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Mirosławiec

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
Obfitości na świątecznym stole,

Smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
życzą

                   Piotr Czech                                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu                                    Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiegowraz z Radnymi Rady Miejskiej

Świąt



    W tym wydaniu gazetki,  zamiast 
  artykułu o gminnych sprawach, chciałbym 
  przypomnieć sylwetki naszych dwóch  
  samorządowców, z którymi niestety 
  przyszło nam się pożegnać z początkiem 
  tego roku.

Józef	Śliwiński	1948	–	2019
Pierwszy Burmistrz Mirosławca wybrany przez Radę 
Miejską po wyborach w roku 1990. Były to pierwsze wolne 
wybory po roku 1989. Powołana rada miejska i wyłoniony 
z niej zarząd z burmistrzem działali w zdecydowanie 
pionierskich latach. Tworzyli na nowo samorząd na terenie 
naszej gminy. Całość zadań urzędowych nabierała innego 
wyrazu – samorządowego. Głos decydujący trafił do 
lokalnej społeczności.
Był to też okres przemian w gospodarce rynkowej, upadały 
zakłady państwowe, tworzyła się prywatna inicjatywa 
gospodarcza. To w tym czasie doszło do przekształceń 
mirosławieckiego POM-u w dzisiejszy Metaltech. Pan Józef 
S� liwiński miał w tych wszystkich wydarzeniach swój bardzo 
aktywny udział.
 Został „wynajęty” na czas pracy w gminie z Nadle-
śnictwa Mirosławiec i później po kadencji samorządowej 
wrócił do pracy w lasach. 

 Aby uhonorować działalność zawodową w samorzą-
dzie gminnym wystąpiliśmy do marszałka województwa 
zachodniopomorskiego o przyznanie odznaczenia Gryfa 
Zachodniopomorskiego. To odznaczenie zostało wręczone 
Panu Józefowi w roku 2015.

Emil	Kweclich	1939-2019
 Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 1998-2002, 
pułkownik i pilot, zastępca dowódcy jednostki do spraw 
szkolenia. Wychowawca wielu pokoleń pilotów wojsko-
wych. Był też prezesem Stowarzyszenia Miłośników 
Lotnictwa w Mirosławcu, które corocznie wspólnie 
z 12 Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Miro-
sławcu organizowało piknik lotniczy.

 Pan Emil dał się zapamiętać jako wspaniały orga-
nizator, ale również jako człowiek, który konsekwentnie 
realizował wyznaczone cele. To dzięki Panu Emilowi 
w roku 2002 do terenu gminy Mirosławiec przyłączono 
obszar jednostki wojskowej, co z kolei spowodowało, że do 
kasy gminnej wpływają znaczne środki z podatków.
Rada Miejska w Mirosławcu w roku 2012 za działalność 
społeczną i samorządową uhonorowała Pana Emila tytułem 
Honorowego Obywatela Mirosławca. Był do końca swoich 
dni zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. 

Z pozdrowieniami	
Piotr	Czech									

przewodniczacy@miroslawiec.pl

																					Piotr	Pawlik
						burmistrz@miroslawiec.pl
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	 	 Pierwszy	kwartał	już	za	nami

   W 2019 r. odbyły się trzy sesje oraz 
  dziewięć posiedzeń komisji wchodzących 
  w skład RM. Pierwszy kwartał zamykamy 
  34 uchwałami oraz przyjęciem sprawo-
zdań i informacji w tym dotyczących stanu bezpieczeństwa 
w Gminie Mirosławiec oraz programu gospodarowania 
mieszkaniowymi zasobami gminy. W posiedzeniach rady 
udział brało wielu zaproszonych gości m.in. Marszałek 
Województwa Olgierd Geblewicz, Członek Zarządu Woj. 
Janusz Gromek, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan 
Białas, Członek Zarządu Powiatu Jan Grudziński. Podczas 
posiedzeń radni przegłosowali szereg uchwał, o których 
chciałbym parę słów napisać. Oczywiście skupię się na tych 
najważniejszych, wprowadzających zmiany (szczególnie te 
finansowe) czy też bezpośrednio dotykających naszego 
życia. 

 Zacznijmy chronologicznie od miesiąca stycznia. Na III 
posiedzeniu podjęto m.in. uchwałę w sprawie delegowania 
radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu do Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej. Do pracy w komisji wydelegowano: 
Janusza Beera, Stanisława Orawca oraz Stanisława Wiese. 
W uchwale w sprawie zmian w budżecie zabezpieczono 
m.in. środki finansowe na realizację projektu „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”. 
Zadanie będzie realizowane przez MGOPS Mirosławiec oraz 
Urząd Miejski w Mirosławcu.  

 Na IV posiedzeniu Rady Miejskiej w miesiącu lutym 
podjęto m.in. uchwałę w  sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, uchwałę w sprawie 
rozwiązania Straży Miejskiej, a także uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie. W tym dokumencie zabezpieczono 
środki finansowe m.in. na realizację projektu pn. „Bezpie-
czna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w Mirosławcu na ul. Polnej”, opracowanie dokumentacji 
projektowej na zadanie pn. „Dzienny Dom Senior Plus”, 
realizację I etapu zadania pn. „Budowa plenerowej siłowni 
w  Mirosławcu Górnym”, czy realizację operacji pn. „Budowa 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku”.

 Natomiast na V posiedzeniu Rady Miejskiej w miesiącu 
marcu podjęto uchwały dotyczące zabezpieczenia środków 
na przebudowę dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy 
Kościuszki i Kościelnej oraz przebudowę budynku świetlicy 
wiejskiej w Łowiczu Wałeckim. W uchwale dot. zmian 
w budżecie zabezpieczono również środki finansowe na 
realizację następujących zadań: przebudowę  ul. Młyńskiej, 
zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo, czy 
budowę ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej. 
Podczas V sesji przyjęto także uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz uchwałę w sprawie nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie  środków stanowią-
cych fundusz sołecki (uchwałę podjęto po konsultacjach 
z wszystkimi sołtysami). 

 Na zakończenie chciałbym poinformować,  że 
od ostatnich wyborów samorządowych na stronie 
www.bip.miroslawiec.pl można oglądać transmisje online 
z obrad sesyjnych.



Wieści z inwestycji
W ramach budżetu obywatelskiego 

na rok 2018 zrealizowano następujące 
zadania: 

1. „Doposażenie jednostki OSP KSRG Piecnik 
w sprzęt ratowniczy do ratownictwa technicznego, 
przedmedycznego i wodnego” - zakupiono za kwotę 20 
000,00 zł: pilarka spalinowa Stihl, deska stabili-
zacyjna pediatryczna Pedi-Kit (Box-PK), zestaw szekli 
i pęt linowych, nosze podbierakowe aluminiowe, nosze 
płachtowe MEDOTTI AD z torbą transportową, kami-
zelka KED SB-01 MEDOTTI, wyciągarka Dragon Winch 
DWT 16800 HD, kombinezon suchy EQUES 
ADVANCED (szt.2), kask ochronny z możliwością 
zamocowania oświetlenia, pokrowiec na wyciągarkę.
2.  „Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i 18 
z miejscem dla osoby niepełnosprawnej w Mirosławcu 
Górnym” - została zawarta umowa na sporządzenie 
dokumentacji projektowej. Budowa parkingu nastąpi 
w roku 2019 r. 
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Realizacja zadań ze środków 
zewnętrznych:

1. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. 
Kościuszki i Kościelnej” - zadanie zostało zakwali-
fikowane do otrzymania dofinansowania w ramach 
PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i oszczędzanie energii”. Umowa o dofi-
nansowanie została podpisana 20 marca 2019 r. 

2. „Termomodernizacja i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz 
z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” - 
w dniu 12 grudnia 2018 r. została podpisana umowa 
o dofinansowanie zadania Nr 00365-6935-
UM1610565/18 w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
3. „Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej - 
boisko w Piecniku” - w dniu 12 grudnia 2018 r. została 
podpisana umowa o dofinansowanie zadania Nr 
00163-6523.2-SW1610244/18 w ramach działania 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 Zwię-
kszenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo 
i Morze”.

