowarzyszenia Rekreacyjnego 

Cztery Pory Roku. Do zakopania kapsuły czasu Nadleśniczy 

poprosił Burmistrza Mirosławca, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Mirosławcu oraz przedszkolaków. Na koniec ksiądz 

Edward Matyśniak poświęcił posadzony „Dąb Wolności”.

Na koniec obchodów wystąpił zespół „Złoty Maanam”, do nieba 

zostały wypuszczone biało-czerwone balony a Klub sportowy 

Mirstal podczas koncertu rozświetl i ł  czołg f larami 

i wspólnie odśpiewanym hymnem. 

 13 listopada w Szkole Podstawowej w Mirosławcu odbył 

się konkurs recytatorski pt. „Niepodległa malowana wierszem”.  

Uczestniczyły w nim dzieci pięcioletnie i sześcioletnie 

z Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” oraz uczniowie 

klas pierwszych, drugich i trzecich Szkoły Podstawowej im. 

Lotników Polskich w Mirosławcu. Konkurs zorganizowały 

i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: 

Matylda Łabuć i Karolina Przybylska. Celem konkursu było: 

uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

nasz kraj, wzbudzenie postaw patriotycznych oraz poszerzenie 

wiedzy na temat historii Polski. Do konkursu przystąpiło 20 

dzieci. Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kate-

goriach: 5-7-latki (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) i klasy 

II–III Szkoły Podstawowej.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: W kategorii 5-7 lat:

I m. Gordian Plewa z grupy „Motylki”, II m. Kaja Hańczaryk 

z grupy „Biedronki”, III m. Maja Hańczaryk z grupy „Biedronki”

W kategorii klas II i III: I m. Marta Krawczyk z klasy II b, II m. 

Alicja Bagińska z klasy II a, III m. Zuzanna Grzyb z klasy II b.

 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział 

w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości i duże 

zaangażowanie w ich organizację.

Miłośników Lotnictwa. Świeczki z tortu zostały zdmuchnięte 

przez najstarszych mieszkańców Mirosławca Panią Annę 

Zaleską oraz Pana Władysława Brzozowskiego. W tej ważnej 

chwili towarzyszyły im wnuki wraz z prawnukami. 
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„Świetlicowe porządki” 
z firmą Żywiec Zdrój S.A.
 W czerwcu Wolontariat Pracowniczy firmy Żywiec Zdrój 

S.A. (zakład Mirosławiec) odnowił i doposażył świetlicę 

miejską Ośrodek Kultury w Mirosławcu w ramach inicjatywy 

„Świetlicowe porządki”.  

22 czerwca  odbyło się otwarcie „nowej” świetlicy, podczas 

którego przeprowadzono warsztaty z segregacji odpadów 

i  „Małego chemika”.

Akcja „60+ Kultura”
 Ośrodek Kultury w Mirosławcu kolejny raz włączył się do 

organizowanej w pierwszy weekend jesieni (28–30 września) 

akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 

nazwą „60+ Kultura”. Jej adresatami byli odbiorcy powyżej 60 

roku życia, którzy mogli bezpłatnie lub za symboliczną kwotę 

skorzystać z oferty kin, muzeów, teatrów, filharmonii i oper.

W dniach 29-30 września Ośrodek Kultury w Mirosławcu zorga-

nizował dla mirosławieckich Seniorów cykl spotkań i war-

sztatów w ramach akcji. Były to m.in.: warsztaty artystyczne 

z Grażyną Muzyka, zajęcia Zumba dla Seniora, którą 

poprowadziła Joanna Jońska, Jesienna potańcówka ze

Stowarzyszeniem „Pogodna Jesień”, pokaz filmu „Twój 

Vincent” czy koncert gongów tybetańskich w wykonaniu 

Elżbiety Śliwińskiej.   

 13 stycznia wielka orkiestra zagra także w Mirosławcu 

przy udziale Sztabu zarejestrowanego przy Ośrodku Kultury 

i 50 Wolontariuszy. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, 

osób prywatnych i firm, którym los dzieci nie jest obojętny, do 

wsparcia mirosławieckiego finału.  

Inicjatywa „I MORELE BAKS”
 Inicjatywa „I MORELE BAKS” była realizowana przy 

współpracy z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu w ramach 

projektu EKDUS – Edukacja kulturowa dla umiejętności 

społecznych, dofinansowana ze środków Narodowego 

Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 

2016-2018. Celem inicjatywy był powrót do zabaw podwór-

kowych i gier chodnikowych z minionych lat. Prezentowany 

przez pomysłodawczynie: Barbarę Antochowską, Joannę 

Woźniak i Małgorzatę Nicpoń projekt wychodził naprzeciw 

oczekiwaniom dzieci. Pozwalał na budowanie nowych, 

dobrych relacji nie tylko z rówieśnikami, ale również 

z dorosłymi. 

Pod koniec sierpnia zostały także przeprowadzone warsztaty 

literackie, które poprowadził zaprzyjaźniony z EKDUSEM 

mistrz - Wojciech Czapiewski. Zwieńczeniem tego spotkania 

była krótka prezentacja, która dla widzów okazała się sporym 

zaskoczeniem, jak wspaniale uczestnicy projektu poradzili 

sobie z wyzwaniem. 

Efektem projektu było wymalowanie gier chodnikowych. Place 

powstawały sukcesywnie w: Piecniku, Hankach, Mirosławcu 

i Jabłonowie.

POMAGANIE JEST 
DZIECINNIE PROSTE

 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie 

się 13 stycznia 2019 roku pod hasłem „Gramy dla dzieci małych 

i bez focha”. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to 

placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli 

takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz 

udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. 

W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim 

zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach 

tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające 

najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom 

i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy 

i leczenia najtrudniejszych przypadków. 



9

 Tegoroczne Międzynarodowe Zmagania Seniorów 

w Szczecinie odbywały się w dniach 6-7 października. 

