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Mirosławiec

Akcja „Biała Sobota”Akcja „Biała Sobota”

Organizatorzy:

Gmina i Miasto Mirosławiec 

107 Szpital Wojskowy w Wałczu

W sobotę 6 lipca w godzinach 8.00-12.30 

w Ośrodku Zdrowia w Mirosławcu odbędą się bezpłatne 

konsultacje specjalistyczne:

• k onsultacje ginekologiczne 

• konsultacje dietetyka klinicznego

• k ontrola poziomu cukru, 

   pomiar ciśnienia 

• spotkanie edukacyjne w ramach 

   realizacji profilaktycznego 

   programu udarowego

• konsultacje stomatologiczne
   (    odbędą sie w Szkole Podstawowej w Mirosławcu)

*

*



   Witam Państwa serdecznie tuż przed 
  s e z o n e m  u r l o p o w y m .  C o  s ł y c h a ć 
  w Gminie? Kończy się przebudowa 
  b u dy n ku  s o c j a l n e g o  n a  s t a d i o n i e 
  miejskim. Obiekt w nowym wydaniu 
  będzie służył nie tylko naszym młodszym 
i starszym sportowcom. Zadaszony taras i podniesione 
wejście będą wykorzystywane jako scena do naszych 
mniejszych wydarzeń kulturalnych. Budynek został 
zaprojektowany w sposób, który ma pozwolić na jego 
wieloletnie bezproblemowe, bezobsługowe i ekonomiczne 
użytkowanie – ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła. Dla 
zabezpieczenia alarm oraz monitoring wewnętrzny 
i zewnętrzny. Budynek planujemy oddać do użytkowania 
przed dożynkami gminno-powiatowymi 14 września br.
 Zaraz po zakończeniu prac na stadionie rozpoczynamy 
pełną modernizację świetlicy w Łowiczu Wałeckim, 
dostosowując ten budynek do dzisiejszych standardów 
z wykorzystaniem środków z Lokalnej Grupy Działania. 
Zakończenie prac jest przewidziane na wiosnę przyszłego 
roku.
 Oczekujemy równie ż  na  podpisanie  umowy 
z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na 
dofinansowanie prac nad jeziorem Kosiakowo. S� rodki  
finansowe z projektu pozwolą poprawić warunki 
wypoczynku nad jeziorem - budynek z toaletami, hangar na 
sprzęt pływający, plac zabaw, pole namiotowe i miejsce dla 
camperów, także zadaszony taras, miejsce na gastronomię, 
oświetlenie oraz zestaw urządzeń do ćwiczeń gimna-
stycznych i siłowych dla młodzieży. 
 W lipcu planujemy ogłosić przetarg na modernizację 
i przebudowę ulic: Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej. 
Co w ramach tych prac? Wymiana nawierzchni, chodników, 
ale także budowa odwodnienia i wymiana przez ZECWiK 
sieci wodociągowej. Projekt uzyskał dofinansowanie 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 Kontynuujemy również zmiany w organizacji ruchu, te 
zauważone przez nas jak i zgłaszane przez Państwa. 
W niektórych przypadkach wprowadzane zmiany 
przyjmowane są ze zrozumieniem, ale natrafiamy też na 
„różnice” w spojrzeniu na dany odcinek ulicy. W takich 
przypadkach staramy się brać pod uwagę interes ogółu 
mieszkańców, chcąc dostosować się do większości 
użytkowników ruchu poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 
na drogach.
 Zapraszam serdecznie na nadchodzący Festiwal Z� ubra, 
który w tym roku zgodnie z Państwa sugestiami przechodzi 
test: zamiast formuły sobotnio-niedzielnej spróbujemy 
wariant  piątkowo-sobotni imprezy. Po Festiwalu zapytamy 
czy pomysł się udał, czy też wracamy do wcześniejszego 
rozwiązania.
 Wypoczywającym na urlopach życzę pięknej pogody, 
a pracującym – gorących wakacyjnych weekendów.

 Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
Piotr	Czech									

przewodniczacy@miroslawiec.pl

   Lato  w pełni, rok bieżący powoli wkracza 
   w sezon wakacyjno-urlopowy, a więc 
   nadchodzi czas na kolejne sprawozdanie 
   z działalności rady miejskiej. W tym 
   artykule omówię VI i VII sesję, które 
   odbyły się w kwietniu i w maju. Należy 
przyznać, że obrady obfitowały w dużą ilość sprawozdań 
i informacji dotyczących m.in. funkcjonowania służby 
zdrowia oraz zadań realizowanych przez MGOPS 
w Mirosławcu. Podjęto również 16 uchwał, które wcześniej 
zostały omówione i zaopiniowane przez radnych na 
poszczególnych komisjach. Najważniejsze z nich dotyczą:  
 - poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
- konieczność przyjęcia uchwały wynikała z przeprowa-
dzonych w  tym roku wyborów sołeckich;
 - przystąpienia do sporządzenia studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Mirosławiec z uwagi na potrzebę wyznaczenia 
nowych kierunków rozwoju gminy, aktualizacji w zakresie 
demografii, wskaźników, terenów objętych ochroną, 
zasobów środowiska oraz dostosowania do obowiązu-
jących przepisów prawa,
 - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 
okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność 
Gminy i Miasta Mirosławiec - uchwała dot. planowanej 
inwestycji celu publicznego i  wydzierżawienie terenu pod 
budowę wieży telekomunikacyjnej w Hankach; 
    - przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Droga 
Ekspresowa S10” - samorządy leżące wzdłuż drogi krajowej 
DK10 przystąpiły do budowy stowarzyszenia mającego na 
celu wspieranie działań na rzecz budowy obwodnic 
w miastach leżących wzdłuż tzw. „krajówki”. 
Podczas obrad przyjęto również uchwały dotyczące zmian 
w budżecie - wprowadzające środki finansowe na realizację 
zadań realizowanych na terenie naszej gminy. Do 
najważniejszych „zmian” należy zaliczyć: zabezpieczenie 
środków finansowych na sporządzenie dokumentacji 
projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej 
w  b u dy n ku  P r z yc h o d n i  Z d row i a  w  M i ro s ł awc u 
i w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” 
w Mirosławcu (inwestycja będzie również obejmowała 
całkowitą modernizację instalacji elektrycznej). 
 Na zakończenie zapraszam Państwa do zapoznania się 
z protokołami z sesji oraz śledzenia transmisji z obrad, które 
dostępne są na stronie www.bip.miroslawiec.pl oraz na 
stronie www.miroslawiec.pl/rada-miejska 

																					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

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej:

poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00

czwartek w godz. od 11.00 do 12.00

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza:

poniedziałek i piątek: 9.00-10.00

poniedziałek: 15.00-16.00



3

Projekty unijne

 Gmina i Miasto Mirosławiec realizuje projekt pn. 

„Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej 

i sanitarnej” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich   na lata 2014–2020.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 12 grudnia 

2018 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim 

a Gminą i Miastem Mirosławiec.  

Wartość dofinansowania: 101 624,00 zł. 

Umowa z wykonawcą robót na termomodernizację i prze-

budowę budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz 

z przebudową instalacji została zawarta w dniu 28 maja 2019 r. 

na łączną kwotę 354 990,44 zł. Wykonawcą jest firma ROL BUD 

Krzysztof Rogala z siedzibą w Człopie. 

W ramach zadania planowane jest m.in.:

-  wykonanie nowego wejścia do budynku,

-  ocieplenie dachu, stropu, podłogi parteru oraz ścian 

 zewnętrznych i wewnętrznych,

-  wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

-  wykonanie energooszczędnego oświetlenia 

 i ogrzewania elektrycznego,

-  wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji oraz 

 elektrycznej.

 Gmina i Miasto Mirosławiec wraz z Miejsko - Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywizacja 

społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec”, który 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego 2014-2020.

 Pierwsze zajęcia w ramach projektu odbyły się 26 marca 

2019 r. - były to indywidualne spotkania z psychologiem, 

mające na celu przeprowadzenie diagnozy psychologicznej 

12 uczestników projektu I edycji na potrzeby określenia ścieżki 

reintegracji, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby, 

predyspozycje i możliwości. Kolejnym etapem udziału 

w projekcie były grupowe warsztaty z psychologiem mające 

na celu wzrost kompetencji i umiejętności psychospołecznych, 

a także integrację uczestników Projektu.