Projekty unijne

„Ja w internecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Gmina i Miasto Mirosławiec informuje 
o realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna 

i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”

Miejsko Gminno-Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu wraz z 
Urzędem Miejskim w Mirosławcu realizuje projekt pn. „Aktywizacja 
społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”. Jest on 
realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VII „Włączenie 
społeczne”. Wartość projektu wynosi 2 028 056,12 zł, 
w tym 1 926 653,31 zł jest finansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

c.d. na stronie 4

 Gmina i Miasto Mirosławiec realizuje projekt grantowy „Ja 
w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych". Obecnie trwają szkolenia dla mie-
szkańców, które prowadzone są przez przeszkolonych instruktorów. 
Szkolenia odbywają się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, świetli-
cach wiejskich, Bibliotece Publicznej oraz szkołach na terenie 
Gminy i Miasta Mirosławiec. Czas trwania szkolenia to 12 godzin, 
które są rozdzielone na 3-4 dni. Termin spotkań ustalany jest 
indywidualnie z daną grupą. Każdy uczestnik pracuje na 
zakupionym w ramach projektu laptopie z funkcją tabletu. 
Moduły szkoleniowe do wyboru:
- „Moje finanse i transakcje w sieci”
- „Rodzic w Internecie”
- „Rolnik w sieci” 
Szczegółowy opis modułów szkoleniowych znajduje się na stronie 
internetowej www.miroslawiec.pl 
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 25 rok 
życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu. 
 Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji potwierdzającej 
chęć udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Ja 
w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mirosławcu w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 1) 
bądź wypełnić elektronicznie (link na stronie internetowej 
www.miroslawiec.pl , zakładka „projekty unijne”). 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 259 02 65 
lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
 j.kujawa@miroslawiec.pl,  j.kaminska@miroslawiec.pl
Biuro projektowe znajduje się w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 
37 (I piętro pok. 109), Czynne w godzinach pracy Urzędu. 

Inne zadania:

1. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania 
ścieków” - w dniu 28 grudnia 2018 r. została zawarta umowa na 
opracowanie dokumentacji projektowej
2. Trwa budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim 
w Mirosławcu. Planowane zakończenie zadania w 2019 r.
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W ramach projektu jego uczestnicy wezmą udział we 
wsparciu o charakterze społeczno-środowiskowym, w tym 
zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz 
warsztatach aktywizacji społeczno-środowiskowej, kursach 
zawodowych oraz stażach.
 Uczestnikom projektu będzie przysługiwał zwrot kosztów 
przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca aktywizacji, 
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą 
zależną oraz stypendium za udział w szkoleniu zawodowym 
oraz stażu. 
 Dotychczas odbyły się grupowe spotkania informacyjno-
rekrutacyjne do projektu: w dniach 15 i 20 lutego 2019 r., 
oraz spotkania indywidualne z osobami zainteresowanymi 
udziałem w projekcie. W związku z rekrutacją nawiązano 
również współpracę z PUP w Wałczu. Na chwilę obecną do 
udziału w projekcie zgłosiły się 33 osoby, spośród których 12 
rozpocznie pierwsze zajęcia w marcu br.
 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy 
do Biura Projektu znajdującego się w  Urzędzie Miejskim przy 
ul. Wolności 37 (II piętro) tel. 67 259 50 42 wewn. 22.  
Czynne w godzinach pracy Urzędu.
Informacji o projekcie udzielają też pracownicy socjalni 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mirosławcu przy ulicy Polnej 23, pokój 105. Kontakt 
telefoniczny pod numerem telefonu: 67259 58 53, e-mail: 
mgops_miroslawiec@neo.pl

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania 
się z bieżącymi wiadomościami o projekcie zamieszczanymi 
na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz na stronie 
BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mirosławcu.

Uroczystości, imprezy i wydarzenia gminne

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 24 
mieszkańców Gminy Mirosławiec, w tym 15 kobiet i 3 osób 
niepełnosprawnych. Głównym rezultatem projektu będzie 
wzrost kompetencji społeczno-zawodowych u 20 uczestni-
ków projektu, wzrost/nabycie kwalifikacji zawodowych przez 
8 osób oraz podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału 
w projekcie przez minimum 4 osoby.

Wybory sołeckie 

 Od 5 lutego do 18 marca na terenie Gminy Mirosławiec 
przeprowadzono 12 spotkań z mieszkańcami gminy 
w związku z wyborami sołeckimi. Zostało wybranych 6 
nowych Sołtysów i Sołtysek, 6 kontynuuje swoją misję. 
Zebrania sołeckie spotkały się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Wybrani sołtysi i rady sołeckie otrzymały 
mandat na sprawowanie funkcji na okres 5 lat. 

Podczas wyborów zostali wybrani:
Łowicz Wałecki:
Sołtys: Malwina Kwaśnik, Rada Sołecka: Maja Kubat, Aneta 
Woźniak, Katarzyna Maron, Marcin Maron 
Orle:
Sołtys: Remigiusz Orłowski, Rada Sołecka: Grażyna 
Rutkowska, Daria Baryłowicz, Danuta Jamroz
Mirosławie Górny:
Sołtys: Stanisław Orawiec, Rada Sołecka: Teresa Grabowska, 
Danuta Baran, Izabela Garan, Robert Białyński, Bożena 
Szpak, Renata Grot 
Kalinówka 
Sołtys: Marcin Karczewski, Rada Sołecka: Magdalena Sitek, 

Ewelina Przygoda, Arkadiusz Brozik
Toporzyk 
Sołtys: Katarzyna Chrobak, Rada Sołecka: Katarzyna 
Kmiecik, Magdalena Ciach, Anna Szymiec 
Jabłonowo 
Sołtys: Iwona Kłos,Rada Sołecka: Jacek Skrętowicz, Aneta 
Demska, Zdzisław Krzykowiak, Dariusz Krysztapowicz
Piecnik 
Sołtys: Anna Kozioł, Rada Sołecka: Paulina Czuba, Monika  
Zawada, Damian Kozioł, Lucjan Kozioł 
Jabłonkowo 
Sołtys: Elżbieta Ozorowska, Rada Sołecka: Anna Zugaj, 
Agnieszka Waszczuk, Filip Ozorowski 
Próchnowo 
Sołtys: Mirosława Czuba, Rada Sołecka: Anna Szymańska, 
Joanna Zborowska, Radosław Pobłocki, Bartosz Głuscow. 
Bronikowo 
Sołtys: Patrycja Puzmujzniak, Rada Sołecka: Anna 
Puzmujzniak, Justyna Wesołowska, Ewelina Zdanowicz, 
Bartosz Półtoraczyk 
Jadwiżyn: 
Sołtys: Katarzyna Fierkowicz, Rada Sołecka: Bartłomiej 
Kiciński, Weronika Fierkowicz, Katarzyna Kniaziuk
Hanki 
Sołtys: Katarzyna Jurenc, Rada Sołecka: Piotr Iwanicki, 
Patryk Mliczek, Aneta Wasylków, Joanna Rogiewicz  

Mirosławiec Górny Kalinówka

Łowicz Wałecki Orle

Bronikowo Jabłonkowo

Toporzyk Próchnowo

Jabłonowo

Jadwiżyn

Hanki

Piecnik

50-lecie pożycia małżeńskiego

 W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się jubileusze 
50-tej rocznicy ślubu Państwa: Wandy i Emila Kweclich, Marii 
i Ireneusza Pietrzak oraz w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Mirosławcu Lucyny i Mariana Wilmańskich. 

c.d. na stronie 5
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27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

 13 stycznia br. odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy w Mirosławcu. W tym roku mogliśmy 
wesprzeć orkiestrę nie tylko poprzez wrzucenie pieniędzy do 
puszki, ale także dzięki uczestnictwie w aukcjach i loterii. 
W licytacji można było wygrać wiele ciekawych rzeczy, jak np. 
dużą maskotkę żubra, obrazy autorstwa p. Grażyny Muzyki 
oraz p. Bernadety Sudnikowicz, zegar, koszulki, body 
dziecięce z logo WOŚP, tort. Jak co roku na licytacji zostało 
wystawione serduszko. 

c.d. na stronie 6

 22 lutego br. w mirosławieckim Ośrodku Kultury miało 
miejsce spotkanie z Szymonem Hołownią. Było one 
podzielone na dwie tury; w pierwszej brały udział klasy V ze 
Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz uczniowie ze szkoły 
w Piecniku. Natomiast w drugiej uczniowie klas VI – VIII oraz 
III gimnazjum ze szkoły w Mirosławcu. Główny temat 
spotkania czyli język nienawiści i hejty, zrodził się po 
wydarzeniach z 13 stycznia bieżącego roku, kiedy podczas 
gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
doszło do ataku na ś.p. prezydenta Pawła Adamowicza. 
Szymon Hołownia przedstawił swoje zdanie na ten temat, 
a później przekonywał młodzież, jak bardzo krzywdzące są 
jakiekolwiek „hejty” w Internecie i jakie mogą być ich 
konsekwencje. Zaprezentował to w taki sposób, ażeby 
uczniowie mogli sami przemyśleć, jakich zachowań należy 
się wystrzegać i jak ważny jest dobór słów w przypadku 
komentowania innych osób. Oprócz tego opowiedział 
o działaniach fundacji, które prowadzi oraz życiu ich podo-
piecznych. Po wizycie naszego gościa widoczne było, że 
spotkanie z panem Szymonem zrobiło na młodzieży bardzo 
duże wrażenie. 