Wykonawcy z kraju i z zagranicy prezentowali się w różnych 

kategoriach, a przekrój repertuarowy był ogromny. Gminę 

i Miasto Mirosławiec reprezentowały - Zespół Swojacy z Miro-

sławca oraz Jarzębina z Hanek. Oba zespoły ożywiły 

atmosferę w czasie i finalnie wróciły do domu z nagrodami. 

Zespół Jarzębina zajął III miejsce natomiast zespół Swojacy 

otrzymał Wyróżnienie.

 VII Papieski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej w Drawnie 

odbył się w tym roku 16 października, a to dokładnie 40 lat od 

wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Na scenie tego dnia 

zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonawców w czterech

kategoriach wiekowych, a wśród nich soliści z Ośrodka Kultury 

w Mirosławcu - Natalia Kołodziejczyk, Antonina Zdanowicz, 

Lena Chabrowska oraz Zuzanna Hańczaryk. II miejsce 

w swojej kategorii otrzymała Zuzanna Hańczaryk.   

Teatr Polska w Mirosławcu

„Ojcowie Niepodległości” 
w Mirosławcu

 Za nami już trzy odsłony projektu Teatr Polska. Do tej pory 

sala widowiskowa gościła: Teatr Wierszalin z Supraśla, który w 

dniach 2-3 października zaprezentował się z dwoma 

spektaklami „Dziady - Noc druga” i „Dziady - Noc pierwsza” 

w reżyserii Piotra Tomaszuka; Teatr Trans-Atlantyk z Warsza-

wy, który 13 października zaprezentował się w spektaklu 

„Album Karla Höckera” w reżyserii Paula Bargetto oraz Teatr 

Lalek „Pleciuga” ze Szczecina, który 22 października przyjechał

 Od 15 listopada do 15 grudnia na Placu Lotników, można 

było zwiedzać plenerową wystawę pn. „Ojcowie Niepodle-

głości", która została udostępniona przez Instytut Pamięci 

Narodowej oddział w Koszalinie. 

 Część wstępna wystawy (plansze 2-12) zawierały m.in. 

opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą 

proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą 

najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, 

a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego 

z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano 

również opis towarzyszącej wystawie, ogólnopolskiej akcji 

#mojaniepodległa.

 W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezen-

towane były postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskie-

go, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, 

Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz 

wielkoforma-towych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących 

tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierały również 

krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii 

archiwalnych. 

 Wśród bohaterów wystawy byli artyści, dyplomaci, 

żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezen-

towali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością 

społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to 

potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: 

NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli 

zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni 

własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki 

zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. 

 15 września w morzyczyńskim amfiteatrze odbył się XVI 

Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej, który  gościnnie uświetniły 

swoimi występami artyści z Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 

Jarzębina z Hanek oraz Swojacy rozbawili publiczność w całym 

amfiteatrze, a dźwięki muzyki niosły fale otaczającego ich 

jeziora.

do Mirosławca ze spektaklem „Kim jestem?” w reżyserii 

Ireneusza Maciejewskiego.  

 Wszystkie spektakle były poprzedzone warsztatami 

z reżyserami i aktorami. Najliczniejszą grupę uczestników 

zgromadziły warsztaty z Teatrem Lalek „Pleciuga”. Wzięło 

w nich udział łącznie ponad pięćdziesiąt osób. Cieszymy się, 

że taka forma spotkania dzieci z teatrem spodobała się. Na 

brak zajęć teatralnych nie mogli narzekać także uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich, którzy wspólnie 

z Teatrem Wierszalin szlifowali swój aktorski warsztat.

 16 listopada odbyło się ostatnie spotkanie projektu Teatr 

Polska. W tym dniu na scenie mirosławieckiego Ośrodka 

Kultury odbyło się spotkanie z Teatrem Układ Formalny 

i spektaklem „#[+#@!? (słowo na G)” w reżyserii Grzegorza 

Grecasa. Spektaklowi towarzyszyły warsztaty dotyczące 

przemocy seksualnej prowadzone przez psychologa i eduka-

torkę seksualną. 

 12 sierpnia w Koszalinie miała miejsce niezwykła impreza 

- Prezentacje Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Ośrodek 

Kultury w Mirosławcu miał również w tej pięknej imprezie swój 

udział w sile dwóch zespołów - Jarzębiny z Hanek oraz 

Swojaków, które podbiły serca publiczności nie tylko nutą 

nostalgii, ale także ostrym wojskowym rytmem. Na koniec 

Artyści zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami oraz 

dyplomami.

Z życia zespołów
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Święto Niepodległości 
w bibliotece
 7 listopada z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości Biblioteka Publiczna w Mirosławcu przygo-

towała konkurs głośnego czytania dla dzieci pod hasłem: 

„Ojczyzna w wierszu i prozie”. Uczestnicy konkursu zaprezen-

towali wybrane fragmenty tekstów literatury patriotycznej. 

Nagrody ufundowali: Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski 

w Mirosławcu. Laureatami konkursu są: Jagoda Plicha, Natalia 

Szaden, Wiktoria Wołąkiewicz.

 W wypożyczalni dla dorosłych przygotowano wystawę 

książek dotyczącą historii Polski okresu dwudziestolecia 

międzywojennego. Zostały również przedstawione sylwetki 

8 kobiet – pierwszych posłanek niepodległej Polski z okazji 

nadania kobietom praw wyborczych. Na wystawie został 

zaprezentowany obraz autorstwa p. Bernadety Sudnikowicz 

pt.: „Salto”, który nawiązuje w swojej treści do 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIROSŁAWCU

Gra Miejska 
„Mirosławiec się liczy”

Mirosławca. Dzięki realizacji tego projektu nasze miasto 

zyskało użyczalnię rowerów, która składa się z 6 rowerów 

miejskich, 1 roweru typu cargo oraz przyczepki rowerowej do 

przewożenia dzieci. 6 września. wykorzystując m.in. rowery 

z użyczalni odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy. 