Spotkanie mirosławieckiej młodzieży 
z Szymonem Hołownią

Medale, grawerton pamiątkowy oraz kwiaty jubilatom wręczył 
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Po oficjalnej części 
uroczystości był czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną 
lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat". 

Spotkanie Noworoczne 
Burmistrza

 11 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się 
Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie Burmistrza 
Mirosławca Piotra Pawlika oraz Przewodniczącego Rady 
Piotra Czecha przybyli m. in.: Poseł na Sejm RP Marek Hok, 
członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
Janusz Gromek, Starosta Wałecki, burmistrzowie i wójt gmin 
Powiatu Wałeckiego, Dowódca 12 Bazy BSP w Mirosławcu, 
służby mundurowe, Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, 
sołtysi mirosławieckich sołectw, dyrektorzy oraz kierownicy 
gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, 

przedstawiciele instytucji, firm, przedsiębiorstw, stowa-
rzyszeń i organizacji działających na naszym terenie oraz 
duchowni. Część artystyczna rozpoczęła się występem 
przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” 
w Mirosławcu. Spotkanie artystyczne uatrakcyjnili Małgo-
rzata i Bartek Michalczyk wykonując standardy polskiej 
i światowej muzyki. Podsumowując ubiegły rok, Burmistrz 
Mirosławca wyróżnił osoby i instytucje, których działania 
przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy i Miasta Mirosła-
wiec oraz tych, którzy są bezinteresownie zaangażowani 
w sprawy naszej społeczności. W tym roku po raz pierwszy 
wręczono statuetki „Mieczy Grunwaldzkich”. Trafiły one do: 
Pawła Olszackiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Mirosła-
wiec, Andrzeja Pawlukiewicza Dyrektora III Zakładu Żywiec 
Zdrój w Mirosławcu, Alicji Michor Skarbnika Gminy i Miasta 
Mirosławiec oraz Stowarzyszenia Ekoqulturka w Mirosławcu. 
Specjalną statuetkę otrzymał dowódca wojsk amerykań-
skich stacjonujących w 12 BBSP Andrew Eiler 52. EOG/DET 
2. Pisemnymi podziękowaniami za dobrą współpracę zostały 
wyróżnione: 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych 
w Mirosławcu, Emil Kweclich – prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Lotnictwa, Andrzej Borowiec - firma transportowa 
VIKITRANS, spółka „Investa-Chem” w Mirosławcu, spółka 
„Investa” Centrum Obsługi Inwestycji sp. z.o.o. w Pile, Marian 
Płóciennik - Polskie Zakłady Zbożowe. Szczególne wyró-
żnienia i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie na 
rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec Burmistrz Mirosławca oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli Bożenie Orłowskiej 
– pracownikowi Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 
w Mirosławcu.
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 10 lutego br. na Placu Lotników przed Ośrodkiem Kultury 
obchodziliśmy 74. Rocznicę Walk o Mirosławiec. Uroczystość 
rozpoczął Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik. 
Po wystąpieniu odbył się uroczysty capstrzyk wojskowy, po 
czym złożono pod pomnikiem kwiaty i wieńce  oddając cześć 
wszystkim, którzy polegli w czasie walk o Mirosławiec. Dalsze 
uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 
w Mirosławcu, gdzie odbył się koncert w wykonaniu 
Wojskowej Orkiestry Sił Powietrznych z Koszalina.

74. Rocznica Walk o Mirosławiec

 Od  28 stycznia do 10 lutego br. zostały zorganizowane  
w ramach realizacji autorskiego  programu profilaktycznego  
„Ferie bez nudy 2019” dla  dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Mirosławiec. Szeroka tematyka warsztatów od kulinarnych 
po artystyczne jak co roku przyciągnęła dużą ilość zainte-
resowanych do skorzystania z oferty. Uzupełnieniem 
programu były organizowane wyjazdy grupowe do kina jak 
i do sali zabaw „Honolulu” do Piły. Ponadto organizowane były 
liczne dyskoteki i ogniska plenerowe. Ferie zostały 
dofinansowane z funduszy Miejsko – Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu.

Ferie bez nudy 2019

 Zespół „Po schodkach” – reprezentujący Ośrodek Kultury 
w Mirosławcu, jest zespołem dziecięcym i powstał zimą 2017 
roku. Wtedy to instruktor wokalny, Pan Bartłomiej Michalczyk 
rozpoczął zajęcia z kilkuosobową gromadką dzieci. 

Zespół „Po schodkach”

    Już po roku istnienia, 22 grudnia 2018 r. zespół ma na 
swoim koncie ogromny sukces jakim jest 3 miejsce na XXIV 
Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Goleniowie i 
otrzymuje  nominacje do Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie odbywającego się pod 
patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. To 
ogromne wyróżnienie, na które wiele zespołów czeka latami. 
    11 stycznia br. roku zespół dzięki wsparciu Dowódcy 12 
Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych bierze udział 
w przesłuchaniach w Będzinie oczarowując swym występem 
organizatorów, którzy zaprosili zespół do występu w radio 
Katowice. 
Już następnego dnia członkowie zespołu wraz z instruktorem 
z wielkimi emocjami udzielili wywiadu i zaśpiewali na żywo 
dla radiosłuchaczy. 
Ogromnie gratulujemy ogromnego sukcesu, zarówno 
dzieciom z zespołu Po schodkach jak i dla instruktora oraz 
rodziców, którzy zawsze gotowi są do współpracy. Dziękujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 

Polsko-amerykańskie 
spotkanie językowe 

 Od stycznia 2019 br. w ramach współpracy Ośrodka 
Kultury w Mirosławcu oraz stacjonującej bazy wojsk 
amerykańskich prowadzone są cykliczne bezpłatne 
konwersacje w języku angielskim dla chętnych osób. 
Spotkania  odbywają się w OK w poniedziałki i piątki o godz. 
18:00

Warsztaty artystyczne z amerykanami 

 Ośrodek Kultur y w Mirosławcu jest otwar ty na nowe  
doświadczenia oraz kulturę, stąd pomysł na cykliczny 
udział żołnierzy amer ykańskich w warsztatach ar tysty-
cznych w świetlicy w Mirosławcu. Prócz integracji i świetnej 
zabawy uczestnicy zajęć poprzez zabawę mogą uczyć się 
języka angielskiego.

  Organizatorzy nie zapomnieli o poczęstunku dla  
  osób wspierających WOŚP, bowiem w „kawiarence 
  pod dobrym Aniołem” można było skosztować 
wypieków członków Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa oraz 
napić się ciepłej herbaty i kawy. O godz. 20.00 każdy mógł 
podziwiać rozbłysk symbolicznego światełka do nieba. Kwota 
zebrana przez wolontariuszy wyniosła, w tym roku 23.534,85 
złotych!

 Od 13 marca br. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu , 
świetlica wyremontowana w ramach wolontariatu pracowni-
czego Firmy Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu rozpoczęła 
zajęcia dla najmłodszych w ramach akcji  „Klub Malucha”. 
Za nami pierwsze zajęcia 4 latków i 5-6 latków. Super 
zabawa. Zajęcia są bezpłatne i realizowane wg autorskiego 
programu  poznawczo – rozwojowego tzn. brudzimy się, 
tańczymy, bawimy się do woli, spędzamy beztrosko 
i aktywnie czas wolny, itd.

„Klub Malucha”
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Jubileusz biblioteki

 To już 70 lat istnienia mirosławieckiej biblioteki. 2 lutego 
1949 roku została otwarta dla czytelników i od tamtej pory 
działa  nieprzerwanie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 
Użytkownicy biblioteki mogli zapoznać się z początkami 
i późniejszą jej działalnością poprzez przygotowaną 
w wypożyczalni wystawą złożoną ze starych zdjęć, fotografii 
i kronik. Te kilkadziesiąt lat istnienia świadczy o tym, że 
kultywowanie tej przepięknej formy kontaktu z kulturą, jaką 
jest korzystanie z biblioteki i czytanie książek, jest nadal 
potrzebne, do czego z całego serca zachęcamy. 

 23 lutego br. odbyły się XXXI „Henrykowskie spotkania” 
w Pałacu w Siemczynie przygotowane przez Bibliotekę 
Publiczną w Mirosławcu. Było to spotkanie wyjątkowe, bo 
poświęcone Mirosławcowi. Odbył się tam koncert zespołów 
działających przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu pod opieką 
Bartka Michalczyka, prezentacja multimedialna przygo-
towana i prowadzona przez Jarosława Leszczełowskiego 

Spotkanie w Siemczynie

(autora książek o historii Mirosławca) o tajemnicach 
i ciekawostkach ziemi mirosławieckiej oraz wystawa obrazów 
mirosławieckiej artystki Bernadety Sudnikowicz pt.: 
„Akomodacja”. Dzięki temu wieczorowi pochwaliliśmy się 
naszym miastem „na zewnątrz”, a przy okazji uhonorowa-
liśmy 70-lecie istnienia Biblioteki Publicznej w Mirosławcu.

 Tradycyjnie już w pierwszy tydzień, zajęcia odbywały się 
również w bibliotece. Dzieci brały  udział w przygotowanych 
grach, zabawach plastycznych i ruchowych, quizach 
literackich oraz wspólnej zabawie. Ostatni dzień ferii 
zamknęła projekcja filmu, a każde dziecko otrzymało drobny 
upominek. 

Ferie zimowe w bibliotece

SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. Lotników Polskich w Mirosławcu

Zabawa karnawałowa 
w szkole w Mirosławcu

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mirosławcu uczestniczyli 
w zabawie karnawałowej, która odbyła się 24 stycznia br. 
Uczniowie  o 10:00 przybyli do auli, która w tym roku zmieniła 
się w statek kosmiczny. Do świata kosmicznych przygód 
i zadań uczniów przenieśli profesjonalni animatorzy. Cała 
zabawa odbywała się w tematyce kosmicznej podróży, 
podczas której uczniowie wraz z nauczycielami wykonywali 
różnego rodzaju zadania sprawnościowe i taneczne.
Wszystko to, aby uratować swoją Planetę Ziemię. Uczniowie 
pokonywali tory przeszkód i ćwiczyli swój refleks. Wyginali się 
w rytm muzyki, udając roboty. Pokonywali gwiezdne tunele, 
odpowiadali na kosmicznie trudne pytania. Największą 
atrakcją okazał się pokaz gwiezdnych rac na księżycu. 
Po dwugodzinnych zmaganiach w ratowaniu Ziemi uczniowie 
udali się do swoich sal lekcyjnych na przygotowany przez
rodziców poczęstunek oraz słodkości ufundowane 
przez Radę Rodziców. W godzinach popołudniowych 
w karnawałowych rytmach bawili się także 
uczniowie klas IV – VI, a następnie klas 
VII – VIII i III gimnazjum.  

„Powiedz życiu Tak cię kocham”
 16 marca br. w  sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyło 
się spotkanie pt. „ Powiedz życiu Tak cię kocham” z Panią  
Aleksandrą Ultracką-Skoczen, która  jest autorką książki 
„Tak cię kocham”  oraz wykład dotyczący zasad zdrowego 
żywienia z uwzględnieniem porad żywieniowych dla dzieci 
niepełnosprawnych.  Spotkanie było skierowane do rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, które każdego dnia zmagają się 
z trudnościami losu. Współorganizatorami spotkania były 
Krystyna Obara dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu 
oraz Anna Kasperska – Czech.
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 Uczeń Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 
w Mirosławcu Piotr Pawlukiewicz (trzecia klasa gimnazjum) 
reprezentował w lutym 2019 roku szkołę w powiatowym 
etapie konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: 13 lutego 
w Konkursie Języka Angielskiego, a 14 lutego w Konkursie 
Matematycznym i dzięki wysokim wynikom będzie również 
reprezentował szkołę w konkursach na etapie wojewódzkim.

Sukces Piotra Pawlukiewicza

 21 stycznia 2019 roku wszyscy uczniowie szkoły 
uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym 
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Wsparcia 
merytorycznego w tym zakresie udzielili aspirant Beata 
Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu oraz Grzegorz 
Kasperowicz z Państwowej Straży Pożarnej. W bardzo 
przystępny sposób przypomnieli podstawowe zasady 
zachowania się podczas zimowych zabaw ze szczególnym 
uwzględnieniem wypadków na zamarzniętych zbiornikach 
wodnych. Uczniowie brali udział w scenkach symulacyjnych, 
pokazujących algorytmy postępowania w czasie ratowania 
tonącej osoby. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą 
w zakresie zachowania się podczas trudnych sytuacji oraz 
aktywnie brali udział w dyskusji, prowadzonej przez 
specjalistów.

Bezpieczne ferie zimowe

 „Kolorowa biblioteka 
młodego człowieka”

 W roku 2019 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
i Miasta Mirosławiec zostanie przeprowadzona metamorfoza 
biblioteki w Szkole Podstawowej w Mirosławcu. Z inicjatywy 
pani Kingi Świeczkowskiej - nauczyciela bibliotekarza został 
złożony projekt „Kolorowa biblioteka młodego człowieka” 
na 30000 zł. Dzięki tym funduszom zostanie utworzona 
Strefa Malucha - kącik czytelniczy dla najmłodszych uczniów 
z miękkimi siedziskami i niskimi stolikami oraz kolorowymi 
pojemnikami na książki z bajkami. Wymienione zostaną 
zużyte regały na książki na nowe, funkcjonalne meble. 
Zakupione będą nowe, kolorowe podpórki na książki, 
rozdzielacze literowe i działowe, napisy informacyjne na 
regały. Dokonana też zostanie wymiana i doposażenie 
sprzętu komputerowego w strefie czytelnika. Nowa, kolorowa 
biblioteka, przyjazna dla ucznia umożliwi zaszczepienie 
w dzieciach potrzeby obcowania z książką, nawyku 
korzystania z biblioteki i czytania książek dla przyjemności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIECNIKU

Akcja - bezpieczny internet
 W lutym w Szkole Podstawowej w Piecniku podjęto szereg 
działań mających na celu upowszechnianie i uwrażliwianie 
całej społeczności szkolnej na problemy związane z bez-
piecznym korzystaniem z Internetu. Szkoła zgłosiła swój 
udział w akcji DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU ( w tym roku 
dzień ten obchodzono 5 lutego), której organizatorem jest 
Polskie Centrum Programu Safer Internet, promujące to 
wydarzenie w Polsce już od 2005 roku. W tym roku celem 
akcji było „zachęcanie wszystkich do aktywnego uczes-
tnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego 
środowiska online.”
W ramach akcji uczniowie wszystkich klas zajmowali się 
problemami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie. 
Tematyka zajęć i poruszane treści były dostosowane do 
wieku uczniów. Oglądały filmy edukacyjne i dyskutowały na 
temat bezpiecznego korzystania z Internetu, poszanowania 
praw autorskich, zasad korzystania z portali społecznościo-
wych, zagrożeń związanymi z niefrasobliwym podawaniem 
danych osobowych itp. Najstarsi uczniowie zapoznali się 
również z zagrożeniami globalnymi związanymi z rozwojem 
sieci. Natomiast uczniowie klas IV-V zostali zobowiązani do 
przeprowadzenia „Misji: Bezpieczny Internet”. Specjalny kurs 
zamieszczony na stronie sieciaki.pl umożliwi uczniom 
utrwalenie informacji na temat zasad jakich powinni 
przestrzegać odnośnie znajomości zawartych poprzez 
Internet, cyberprzemocy i sposobów reagowania na jej 
przejawy, zabezpieczania sprzętu, zakupów w sieci czy też 
niebezpiecznych treści. Po przejściu wszystkich misji, 
uczniowie zdobędą tytuł Sieciaka i otrzymają szóstkę za 
wzorowo wykonaną pracę domową z informatyki. Najmłodsi 
uczniowie, klasy I-III, omawiali sprawy związane z bezpie-
cznym Internetem ze swoimi wychowawczyniami podczas 
spotkań w pracowni komputerowej, jednak z uwagi na wagę 
problemu wzięli również udział w warsztatach przeprowa-
dzonych przez nauczycielkę informatyki. Podczas spotkania 
zwrócono szczególną uwagę na zasady zdrowego korzystania 
z urządzeń cyfrowych, bezpieczeństwo w kontakcie z innymi 
oraz wiarygodność informacji zamieszczanych w Internecie.
Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę plakatów, 
uczniowie klasy VI i VII przygotowali prace na temat 
„SZANUJMY SIĘ W SIECI” a ich starsi koledzy z klasy VIII i III 
gimnazjum zajęli się tematem „BEZPIECZNY INTERNET”. 
Uczniowie sami wyszukiwali i opracowywali graficznie 
informacje, które według nich powinny się znaleźć na 
plakacie, a szukając potrzebnych treści i inspiracji wiele się 
dowiedzieli na temat zasad NETYKIETY oraz podstawowych 
zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 Akcja „Bezpieczny Internet” objęła również rodziców 
uczniów. W ramach działań profilaktycznych przeprowa-
dzono podczas zebrania z rodzicami w dniu 14 lutego 2019 r. 
prelekcję na temat „Dziecko w sieci”. Celem wystąpienia, 
które prowadziła nauczycielka informatyki było zwrócenie 
rodzicom uwagi na ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dzieci w sieci oraz na to, co powinni zrobić, by to bezpieczeń-
stwo zapewnić.    



Zabawa w kodowanie w Samorządowym 
Przedszkolu „Słoneczko”

 Przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych chętnie 
uczestniczą w zajęciach z kodowania obrazków, które uczą 
logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, ułatwiają 
odnalezienie się w świecie nowych technologii.

Programowanie i kodowanie uczy pracy w grupie i tworzenia 
wspólnych projektów, dzieci dowiadują się jak wykorzystywać 
wspólny potencjał, brać odpowiedzialność za pracę 
zespołową i dzielić się, zarówno sukcesami, jak i porażkami. 
Podczas zajęć, które odbyły się w przedszkolu przedszkolaki 
mogły odkodować obrazek m.in. choinki, śnieżki, renifera czy 
kwiatka.

Dzień Babci i Dziadka 

 Od 15. do 22. stycznia br. w poszczególnych grupach 
przedszkolnych z Przedszkola w Mirosławcu oraz Oddziału 
Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym odbyły się uroczys-
tości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci,  w przygotowanych 
występach artystycznych, dziękowały ukochanym Babciom 
i Dziadkom za cierpliwość, opiekę i czas, jaki poświęcają 
swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości. 
Złożyły również życzenia zdrowia, radosnego uśmiechu 
i wręczyły upominki. Uroczystości zakończono wspólną 
gościną przy stole zastawionym domowym ciastem 
przygotowanym przez rodziców. Były to niezwykłe chwile, nie 
tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości - chwile 
pełne wzruszeń, uśmiechów i radości.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE SŁONECZKO
z Oddziałem Zamiejscowym w Mirosławcu Górnym

Dzień Babci i Dziadka

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piecniku wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie „Recycling? Na klar!” - „Recy-
kling? Oczywiście, że tak!” zorganizowanym przez Instytut 
Goethego w Warszawie. Zadanie konkursowe polegało na 
przesłaniu do organizatorów konkursu zdjęcia nawiązu-
jącego do tematu ochrony środowiska, mógł to być plakat lub 
praca przestrzenna. Uczennice klasy ósmej Karolina 
Krawczyk w zespole z Kingą Szczepaniak wykonały „Łenię”, 
a zespół złożony z Roksany Mucha i Kai Pobłockiej stworzył 
„Niko”. Prace dziewcząt zostały wysoko ocenione przez jury 
konkursu. W nagrodę za swój wysiłek otrzymały od organi-
zatorów plecaczki oraz przypinki a dla szkoły zdobyły gry 
językowe i wielki atlas zwierząt w języku niemieckim. 
Nagrodą dla szkoły były również warsztaty języka niemie-
ckiego przeprowadzone przez panią Kamę Frąckowską
-Pilarską, która odwiedziła szkołę 21 lutego 2019. Tematyka 
warsztatów nawiązywała do recyklingu i ochrony środowiska. 
Uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum poszerzyli swoją 
leksykę z tematu recyklingu, przypomnieli sobie, jak należy 
sortować śmieci i dlaczego jest to takie ważne. 

„Recykling? Oczywiście, że tak!”

 22 stycznia br. na zaproszenie wnucząt do szkoły licznie 
przybyli Babcie i Dziadkowie. Występ artystyczny rozpoczął 
się wspomnieniem niedawnych Świat Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. Goście wysłuchali przepięknych piosenek  
w wykonaniu szkolnego chóru oraz uczniów pozostałych klas. 
I duzi i mali wiedzą, że Dzień Babci i Dziadka to jedno z wa-
żniejszych świąt w kalendarzu. To święto przede wszystkim 
rodzinne, bo rodzina jest najważniejsza! 

W rodzinny klimat wprowa-
dzili obecnych uczniowie 
recytując wiersze, śpiewając
piosenki, tańcząc i grając na
instrumentach wyrażając 
Babciom i Dziadkom swój 
szacunek, wdzięczność, 
przywiązanie i miłość. 

Bal karnawałowy 

 18 stycznia br. w przedszkolu odbył się długo oczekiwany 
przez dzieci „Bal karnawałowy”. W tym dniu dzieci przeniosły 
się do WIELKIEJ KRAINY BAJEK. Na balu obok księżniczek, 
wróżek, rycerzy, muszkieterów, piratów czy żołnierzy 
- komandosów, pojawiły się też postaci z ulubionych bajek, 
takie jak Czerwony Kapturek, Syrenka, Kot w Butach. Po 
wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce przy rytmach 
wesołej muzyki. W Oddziale Zamiejscowym w Mirosławcu 
Górnym przed rozpoczęciem zabawy przedszkolaki pozowały 
do zdjęć grupowych i indywidualnych. Każde dziecko 
z wdziękiem prezentowało swoje przebranie. Imprezę 
poprowadził zespół muzyczny „Koszałek Opałek” zachęcając 
wszystkich do tańca skoczną muzyką. Dzieci miały możliwość 
spędzić czas w miłej, bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa 
przyniosła przedszkolakom wiele niezapomnianych wrażeń 
i wiele radości. 

9
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Zajęcia otwarte w Biedronkach

 20 lutego br. w grupie „Biedronek” odbyły się zajęcie 
otwarte dla rodziców, których tematem było „Mamo, tato! 
zobacz jak bawię się i uczę.” Zostały wyznaczone zadania dla 
rodziców: obserwowanie zachowania dziecka, poznawanie 
umiejętności dziecka, sposobu i tempa pracy, wspieranie 
dziecka swoją obecnością i pomocą. Głównymi celami zajęć 
było: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, 
rozwijanie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie 
w zabawach i ćwiczeniach, integrowanie dzieci i ich rodziców. 

Dinozaury
 Dinozaury to największe znane nam zwierzęta, które 
zamieszkiwały Ziemię kilka milionów lat temu. O ich istnieniu 
świadczą odnalezione kości oraz ślady odciśnięte w skałach
i w ziemi. W dinozaurach jest coś magicznego i wyjątkowego, 
coś, co przyciąga i interesuje dzieci. Przedszkolaki z grupy 
„Deszczowe Kropelki” przeniosły się w czasy prehistoryczne, 
kiedy to na Ziemi królowały dinozaury. Wychowawczynie 
z grupy zadbały o to, aby mali odkrywcy mogli poznać życie 
tych fascynujących gadów, dlatego przygotowały wiele 
ciekawych zajęć i zabaw. Dzieci dowiedziały się, kiedy żyły 
dinozaury, czym się żywiły i jak wyglądały. Wyklejały 
dinozaura kolorowym papierem, układały szkielet i urządziły 
w sali kącik prehistoryczny. 