 Warsztaty „Mały Ogrodnik” to ostatni tegoroczny projekt 

z programu Społecznik 2018. Miał na celu edukację dzieci 

w zakresie działań ogrodniczych i plastycznych, poprzez naukę 

praktycznej pracy w ogrodzie, a także poprzez sztukę, ucząc 

uczestników planowania przestrzennego – co miało swoje 

odzwierciedlenie w projektowaniu ogrodów. 

 W Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Miro-

sławcu zrealizowano projekt edukacyjny pt.: „Gra miejska 

– Mirosławiec się liczy”, który wspiera Fundacja  mBanku.

  30 października odbyła się gra miejska, w której wzięło 

udział blisko dwustu uczniów z klas 4 – 6 wraz z wychowaw-

cami i innymi nauczycielami. Gra polegała na rozwiązywaniu 

zadań matematycznych w różnych miejscach i instytucjach 

naszego miasta. Uczniowie wymierzyli parking, obliczali jego 

powierzchnię i rysowali w skali. W Urzędzie Miejskim wyliczali 

podatki, sprawdzali ile płaci rodzina za wywóz odpadów 

komunalnych, szukali obiektów na mapach, a w Urzędzie Stanu 

Cywilnego dowiadywali się ilu mieszkańców liczy Gmina 

Mirosławiec. W sklepie budowlanym wyliczali koszt zakupów 

zgodnie z założeniami zadania. Na przystanku autobusowym 

sprawdzali godziny odjazdów autobusów w kierunku Wałcza, 

a w Banku wypełniali przekazy pieniężne. 

Ekoqulturkowe Projekty

 W okresie lipiec - październik realizowane były aż cztery 

projekty skierowane do mieszkańców gminy Mirosławiec. 

Zadania na łączną kwotę dofinansowania prawie 26 000 

złotych, finansowane były ze środków budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego w ramach programu SPOŁECZNIK 

2018. 

 Pierwszym z nich był projekt „Splash of Colors w Miro-

sławcu!”. Było to święto kolorów holi, które odbyło się 

1 lipca, i w którym uczestniczyło ponad 200 osób. Podczas 

realizacji imprezy zaplanowano przeróżne atrakcje, m.in.: 

koncerty - live act z udziałem muzyka grającego na skrzypcach 

elektrycznych, kolorowe wystrzały proszków holi. Uczestnicy 

otrzymali: pamiątkowe „wlepki”, pamiątkowe okulary prze-

ciwsłoneczne i niezliczone ilości proszków holi.  

 Kolejny projekt to „Zielone Lato w Mieście - Letnie Ma-

newry z Uśmiechem”, którego celem było dostarczenie ponad 

120 uczestnikom ciekawych propozycji zajęć o walorach 

kształcących, uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania 

rozrywki dla tzw. „zabicia czasu” podczas wakacji. Projekt był 

realizowany na świetlicach z terenu gminy Mirosławiec. 

Zaplanowano i zrealizowano zadania: spotkania ze służbami: 

policją, OSP, strażą leśną, WOPR, 12. Bazą Bezzałogowych 

Statków Powietrznych, warsztaty integracyjne min. kulinarne 

z KGW, ogniska, zajęcia artystyczne, m.in. tworzenie żywych 

obrazów, warsztaty nowe życie przedmiotów.

 Trzeci projekt - „Mirosławiec na rowery” - od początku 

wzbudzał wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców 

W parku czekał na uczniów przedstawiciel Nadleśnictwa 

i opowiedział w jaki sposób mierzy się objętość wybranego 

drzewa, czym bardzo zainteresował dzieci, które później 

dokonywały pomiarów. 

Ostatnie zadanie polegało na rozszyfrowaniu i kolorowaniu liter 

na planszy 100 liczb, litery utworzyły hasło: „100 LAT NIEPO-

DLEGŁOŚCI”. W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się 

pracownicy Urzędu Miejskiego, właściciele Składu Przemy-
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Pasowanie pierwszoklasistów 

Spotkanie z policjantem
 3 października odbyło się spotkanie klas pierwszych 

z policjantką Ewą Gucze o zachowaniu bezpieczeństwa 

w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez 

ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, 

bezpiecznym zachowaniu w czasie oczekiwania na autobus 

szkolny. Omówiono niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na 

dziecko na drodze. Pani policjant uczuliła także uczniów, aby 

zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży 

samochodem. Przypomniała, że przywilej jazdy na przednim 

siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają 

ukończone 12 lat. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią 

elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. 

Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą 

z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne 

przykłady niewłaściwego zachowania się. Pani policjantka 

poinformowała także uczniów, że nie należy ufać osobom, 

z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, że należy 

być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednic-

twem komunikatorów, że nie należy przyjmować niczego od 

osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc 

w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Na koniec 

spotkania wszyscy uczniowie otrzymali elementy odblaskowe. 

Dzień Edukacji Narodowej
  12 października odbyły się gminne obchody Dnia 

Edukacja Narodowej. Na uroczystej akademii spotkali się 

nauczyciele,  pracownicy administracji, obsługi oraz renciści 

i emeryci z Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w  Miro-

sławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz Szkoły Podsta-

wowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, która w tym roku 

była współgospodarzem uroczystości. Nie zabrakło również 

władz naszego miasta - Piotra Pawlika, Piotra Czecha oraz 

zaproszonych gości:  płk. dypl.  pil. Łukasza Andrzejewskiego - 

Popow, przedstawicieli  armii amerykańskiej oraz pracowników 

urzędu w osobach Jadwigi Kamińskiej, Justyny Kujawy, 

Bogumiły Kargul i Weroniki Sabik. Uroczystość rozpoczął 

spektakl, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej 

w Mirosławcu, który w ciekawy, czasem zabawny sposób 

przeprowadził nas przez historię szkolnictwa. Począwszy od 

starożytności, średniowiecza, szkołę XIX–wiecznej pensji, 

która zmagała się z trudami zaborów, po współczesność. Po 

części artystycznej przyszedł czas na odznaczenia, nagrody 

i podziękowania za trud włożony w naukę i wychowanie 

młodych pokoleń. Burmistrz oraz dyrektorzy szkół wręczyli 

nagrody zasłużonym nauczycielom, pracownikom admini-

stracji i obsługi. Na ręce dyrektorów goście złożyli kwiaty 

i życzenia. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały 

odznaczone: Barbara Antochowska, Sylwia Kaszeń oraz  Maria 

Lewandowska. Medale zostały wręczone przez Zachodnio-

pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wicewojewodę Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego na oficjalnej gali w Kosza-

linie.  

słowo-Budowlanego, pracownicy Banku Spółdzielczego,  

przedstawiciele Nadleśnictwa w Mirosławcu oraz nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Mirosławcu. Podziękowania za udział 

w projekcie należą się rodzicom: Jolancie Trzósło, Kamili 

Cieślak, Żanetcie Kujawie, Ryszardowi Warsiewiczowi i Jacko-

wi Nuszkiewiczowi za przekazywanie klasom zadań oraz 

wytrwałe i cierpliwe odpowiadanie na pytania.

 16 października o godz. 9:00 w auli odbyło się pasowanie 

pierwszoklasistów na uczniów. Na uroczystości przybyli 

zaproszeni goście oraz Rodzice, którzy nie zawiedli swoich 

pociech i byli uczestnikami tej pięknej i ważnej uroczystości. 

Wychowawcami tegorocznych klas pierwszych są:  Karolina 

Przybylska – klasa I a, Katarzyna Kozera i Matylda Łabuć 

– klasa I b, Pani Małgorzata Pastuszka – klasa I c. Uczennice 

klasy VIb Olimpia Balcerowska, Anna Śliwczyńska oraz Amelia 

Chabrowska powitały w szkolnych progach gości oraz swoich 

młodszych kolegów i zapewniły w imieniu braci szkolnej 

o swojej pomocy, wsparciu i życzliwości. Uczennice z klasy III b 

Michelle Baranowska oraz Hanna Wyrwińska wraz z kole-

żankami z VI b przeprowadziły egzamin swoim kolegom 

i koleżankom z klas pierwszych, podczas którego zmagali się 

z zadaniami dotyczącymi nauki i zachowania w szkole, 

współpracy i zabawy z kolegami. Podczas uroczystości klasa 

III b przygotowana przez Grażynę Jedynowicz zaśpiewała 

piosenkę dla pierwszoklasistów „W literkowie”.

Pierwszoklasiści poradzili sobie z wszystkimi zadaniami bez 

żadnych problemów, doskonale odpowiadali na wszystkie 

pytania. Prawidłowo wykonywali zadania. Aktu pasowania 

uczniów klasy I a, I b i I c dokonała Dyrektor Krystyna Górniak.
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Sprzątanie świata
 21 września najmłodsi uczniowie szkoły w Mirosławcu 

włączyli się w Jubileuszową Akcję Sprzątania Świata pod 

hasłem: „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem 

tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki 

odpadów. W tym roku mija 25 lat, od kiedy Polska uczestniczy 

w ogólnoświatowej akcji i to właśnie z tej okazji podjęte zostały 

Odpadowe Wyzwania – w kolorach pojemników do segregacji 

odpadów. Uczniowie klas I-III pod czujnym okiem wychowaw-

ców przygotowali „Recyklingowe bukiety”. Uczniowie klas I 

przygotowali je z niebieskiego papieru, klasy II z żółtych, 

foliowych toreb a klasy III z czerwonych puszek.  W ten sposób 

uczniowie chcieli zwrócić uwagę na konieczność segregacji 

odpadów w naszych gospodarstwach domowych, aby mogły 

one ulec ponownemu przetworzeniu. Przygotowane „Recyklin-

gowe bukiety” ozdobiły szkolny korytarz, wystawa cieszyła się 

dużą popularnością. 

Międzynarodowy 
Dzień Języków Obcych

Dzień Edukacji Narodowej

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECNIKU

 2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez 

Przemocy. Chcąc pokazać, że szkoła włącza się do propago-

wania życia bez agresji i przemocy, uczennice wraz z opie-

kunem, Sylwią Kaszeń tego dnia wyszły do mieszkańców 

i pracowników instytucji użytku publicznego z niebieskimi 

kokardkami, jako symbolu walki z przemocą. Przeprowadzono 

również sondę na terenie miasta, w placówkach i w szkole pod 

hasłem „Dłonie dobroci”. Ludzie zostali poproszeni o dokoń-

czenie na wyciętych dłoniach zdań „Miłość w rodzinie to..." oraz 

„Przemoc jest zła, ponieważ...". Z uzupełnionych treściami dłoni 

została utworzona w gimnazjum gazetka ścienna, pokazująca 

opinie naszych uczniów i mieszkańców na temat tego, jak wiele 

zła wyrządza przemoc oraz jak ważna jest w rodzinie miłość. 

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców, jak również z ogromnym zaangażowaniem 

i chęcią  podzielenia się swoimi poglądami ze strony uczniów. 

W ramach obchodów Dnia Bez Przemocy uczniowie wykonali 

plakaty poświęcone problematyce przeciwdziałania agresji 

i przemocy, z których została przygotowana wystawa udostę-

pniona mieszkańcom Mirosławca.

 12 października w Szkole Podstawowej w Piecniku odbyła 

się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie 

klasy III gimnazjum wierszem, słowem i piosenką uświetnili ten 

wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Dziękowali swoim nauczy-

cielom za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w kształto-

wanie ich serc i umysłów, za wszystko, co jeszcze jest dla nich 

tajemnicą, i za to, co zdołali już odkryć i poznać.