„Mamo, tato pobawmy się razem” 
- zajęcia w grupie „Muchomorków”

 25 lutego br. w grupie „Muchomorków” odbyły się zajęcia 
z udziałem rodziców pod hasłem „Mamo, Tato, pobawmy się 
razem”. Celem zajęć była profilaktyka, czyli ochrona dzieci,  
przed zakłóceniami rozwojowymi, przed podejmowaniem 
zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych 
jako zachowania ryzykowne. Głównym założeniem zajęć 
prowadzonych metodą Weroniki Sherborne było przygoto-
wanie dziecka do tego, by potrafiło przebywać i współdziałać 
z innymi, poznało zasady dbania o własne zdrowie i bezpie-
czeństwo w różnych sytuacjach społecznych oraz zastoso-
wało poznane umiejętności społeczne i mate-matyczne.
 Natomiast dnia 26 lutego „Muchomorki” eksponowały 
rodzicom swoje umiejętności matematyczne na bazie zabaw, 
eksperymentu i indywidualnego działania metodą 
E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

Żubrowe wieści

 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze rozpo-
częło nowy rok dofinansowaniem do działań prowadzonych 
na rzecz ochrony żubrów – oznacza to, że Projekt LIFE13 
NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów 
w północno-zachodniej Polsce” nadal będzie realizowany. Do 
30 czerwca tego roku będą kontynuowane działania Bazy 
Obsługi Żubrów i Pogotowia Żubrowego w zakresie: 
rozwożenia karmy do paśników w sezonie 2019, prowa-
dzenia działań pogotowia żubrowego m.in. interwencje, 
asysty przy wypadkach z udziałem żubrów, przepłaszanie 
żubrów z cennych upraw rolnych, immobilizacja i zakładanie 
obroży telemetrycznych w celu monitoringu stad dziko 
żyjących. Dodatkowo przewiduje się prowadzenie przez ZTP 
„dokarmiania mobilnego” polegającego na dowożeniu karmy 
dla nowo wyodrębnionych grup żubrów w granicach projektu 
i poza nimi w celu pogłębienia i utrwalenia dywersyfikacji 
populacji.  

 3 lutego ZTP otrzymało informację o żubrze topiącym się 
w Jeziorze Ostrowiec na obszarze Drawieńskiego Parku 
Narodowego. Na miejscu przebywało ok. 60 osób i kilka 
zastępów straży pożarnej. Nie było to łatwe zadanie, żubr 
utknął w przeręblu, ok. 150m od brzegu. Akcja ratunkowa 
trwała ponad 5 godzin i zakończyła się pomyślnie. Cały, 
szczegółowy artykuł możecie Państwo przeczytać na stronie 
internetowej bisonlife13.zubry.org. Krówce została założona 
obroża telemetryczna za pomocą której, możecie Państwo 
śledzić jej dalsze losy przez aplikację „Bezpieczna Informacja 
o  Ż u b r a c h ”  h t t p : / / b i s o n l i f e 1 3 . z u b r y . o r g . p l
/home/mapa.html. 

 Nie zapominajmy o rysiach. Zimą do zagrody przybyły 
kolejne rysie. Samiec Jurgen - Jurek - 7 lat oraz Rudolf - Rudy - 
3 lata. Przyjechały z Wildpark w Schorfheide (Niemcy).   
Z końcem lutego tego roku przybyły dwie samice: Cleo – 9 lat 
i Nelly – 2 lata z Wildpark w Haag (Austria). 
Obecnie w projekcie reintrodukcji rysi uczestniczy już 15 rysi. 

 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” W lutym, 
z zagrody adaptacyjnej w Dłusku zostały wypuszczone 
3 samice i 1 samiec. Wszystkie uwalniane rysie noszą obroże 
telemetryczne z GPS, które pozwalają śledzić ich samo-
dzielne poczynania w naturze. 

 Zapraszamy do odwiedzin strony www.rysie.org oraz 
profilu na facebook’u aby na bieżąco śledzić ciekawostki 
i nowinki z Dzikiej Zagrody. 
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Tuczna i Człopy. Grano systemem każdy z każdym, 2 razy po 
12  m inu t .  Tu r n i e j  wyg ra ł a  Szko ła  Pods tawowa 
z Mirosławca, wygrywając wszystkie mecze i to ona będzie 
reprezentować powiat wałecki na szczeblu regionalnym. 
Drużyna w składzie: Jabłońska Kamila, Kujawska Amelia, 
Mazur Emilia, Różycka Julia, Pawlik Amelia, Głuczkowska 
Wiktoria, Rutka Zuzanna, Balcerowska Olimpia, Sitkowska 
Maria, Ciepielewska Julia, Fiszer Zuzanna, Górska 
Patrycja, Komor Weronika, Stakuć Agata, Pałczyńska Julia. 
Drużyny otrzymały dyplomy i puchar y, które wręczyła 
Dyrektor SP  w Człopie Pani W. Sieczka.

XIII Mistrzostwa Mirosławca 
na Ergometrze Wioślarskim 

 2 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Mirosławcu 
odbyły się XIII Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze 
Wioślarskim.  Pani Agata Stefaniak rozpoczęła imprezę 
sportową od  wprowadzenia  flagi olimpijskiej  przez uczniów: 
Maję Galewską, Blankę Halamus, Oliwię Mazur, Tatianę 
Smyczyńską,  Kingę Żygowską, Ol iwię Gosławską 
- zawodniczki ze szczególnymi osiągnięciami sportowymi  
oraz przywitania przybyłych gości: Burmistrza Mirosławca 
Piotra Pawlika, Starostę Wałeckiego Bogdana Wankiewicza, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wałczu Pawła 
Łakomego, Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu Justynę 
Markowską oraz Katarzynę Jurenc, Dowódcę 12  Bazy 
Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu płk. 
Łukasza Andrzejewskiego-Popow oraz Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu  
Sylwię Grochowską Polak. Wicedyrektor szkoły Sylwia 
Kaszeń wraz z Burmistrzem Piotrem Pawlikiem otworzyli  XIII 
edycję mistrzostw Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim. 

Dla najlepszych zawodników w 10 kategoriach wiekowych 
z podziałem na dziewczęta i chłopców, kobiet i mężczyzn 
przygotowane zostały medale, puchary, nagrody rzeczowe, 
pamiątkowy kubek oraz medal, dzięki sponsorom, którymi 
byli: Gmina i Miasto Mirosławiec, Szkoła Podstawowa 
im. Lotników Polskich w Mirosławcu, Starostwo Powiatowe 
w Wałczu, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Zespół Szkół 
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego - Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w Wałczu, Rada Rodziców przy SP w Mirosławcu, 
Nadleśnictwo Mirosławiec, Ludwig Czekolada sp. z o.o. 
w Tucznie, Zakład Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu, Zakład 
Mechaniczny Metaltech sp. z o.o. w Mirosławcu, Ośrodek 
Kultury w Mirosławcu, Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa, 
PMB Skład Przemysłowo Budowlany s.c. Piotr, Marcin Czech 
w Mirosławcu, Justyna Ruta - Zakład kosmetyczny 
w Mirosławcu, Łącznie wystartowało 101 zawodników, 
najmłodszym uczestnikiem zawodów był Marcel Nawrocki, 
a najstarszym Robert Kozłowski, otrzymali pamiątkowy 
puchar oraz plecak ufundowany przez Starostę Wałeckiego 
Bogdana Wankiewicza.  