  W tym wyjątkowym dniu, w niezwykle podniosłej 

atmosferze, dzieci rozpoczynające naukę w szkole złożyły uro-

czyste ślubowanie. Ślubowały kochać swoją Ojczyznę, sumien-

nie wypełniać

Wszystkie działania przeprowadzono w ra-

mach pracy zespołu nauczycieli języków 

obcych. Dzięki zaangażowaniu p. K. Wa-

wrzonowskiej, p. A. Pawlak, p. D. Ciepie-

lewskiej i p. J. Trepczyńskiej  Europejski 

Dzień Języków stał się faktem w naszej 

szkole. Autorem innowacji „Language 

Games” jest Joanna Kujawa. 

Międzynarodowy 
Dzień bez przemocy

 5 października w klasach  I – III obchodzono Dzień 

Uśmiechu. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor 

znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buźki, 

tzw. „ smiles face”, stworzonej w 1963 roku. Głównym celem 

tego święta jest zwrócenie uwagi na to, aby wszyscy dużo się 

uśmiechali, ponieważ człowiek uśmiechnięty, to człowiek 

szczęśliwszy. Zadaniem każdej klasy było wykonanie na kartce 

A3 uśmiechniętej buźki i wywieszenie jej na drzwiach 

klasowych. Uczniowie tego dnia przyszli do szkoły ubrani na 

kolorowo. Wielu z nich przyniosło także jakiś garderobiany 

gadżet, którego zadaniem było wywołać uśmiech na twarzy 

innych osób. I udało się! 

Dzień Uśmiechu 
w szkole w Mirosławcu 

 26 września obchodzono w szkole Międzynarodowy Dzień  

Języków. Nauczyciele „językowcy” w ramach realizacji 

innowacji metodycznej pt: „Language Games” przeprowadzili 

w tym dniu szereg działań, mających na celu promowanie  

nauki języków obcych. Inspiracją do powstania niniejszej 

innowacji było dążenie do zainteresowania uczniów językami 

obcymi i wpojenia im przekonania, że we współczesnym 

świecie znajomość języka jest przyszłością. Aby osiągnąć ten 

cel, niezbędne było uatrakcyjnienie sposobu nauki języków 

obcych w szkole. Program innowacji zakładał, że nauka języka 

angielskiego nie będzie kojarzyć się uczniom z obowiązkiem 

siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów do zapamiętania. 

Przeciwnie – atrakcyjna forma miała przyczynić się do 

znaczącego pogłębienia znajomości języków  oraz zmotywo-

wania uczniów do samodzielnej nauki poprzez ukazanie ich 

wszechobecności we współczesnym świecie. Dzięki zróżnico-

wanym metodom i technikom pracy wszyscy zainteresowani 

uczniowie mogli przyczynić się do osiągnięcia ostatecznego 

celu, którym stało się pogłębienie wiedzy na temat różnych 

krajów i ich języków. Przytoczenie uczniom powszechnie 

znanych utworów muzycznych, wykonywanych w różnych 

językach uświadomiło społeczności szkolnej, iż język obcy jest 

nieodłączną częścią codziennego życia. Wystawa i degustacja 

charakterystycznych dla danego kraju potraw, ukazała jak 

wiele składników, pojawiających się na polskim stole pochodzi 

z innych państw. Rywalizacja w turnieju pozwoliła na zdobycie 

nowych wiadomości i utrwalenie zdobytej dotychczas wiedzy. 

Dekoracja szkolnych korytarzy tj. plakaty, flagi, nazwy miast 

i państw, słówka w różnych językach umożliwiły osadzenie 

działań innowacyjnych w kontekście kulturowym. Zdając sobie 

sprawę, iż wiedza na temat krajów posługujących się danym  

językiem obcym jest kluczowa do zrozumienia języka i ludzi 

tam mieszkających, przygotowano szereg wydarzeń mających 

odbyć się owego dnia w szkole. Wszystkie działania umożliwiły 

kształtowanie w naszych uczniach postawy poszanowania 

wobec innych kultur oraz tolerancji dla odmienności i różno-

rodności w ogólnym tego słowa znaczeniu.  
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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 Wśród szkół zgłoszonych do akcji znalazła się również 

Szkoła Podstawowa w Piecniku. Nauczycielki matematyki, 

Renata Molka oraz Monika Zawada, koordynatorki projektu 

zachęcały wszystkich swoich podopiecznych do wytężonej 

pracy. W ostatnim tygodniu września podczas lekcji 

matematyki oraz zajęć dodatkowych uczniowie utrwalali 

znajomość tabliczki mnożenia rozwiązując samodzielnie lub 

grupowo łamigłówki, krzyżówki i różnego rodzaju szarady 

matematyczne. 28 września, w trakcie przerw śródlekcyjnych 

przeprowadzono egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia. 

Śpiewamy Hymn
 Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży 

przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosiły wszystkie 

przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za 

granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Do 

tej akcji przystąpili również uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Piecniku. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, 

w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, wspólnie zaśpiewano 4-zwrotkowy hymn 

narodowy. W celu zwiększenia rangi akcji wszyscy jej 

uczestnicy ubrali się w strój galowy przyozdobiony elementami 

w kolorach narodowych.

Samarytanie porządkują groby
 29 października wraz ze swoim opiekunem Justyną 

Wiśniewską-Jasińską, uczniowie porządkowali opuszczone 

groby i zapalili znicze na cmentarzu w Lubnie. Dzień później 

wolontariusze udali się pod pomnik upamiętniający walki 

o przełamanie Wału Pomorskiego, który znajduje się 

w Piecniku, zapalili znicze i oddali hołd żołnierzom poległym za 

ojczyznę.

Sprzątanie świata
21 września uczniowie wzięli udział  w ogólnopolskiej akcji 

Sprzątania Świata - Polska. Tegorocznej edycji programu 

przyświecało hasło: "Akcja - Segregacja! 2x więcej, 2x czyściej", 

a jej celem było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.  

Po raz kolejny uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady 

segregacji odpadów, w czym pomogła im okolicznościowa 

gazetka i pogadanki na lekcjach biologii. Zmotywowani do 

działania pod opieką nauczycieli wyruszyli spod budynku 

szkoły i zajęli się oczyszczaniem przydzielonych im rejonów tj. 

obejścia szkoły, terenu wioski i terenu wokół jeziora. 

W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie z klasy IV - VIII 

szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum. Sprzątającym 

sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, a dzięki zacięciu 

i aktywnej postawie zebrano dużo śmieci, które złożono 

w wyznaczonym miejscu. Ze względu na swój jednorazowy 

charakter impreza miała znaczenie symboliczne, bez wątpienia 

jednak pozwoliła obudzić refleksję nad stanem naturalnego 

środowiska i przysłużyła się rozwijaniu poczucia odpowiedzial-

ności za jego kondycję. 

Dzień przedszkolaka
 20 września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Z tej 

okazji dzieci w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” oraz 

Oddziale Zamiejscowym w Mirosławcu Górnym wzięły udział 

w wesołych konkursach, zabawach i tańcach, które sprawiły im 

wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Po wspólnej zabawie, 

przedszkolaki z Mirosławca w kolorowych koszulkach 

i z radosnym śpiewem, przeszły ulicami miasta, aby wszyscy 

mieszkańcy wiedzieli, że mają 

dziś swoje święto. Tego dnia 

wszystkie dzieci wracały do 

domu z szerokim uśmiechem 

i dumą, że są przedszkolakami.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE SŁONECZKO

Przedszkolaki wysyłają 
pocztówki 
 J e d n y m  z  p u n k t ó w 

Międzynarodowego Projektu 

Edukacyjnego „Piękna Nasza 

Polska Cała" było napisanie 

oraz wysłanie pocztówek. 

Przedszkolaki kartki wysyłali 

do Bohaterów Powstania 

c.d. na stronie 14

 Wyprawa ta stała się dla 

uczniów nie tylko pracą, okaza-

niem szacunku, ale skłoniła ich 

także do przemyśleń na temat 

mijającego czasu.

 obowiązki ucznia, uczyć się tego co dobre i mądre, pomagać 

słabszym i potrzebującym, dbać o honor i dobre imię swojej 

klasy i szkoły, swoją postawą sprawiać radość rodzicom 

i nauczycielom. Po ślubowaniu dyrektor szkoły Katarzyna 

Pierzchała dokonała ich pasowania na uczniów Szkoły 

Podstawowej w Piecniku.  Zanim jednak nastąpił ten ważny 

w życiu każdego ucznia moment, pierwszaki zaprezentowały 

swoją wiedzę i umiejętności w programie artystycznym. Dzieci 

pięknie śpiewały i recytowały  wiersze. Uczniowie wspaniale 

zdali egzamin przygotowany przez ich koleżanki z klasy 4; Maję 

Bednarek i Amelię Zawadę. Wiedziały na czym polega 

grzeczność, jakie cechy posiada wzorowy uczeń, co powinno 

znajdować się w plecaku spakowanym do szkoły, bezbłędnie 

rozwiązały zagadki dotyczące ich Ojczyzny – Polski.  Ten dzień 

z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. 

Miejmy nadzieję, że słowa obietnicy - ślubowania, które 

składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne. 

Po zakończonej uroczystości, wszyscy artyści długo byli oklas-

kiwani przez przybyłych gości, rodziców, grono pedagogiczne 

i społeczność uczniowską.
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Warszawskiego, co miało na celu uhonorowanie oraz upa-

miętniania uczestników Powstania Warszawskiego oraz do 

autorki projektu Ludmiły Fabiszewskiej, gdzie została wysłana 

kartka z serdecznymi pozdrowieniami. Natomiast przedszko-

laki z Mirosławca Górnego wymieniały się kartkami z przed-

szkolakami z całej Polski. Celem wymiany była promocja 

miejscowości, w której mieszkają dzieci oraz poznanie innych 

miejsc w Polsce. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania w Deszczowych Kropelkach
 27 września grupa „Deszczowe Kropelki” obchodziła 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji zaproszono 

do przedszkola Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika, by 

przeczytał dzieciom wybrane „Opowiadanie z piaskownicy” 

Renaty Piątkowskiej. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na 

zaproszonego gościa i z wielką ciekawością słuchały czytanej 

historii. Zabawne opowiadanie tak bardzo zainteresowało 

grupę, że poprosiła o przeczytanie kolejnej historii. Dzieci 

podziękowały Burmistrzowi za poświęcony czas drobnym 

upominkiem a same obdarowane zostały słodkościami. Tak 

spędzony czas wspólnie z dzieckiem procentuje w przyszłości 

oraz buduje wzajemne zaufanie. Zachęcamy i zapraszamy do 

głośnego czytania dzieciom nie tylko w przedszkolu, a także 

w domu. Propagujemy głośne czytanie dzieciom, ponieważ 

rozwija ono wyobraźnię oraz stymuluje rozwój dzieci, rozwija 

zdolności koncentracji i chęć poznawania świata.

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
 2 października w Samorządowym Przedszkolu „Sło-

neczko” został ogłoszony konkurs na pracę plastyczną pod 

tytułem „Dzień bez przemocy w rodzinie”. Inicjatorem tego 

konkursu była grupa interdyscyplinarna pod patronatem - 

Burmistrza Mirosławca. Dzień rozpoczął się wieloma 

grzecznościowymi zabawami oraz pogadanką na temat 

zachowania bohatera utworu „Złamane serce”. Kolejny dzień 

upłynął na gromadzeniu i wystawie prac konkursowych. 

5 października, po wnikliwej analizie prac i kwalifikacji 

grupowej, Jury w osobie Pani Danuty Czerniawskiej, Pana 

Piotra Pawlika i Pana Janusza Bera, wyłoniło spośród prac po 

pięć I, II i III miejsc. Wyróżnione dzieci otrzymały nagrody 

indywidualne a pozostałym przedszkolakom za udział w kon-

kursie przyznane zostały dyplomy, drobne upominki i nagrody 

grupowe. Przedszkolaki z Oddziału Zamiejscowego w Miro-

sławcu Górnym tego dnia przeprowadzili pogadanki 

i zabawy, których celem było opanowywanie i przezwyciężanie 

złości i agresji.