Wyniki:

1. Haratym Dobrosława, czas 0:55,1

2. Mews Gabriela, czas 1:05,2

3. Janusz Maja, czas 1:08,2

4. Sulik Lena, czas 1:10,4

5. Bartosik Amelia, czas 1:13,9

6. Kujawska Wiktoria, czas 1:14,8

7. Antochowska Maja, czas 1:17,8

8. Sitarz Jessica, czas 1:18,4

9. Trzósło Alicja, czas 1:21,9

10. Kędzia Łucja, czas 1:23,9

11. Szpiega Julia, czas 1:26,9

12. Łastowska Nadia, czas 1:49,8

13. Korzeniak Maja, czas 2:45,8

Kategoria dziewczynki rocz.2009/2010/2011/2013 
Start na 200 metrów

Występ artystyczny został przygotowany przez uczennicę 
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego 
Martynę Stefaniak. Sędzią technicznym był pan Jacek Błoch 
trener wioślarstwa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. 
Wyniki wioślarzy można było obejrzeć na telebimie. Opiekę  
medyczną sprawował ratownik medyczny pan Jan Kiepiela. 
W organizację i przygotowania zawodów włączyła się grupa 
projektowa składająca się z uczniów klas VIII oraz III 
gimnazjum:  Maja Galewska, Blanka Halamus, Oliwia Mazur,  
Tatiana Smyczyńska, Oliwia Gosławska, Michał Kabs.  

Na sportowo

Powiatowe Igrzyska w Piłkę Ręczną
 19 lutego br. w Polsko-Niemieckim Centrum Kultur y 
i Sportu w Człopie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt w ramach „Igr zysk Dzieci” rocznik 2006 
i młodsi. W rywalizacji wzięły udział 3 szkoły: z Mirosławca, 
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1. Kmiecik Karol, czas 1:14,0

2. Lepianka Daniel, czas 1:17,6

3. Stefaniak Nikodem, czas 1:17,9

4. Cyc Filip, czas 1:18,7

5. Pawlik Mateusz, czas 1:24,7

6. Szczepański Kacper, czas 1:26,3

7. Piotrowski Maciej, czas 1:33,4

Kategoria chłopcy  
rocz. 2007/2008                    

Start na 300 metrów

Kategoria dziewczynki 
rocz. 2005/2006            

Start na 400 metrów

1. Smyczyńska Tatiana, czas 1:38,5

2. Kozłowska Magdalena, czas 1:47,7

3. Jakubowicz Gabriela, czas 1:51,3

4. Kujawa Maja, czas 1:57,1

Kategoria chłopcy  
rocz.2005/2006                   

Start na 400 metrów

1. Bocian Jakub, czas 1:30,9

2. Janusz Gabriel, czas 1:31,8

3. Jabłoński Kacper, czas 1:36,5

4. Jurenc Igor, czas 1:43,6

5. Jabłoński Damian, czas 1:55,3

Kategoria dziewczynki 
rocz.2004/2003           

Start na 500 metrów

1. Mazur Oliwia, czas 2:08,4

2. Halamus Blanka, czas 2:13,6

1. Cichosz Jakub, czas 1:41,3

2. Zacharko Kamil, czas 1:41,6

3. Szymaniak Szymon, czas 1:42,5

4. Kukułka Krystian, czas 1:46,1

5. Mews Miłosz, czas 1:47,6

6. Rogowski Michał, czas 1:50,5

7. Rogowski Krystian, czas 1:52,5

8. Plewa Marcel, czas 1:54,1

9. Jackowski Kacper, czas 1:54,5

Kategoria chłopcy  
rocz. 2004/2003                   

Start na 500 metrów

Kategoria kobiet OPEN            
Start na 500 metrów

1. Szczepańska Joanna, czas 1:50,9

2. Metera Joanna, czas 1:56,5

3. Kaszeń Milena, czas 2:00,7

4. Milewska Agnieszka, czas 2:04,3

5. Jurenc Katarzyna, czas 2:10,4

6. Jasnowska Kamila, czas 2:18,1

Kategoria mężczyzn OPEN            
Start na 1000 metrów

1. Łuczkowski Rafał, czas 3:07,7

2. Łakomy Paweł, czas 3:13,9

3. Możdzierz Jerzy, czas 3:36,5

4. Markowski Bartosz, czas 3:34,4

5. Szuchta Robert, czas 3:37,5

6. Kociuba Bartosz, czas 3:39,2

7. Kałużny Mariusz, czas 3:42,1

8. Kozłowski Robert, czas 3:42,6

9. Antochowski Tomasz, czas 3:50,0

10. Głuszko Michał, czas 3:52,0

11. Przybysz Sławomir DNF

Wyniki:

1. Haratym Dobrosława, czas 0:55,1

2. Mews Gabriela, czas 1:05,2

3. Janusz Maja, czas 1:08,2

4. Sulik Lena, czas 1:10,4

5. Bartosik Amelia, czas 1:13,9

6. Kujawska Wiktoria, czas 1:14,8

7. Antochowska Maja, czas 1:17,8

8. Sitarz Jessica, czas 1:18,4

9. Trzósło Alicja, czas 1:21,9

10. Kędzia Łucja, czas 1:23,9

11. Szpiega Julia, czas 1:26,9

12. Łastowska Nadia, czas 1:49,8

13. Korzeniak Maja, czas 2:45,8

Kategoria dziewczynki 
rocz.2009/2010/2011/2013 

Start na 200 metrów

1. Biegański Norbert, czas 0;58,4

2. Nawrocki Miłosz, czas 0:58,9

3. Szpiega Sebastian, czas 1:01,2

4. Brozik Wiktor, czas 1:02,0

5. Gosławski Szymon, czas 1:02,8

5. Kuciński Kacper, czas 1:02,8

6. Wesołowski Adam, czas 1:06,8

7. Mejer Marcel, czas 1:07,1

8. Chachura Łukasz, czas 1:08,2

9. Mikos Wojciech, czas 1:10,7

10. Sendal Wojciech, czas 1:12,2

11. Suchecki Daniel, czas 1:15,5

12. Markowski Gabriel, czas 1:16,1

13. Wesołowski Oliwier, czas 1:16,2

14. Antochowski Szymon, czas 1:21,2

15. Smyczyński Sebastian, czas 1:30,0

16. Wasilewski Maciej, czas 1:31,8

17. Dmytrasz Borys, czas 1:34,8

18. Sulik Kacper, czas 1:37,2

19. Nawrocki Marcel, czas 2:04,4

Kategoria chłopcy  
rocz.2009/2010/2011 /2014  

Start na 200 metrów

3. Halamus Antonina, czas 1:19,5

4. Ginko Adriana, czas 1:20,5

5. Mazur Emilia, czas 1:21,6

6. Mikos Emilia, czas 1:22,6

7. Misiukajtis Hanna, czas 1:26,3

8. Szaden Natalia, czas 1:26,6

9. Jabłońska Kamila, czas 1:27,2

10. Jurenc Laura, czas 1:28,8

11. Plicha Jagoda, czas 1:28,9

12. Kaszeń Izabella, czas 1:30,8

12. Mazur Martyna, czas 1:30,8

14. Trzósło Julia, czas 1:34,4

15. Mejer Wiktoria, czas 1:34,8

16. Kostecka Alicja, czas 1:35,0

17. Kędzia Laura, czas 1:35,1

18. Rutka Amelia, czas 1:37,0

19. Wołąkiewicz Wiktoria, czas 1:37,2

20. Kujawska Amelia, czas 1:37,8

1. Stefaniak Paulina, czas 1:17,6

2. Kukułka Kinga, czas 1:18,9

Kategoria chłopcy  
rocz. 2009/2010/2011 /2014  

Start na 200 metrów

1. Biegański Norbert, czas 0;58,4

2. Nawrocki Miłosz, czas 0:58,9

3. Szpiega Sebastian, czas 1:01,2

4. Brozik Wiktor, czas 1:02,0

5. Gosławski Szymon, czas 1:02,8

5. Kuciński Kacper, czas 1:02,8

6. Wesołowski Adam, czas 1:06,8

7. Mejer Marcel, czas 1:07,1

8. Chachura Łukasz, czas 1:08,2

9. Mikos Wojciech, czas 1:10,7

10. Sendal Wojciech, czas 1:12,2

11. Suchecki Daniel, czas 1:15,5

12. Markowski Gabriel, czas 1:16,1

13. Wesołowski Oliwier, czas 1:16,2

14. Antochowski Szymon, czas 1:21,2

15. Smyczyński Sebastian, czas 1:30,0

16. Wasilewski Maciej, czas 1:31,8

17. Dmytrasz Borys, czas 1:34,8

18. Sulik Kacper, czas 1:37,2

19. Nawrocki Marcel, czas 2:04,4

Kategoria chłopcy  
rocz. 2009/2010/2011 /2014  

Start na 200 metrów

Kategoria  VIP, Start  na  200 metrów

1. Łakomy Paweł, czas 0:36,0

2. Pawlik Piotr, czas 0:42,1

3. Andrzejewski Popow Łukasz, czas 0:42,7

4. Wankiewicz Bogdan, czas 0:53,0
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Na terenie naszej gminy funkcjonuje Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Parkowej 22 
w Mirosławcu (dawna gazownia).