Spotkanie z Policjantem
 3 października w przedszkolu odbyło się spotkanie z Ewą 

Gucze - dzielnicową Posterunku Policji w Mirosławcu. 

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu 

drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących 

bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani policjant, 

w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady 

zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.  

Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się w kontak-

tach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne 

i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji 

zagrożenia ze szczególną uwagą na znajomość numerów 

alarmowych. Policjantka poinformowała i zademonstrowała 

dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać 

podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały 

rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty 

przedszkolaki wręczyły Pani policjantce podziękowanie za 

ciekawe spotkanie i przekazanie ważnych informacji.

Wesoło i zdrowo, bo na sportowo
 10 października  grupy „Muchomorków” i „Deszczowych 

Kropelek” brały udział w zabawach  sportowo – rekreacyjnych 

przygotowanych na ogrodach działkowych. Po merytorycznym 

przekazaniu wiedzy na temat drzew i krzewów owocowych 

dzieci zbierały jabłka i gruszki. Po pracy nadszedł czas na 

zabawę. Wybrano 2 drużyny składające się z dzieci 5 i 6 letnich. 

Pierwszy wyścig sprawił dzieciom nie lada kłopoty. Jednym 

z zadań był skok w workach. Następnie musieli włożyć do tego 

worka jabłka i niosąc lub ciągnąć za sobą worek pokonać

wyznaczoną odległość. Po zostawieniu worka kolejną 

przeszkodę musieli pokonać na czworakach. Kolejną konku-

rencją było dobranie się w pary, z których jedno dziecko 

trzymało owoc umocowany na sznurku a drugie miało za 

zadanie ten owoc zjeść bez użycia rąk. Na zakończenie, we 

wspólnie skoordynowanych ruchach, chustą animacyjną 

próbowały trafić jabłkiem w jej otwór.  

Zawody sportowe BIAŁO-CZERWONI
 „Biało-Czerwoni” – pod takim hasłem 8 listopada odbyły 

się zawody sportowe w grupie Motylków z Mirosławca 

Górnego. Starszaki do wspólnych zabaw zaprosili młodszych 

kolegów. Dzieci w swoich grupach wiekowych rywalizowały 

między sobą w wyścigach. Były m. in.: bieg z woreczkiem 

gimnastycznym, pokonywanie tunelu, skoki na piłkach, 

„nawlekanie korali” (układanie woreczków na linii ułożonej ze 

skakanki). Wszyscy zawodnicy zostali udekorowani medalami. 

Dzieci świetnie się bawiły. Szczególnie przypadły im do gustu 

zabawy z nowymi przyborami – piłkami do skakania i tunelami.

Dzieci próbowały zdefiniować pojęcie „przemoc” na podstawie 

historyjek obrazkowych i podawały pomysły na to, jak 

opanować złość. Najważniejszym przesłaniem zabaw, 

w których dzieci uczestniczyły tego dnia, było uświadomienie 

im, że przeżywanie złości nie jest czymś złym, ale należy 

umiejętnie radzić sobie z nią - tak, aby nikomu nie wyrządzić 

krzywdy.
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Żubrowe wieści
 W Dzikiej Zagrodzie – okres letni był sezonem wycieleń. 

W tym roku na świat przyszła trójka cielaków. Z tej okazji 

zorganizowano konkurs na facebook’u, który wyłonił rodowo-

dowe imiona dla pierwszo-urodzonej pary. Faworytami uczes-

tników konkursu zostały: Polanka (188 głosów) i Poranek (170 

głosów). We wrześniu została ogłoszona zbiórka żołędzi na 

rzecz żubrów, w której wzięły udział szkoły i przedszkola 

z całego powiatu. Zwyciężyła klasa IV D ze Szkoły Podstawo-

wej im. Lotników Polskich w Mirosławcu dostarczając 656,6 kg 

żołędzi. Nagrodą za zajęcie 1 miejsca jest wycieczka 

Podziękowanie sponsorom
 10 października w Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu 

Górnym odbył się Dzień Otwarty. Na uroczystość przybyli 

rodzice oraz zaproszeni goście: Burmistrz Mirosławca –  Piotr 

Pawlik, Radny Rady Miejskiej Stanisław Pilc, przedstawiciele 

Wspólnot Mieszkaniowych z Mirosławca Górnego. Dzień 

Otwarty został zorganizowany aby podziękować sponsorom, 

za wyposażenie sal przedszkolnych oraz częściowo szatni 

w nowe meble. Poprzez wiersze, piosenki i tańce dzieci grup 

„Biedronek” i „Motylków” podziękowały Wspólnotom Mieszka-

niowym z Mirosławca Górnego za wsparcie finansowe, 

radnemu Stanisławowi Pilcowi za organizację tej pomocy, 

Krzysztofowi Hrynkiewiczowi, który sfinansował materiały do 

renowacji ogrodzenia przedszkola oraz Zespołowi Zarządców 

Nieruchomości Oddział Koszalin. Koszt całkowity: 22 500,00 zł. 

Spotkanie z Leśnikiem
 11 października gościem 

w przedszkolu był Michał Dubiał - 

Specjalista ds. edukacji przyro-

dniczo - leśnej  i ochrony przyrody 

Nadleśnictwa w Mirosławcu. 

Tematem przewodnim spotkania 

było przygotowywanie się zwie-

rząt do nadchodzącej zimy.

Przedszkolaki dowiedziały się, że zwierzęta zmieniają na zimę 

swoje futro, a ptaki upierzenie. Przypomniały sobie, które ptaki 

odlatują z Polski na zimę do ciepłych krajów. Zobaczyły też, 

które zwierzęta zasypiają na zimę i dowiedziały się jak

przygotowują się do jej przetrwania. Dzieci z wielkim zaintere-

sowaniem słuchały wielu ciekawostek poszerzając w ten 

sposób swoje wiadomości o zwierzętach. W podziękowaniu za 

miłe spotkanie dzieci wręczyły Panu Leśnikowi drobny 

upominek. 

Stowarzyszenie Rekreacyjne 
„Cztery Pory Roku” w Mirosławcu

dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości podjęło się następujących działań: 

100 biało-czerwonych czapeczek 
Wykonano własnoręcznie 100 biało-czerwonych czapeczek, 

które w dniu 5 października zostały uroczyście przekazane 

podopiecznym Zachodniopomorskiego Oddziału PCK w Szcze-

cinie.  

do Dzikiej Zagrody. Wszystkim uczestnikom należą się 

serdeczne podziękowania! Dzika Zagroda zrealizowała również 

zadanie „Budowa zagród dla rysi” w projekcie „Powrót rysia do 

północno-zachodniej Polski”. Z początkiem czerwca ukończo-

no prace nad budową czterech zagród adaptacyjnych w Dłusku 

o łącznej powierzchni 2,1947 ha. Przebywać tam będą rysie, 

które po dłuższym czasie aklimatyzacji zostaną wypuszczone 

na wolność. Mamy nadzieję, że metoda „born-to-be-free” 

zapewni sukces reintrodukcji.

To jeszcze nie wszystko ...,

 W lipcu Fundacja WWF Polska przyłączyła się do odtwo-

rzenia populacji rysia nizinnego na Pomorzu Zachodnim. 

Podpisana została umowa na dofinansowanie wkładu własne-

go w projekcie POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do 

północno-zachodniej Polski”. Jest to dla Zagrody bardzo 

istotna pomoc, która z pewnością przyczyni się do lepszej 

realizacji projektu. 

Ognisko z Niepodległą
Dnia 18.10.2018 patriotyczne pieśni 

w wykonaniu członków stowarzyszenia 

echem niosły się po tafli jeziora Kosiakowo 

podczas „Ogniska z Niepodległą”.  

Gawęda dla Niepodległej 
   W ramach otwartych spotkań prezento-

   wano program „Gawęda o Niepodleg- 

   łej” w dniu 8.10.2018 dla mieszkańców 

   Mirosławca oraz w dniu 15.10.2018 dla 

   Mirosławca Górnego.  

Sadzenie „Dębu Wolności”
W dniu 9 listopada podczas sadzenia „Dębu 

Wolności” umieszczono w „Kapsule czasu” 

znaczek z logo stowarzyszenia. 

Wędrująca biblioteczka 
  Jako ostatnie zobowiązanie stowarzyszenia 

  z okazji 100-lecia niepodległości Polski 

  powstała w siedzibie spotkań (Centrum 

  Aktywności Lokalnej) „Wędrująca biblio-

  teczka” zawierająca prywatne zbiory 

  członków Stowarzyszenia Rekreacyjnego 

  Cztery Pory Roku - 100 książek na stulecie 

  (a jest ich ponad 200).  
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MALUCHY
z Gminy

Mirosławiec

Jaś i aniela 
markowscy
25.04.2018 r.

Hania Wolska
26.10.2018 r.

michał cieślak
20.08.2018 r.

Olaf wenderlich
4.09.2018 r.

ignacy borowiec
29.06.2018 r.

Powiatowe biegi przełajowe

XXXIX Ogólnopolskie Regaty 
O Puchar Jesiennej Bryzy
 W dniach 22-23 września na jez. Bytyń Wielki odbyły się 

XXXIX Ogólnopolskie Regaty o Puchar Jesiennej Bryzy. Regaty 

te od wielu lat kończą sezon żeglarski na jeziorze Bytyń Wielki, 

dlatego cieszą się popularnością i przyciągają wielu uczestni-

ków. Do rywalizacji stanęło aż 19 jachtów. Zakończenie regat 

odbyło się w niedzielę 23 września. Wręczono dyplomy 

i puchary. Dodatkowo wręczone zostały puchary dla sterników  

oraz rozlosowano nagrody wśród sterników. Ostateczne wyniki 

można zobaczyć na stronie internetowej pilskiego OZŻ.

IV Bieg Charytatywny
 15 września na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbył 

się po raz czwarty bieg charytatywny. Tym razem biegliśmy dla 

Tosi. W biegu uczestniczyli dorośli oraz najmłodsi mieszkańcy 

Mirosławca. Dzieci przebiegły krótszą trasę wokół stadionu, 

a dorośli trasę o długości 3,4 km. Podczas imprezy można było 

wrócić do czasów dzieciństwa i przypomnieć sobie gry 

podwórkowe. Stowarzyszenie Haneczki zapewniło smaczny 

poczęstunek. 

NA SPORTOWO

50-lecie pożycia małżeńskiego
 8 września w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miro-

sławcu odbył się jubileusz 50-tej rocznicy ślubu Państwa: 

Lucyny i Bronisława Wróbel oraz Janiny i Stanisława Sasiń-

skich. Medale, grawerton pamiątkowy oraz kwiaty jubilatom 

wręczył Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. 

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na życzenia, 

kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpie-

wanym „Sto lat". Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratu-

lujemy oraz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, miłości 

i zgodzie.

 2 października  na Stadionie Miejskim w Wałczu odbyły się 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Przełajowych 

Biegach Sztafetowych. Uczennice Szkoły Podstawowej 

w Mirosławcu zajęły pierwsze miejsce, tym samym awansując 

do Finału Wojewódzkiego. Szkołę reprezentowały: Żygowska 

Kinga, Skowron Jessica, Stanik Nicola, Galewska Maja, 

Hajdasz Julia, Pałczyńska Julia, Jakubik Maryla, Kamionka 

Marcelina, Halamus Blanka, Gosławska Oliwia. Natomiast 

chłopcy w tej samej kategorii wiekowej zajęli drugie miejsce. 

Wystąpili w składzie: Skrzypczak Marcel, Sztolin Norbert, 

Dybaczewski Patryk, Kukułka Krystian, Augszpurger Brajan, 

Komar Janusz, Janczewski Jan, Rogowski Michał , Janeczek 

Damian, Sitek Wojciech.
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