PSZOK czynny jest w następujące dni tygodnia:
- środa 14:00-18:00, - sobota 10:00-14:00

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mirosławcu 
zajmuje się firma: Ekomirtech Sp. Jawna ul. 10 –lutego 14, 
78-650 Mirosławiec. W PSZOK przyjmowane są odpady 
komunalne tylko od mieszkańców nieruchomości za-
mieszkałych, zgodnie z obowiązującym regulaminem 
dostępnym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Parkowej 22 w Mirosławcu oraz na 
stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl.

Mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe 
takie jak: stare meble, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, 
drewna oraz szkła, odpady zielone, odpady niebezpieczne 
takie jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia, gruz 
i odpady budowlane z przeprowadzonych samodzielnie 
drobnych remontów, jak również świetlówki i baterie oraz 
zużyte opony z samochodów osobowych.
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INFORMATOR MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIROSŁAWCU 

O INSTYTUCJACH ŚWIADCZĄCYCH POMOC 

1.  Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
 Alkoholowych, 
 ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, tel. 67 259 50 42; 
 fax: 67 259 61 88

2.  Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
 w Rodzinie, 
 ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, tel./fax: 67 259 58 53

3.  Posterunek Policji, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
 tel./fax: 67 250 60 45, Dzielnicowy Rejonu 1 
 – Miasto Aspirant Ewa Gucze tel. 571 323 993,
 Dzielnicowy Rejonu 2 – Gmina sierżant sztabowy 
 Paweł Przybylski, tel. 571 323 992
 Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
 tel. 511 860 512 
 – wojewódzki koordynator realizacji procedury 
 „Niebieskiej Karty”.

4.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu
 ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, tel./fax: 67 259 58 53

5. Sąd Rejonowy
 ul. Sądowa 1, 78-600 Wałcz
 tel. 67 258 44 06 do 08; fax: 67 258 30 22

6.  Prokuratura Rejonowa
 ul. Kościelna 3, 78-600 Wałcz
 tel. 67 258 30 60; fax: 67 258 40 29

7. Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionych 
 i Ofiar Przemocy w Rodzinie przy NZOZ Poradni Zdrowia 
 Psychicznego i Uzależnień w Wałczu
 ul. Kościuszkowców 10
 tel. 67 387 37 21

8.  Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej
 Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz
 tel. 67 345 05 37, 67 345 05 36

9.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
 w Rodzinie
 ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście
 tel. 91 322 54 77, 91 322 54 81, fax: 91 322 54 61

10. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
 w Rodzinie „Dom pod Świerkiem”
 ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard
 tel./fax: 94 311 32 50

PRZYDATNE TELEFONY I STRONY INTERNETOWE

Telefony
997 - Policja
988- Młodzieżowy
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
801 120 002 - Niebieska Linia- pogotowie dla ofiar przemocy 
w rodzinie
800 120 226 - Telefon zaufania
801 140 068 - Pomarańczowa Linia - dla rodziców dzieci pijących 
alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne 
(narkotyki, leki, itp.)
801 033 242 - Infolinia AA
800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
22 250 63 25 - Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych
116 111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
Fundacji „Dzieci Niczyje”

 STRONY INTERNETOWE

http://www.niebieskalinia.pl
- pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
http://www.parpa.pl
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
http://www.fundacjamederi.pl
- Fundacja Mederi
http://www.fdn.pl
- Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.dzieckokrzywdzone
- portal Fundacji Dzieci Niczyje
http://www.cpk.org.pl
- Centrum Praw Kobiet
http://www.rpo.gov.pl
- Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpd.gov.pl
- Biuro Rzecznika Praw Dziecka
http://pokrzywdzeni.gov.pl
- strona dla pokrzywdzonych uruchomiona przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości
http://www.mpips.gov.pl 
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakładka  
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-
zachodniopomorskie

Osoby mogą się zgłaszać po uprzednim pobraniu 
skierowania do poradni specjalistycznej od lekarza 
rodzinnego lub psychiatry:
•  SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
 i Współuzależnienia w Stanominie 5, tel. 94 311 06 39
 Szczecinek, NZOZ "Patronka" Sp. z o.o., Klasztorna 11, 
 tel. 94 372 14 35
• Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – COTUA i OLAZA, 
 Charcice 12, 64-412 Charcice,  tel.: 061/ 2951113, email: 
charcice@poczta.onet.pl
• Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej 
 i Odwykowej dla Dorosłych, Aleja Wojska Polskiego 49 B, 
 64-920 Piła, tel.: 67 2124056
•  Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Czcibór Wałcz 
 tel. 500 166 280, 604 072 955
• Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
 i Współuzależnienia i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 
 Abstynencyjnych Szpitalna 28, 77-400 Złotów, 
 tel.: 67 2632233
• Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu
 Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel.: 67 2152652, 
 email: arsmedical@pila.top.pl
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałczu 
 tel. 67 387 16 29
• Wałcz, Poradnia Zdrowia Psychicznego J. Molęda, H. Iżyk, 
 Kościuszkowców 10, tel. 67 387 37 21
• Oddział Leczenia Uzależnień, Al. Wojska Polskiego 43, 
 64-920 Piła, tel.: 67 2152652

PEDAGODZY SZKOLNI:
• Mgr Sylwia Kaszeń – pedagog szkolny  Szkoły Podstawowej 
 w Mirosławcu
• Mgr Anna Stakuć – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej 
 w Mirosławcu
 Tel. do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich  
 w Mirosławcu – 67 25 95 021
• Mgr Aleksandra Gągalska – pedagog szkolny Szkoła 
 Podstawowa  w Piecniku, tel. 67 25 87 197
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ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA RODZINY

ZACHODNIOPOMORSKA

KARTA SENIORA

 Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte 
są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.
Karta umożliwia korzystanie,  na preferencyjnych 
warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, 
transportu i innych usług oferowanych przez partnerów 
Programu.
O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, 
które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Jak	otrzymać	Zachodniopomorską	Kartę	Seniora?
Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku 
złożonego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania). Wnioski rozpatrywane 
są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty 
dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku 
o wydanie Karty.

Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz 
z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie 
wydawania i użytkowania Zachodniopomorskich Karty 
Rodziny i Seniora: http://rodzina.wzp.pl/zkr/.	

Wykaz ulg i zniżek dla posiadaczy Kart można znaleźć na tej 
samej stronie: http://rodzina.wzp.pl/zkr/oraz na 
www.miroslawiec.pl (artykuł „Zachodniopomorska Karta 
Rodziny i Seniora”).

 Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte 
są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Program Zachodnio-
pomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji 
rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych 
warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, 
transportu i innych usług oferowanych przez partnerów 
Programu.

O	wydanie	Zachodniopomorskiej	Karty	Rodziny	
mogą	ubiegać	się:
a)	 małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo 
domowe z minimum dwojgiem dzieci (do 18 roku życia lub 26 
roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio 
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o sto-
pniu niepełnosprawności);
b)	rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c)	rodzinne domy dziecka.
Karty	wydawane	są	bezpłatnie.

Jak	otrzymać	Zachodniopomorską	Kartę	Rodziny?

 Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku 
złożonego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania). Wnioski rozpatrywane 
są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty 
dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku 
o wydanie Karty. 

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas 
nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na 
czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 – go roku 
życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują 
naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty 
ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem 
osobistym. 

W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna 
z legitymacją szkolną, bądź studencką.

OD 1 STYCZNIA 2019 - ZMIANA! 
O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice 
i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Mieszkańcy Gminy Mirosławiec mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim 
w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 10 lub elektronicznie, za pośrednictwem 
Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
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