 W kwietniu przeprowadzone zostały indywidualne 

spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania 

Indywidualnego Planu Działania na potrzeby ścieżki 

reintegracji, który określał m.in. poziom motywacji do pracy, 

pewności siebie i własnych umiejętności, umiejętności 

rozwiązywania problemów, określenie celów zawodowych, 

wyodrębnienie zasobów, określania osobistej gotowości do 

zmiany.

 

Również w kwietniu rozpoczęły się warsztaty aktywizacji 

społeczno-zawodowej, realizowane przez Stowarzyszenie 

EkoQulturka z Mirosławca. Uczestnicy Projektu biorą udział 

w 4 rodzajach zajęć: integracji od kuchni, art-pracowni, 

majsterkowicza, rekreacji ciała i ducha. Zadaniem prowadzo-

nych warsztatów jest udzielanie dodatkowego, niestandardo-

wego wsparcia grupie uczestników poprzez wzmacnianie oraz 

rozwijanie ich kompetencji społecznych.

 W czerwcu rozpoczęły się indywidualne spotkania 

z psychologiem dla drugiej 12-osobowej grupy uczestników 

projektu, która obecnie bierze udział w warsztatach aktywizacji 

społeczno- środowiskowej.

 Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście 

Mirosławiec” poruszają tematykę równości szans i niedyskry-

minacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełno-

sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Mają na celu niwelowanie barier równości płci poprzez 

kształtowanie partnerskich relacji między płciami (m.in. 

nabycie przez kobiety umiejętności włączania członków 

rodziny do obowiązków domowych, włączanie mężczyzn 

w życie rodzinne poprzez naukę podejmowania codziennych 

życiowych czynności oraz wzrost kompetencji rodzicielskich).  

 W wakacje rozpoczną się kursy zawodowe dla I edycji 

uczestników projektu, a po ich ukończeniu rozpoczną się staże.  

W ramach mikroprojektu przeszkolono już 18 grup uczes-

tników. 1 grupę o module „Rolnik w sieci”, 4 grupy o module 

„Rodzic w Internecie” oraz 13 grup szkoleniowych o module 

„Moje finanse i transakcje w sieci”.

 Szkolenia dla mieszkańców prowadzone są przez 

przeszkolonych instruktorów. Odbywają się w Ośrodku Kultury 

w Mirosławcu, Urzędzie Miejskim, świetlicach wiejskich oraz 

szkołach na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Każdy 

uczestnik szkolenia pracuje na zakupionym w ramach projektu 

laptopie z funkcją tabletu. Po zakończeniu projektu laptopy 

zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu i Szkoły Podstawowej w Piecniku do 

wykorzystania na zajęciach dydaktycznych z uczniami. 

Wieści gminne

 29 marca w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Mirosławcu odbyły się eliminacje powiatowe II etap 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”, służący popularyzowaniu wśród dzieci 

i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym. W eliminacjach powiatowych turnieju wiedzy 

Konkurs 
„Młodzież zapobiega pożarom”

c.d. na stronie 4

 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie 

rozwoju kompetencji cyfrowych” Gmina i Miasto 

Mirosławiec realizuje projekt grantowy „Ja w internecie. 

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 

cyfrowych”. 
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pożarniczej wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Mirosławcu Szymon Wasylków, Zuzanna Winiarczyk i Oliwia 

Mazur, a Szkołę Podstawową w Piecniku reprezentowali 

Bartosz Kalinowski. Amelia Zawada, Roksana Misztal, którzy 

przeszli etap gminny. Gości przywitali uczniowie szkoły 

prezentując przygotowaną na tę okoliczność część arty-

styczną, pod kierunkiem Barbary Antochowskiej, Anny 

Tybinkowskiej, Anny Jasiulewicz i Agnieszki Pawlus. Były 

wiersze i piosenki o tematyce strażackiej, jak również 

inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Pali się”.

Etap wojewódzki konkursu 
„Młodzież zapobiega pożarom”

  27  kwietnia odbyły się Eliminacje wojewódzkie XLII 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu. Do Mirosławca przybyli laureaci 

eliminacji powiatowych z 20 powiatów województwa wraz 

z opiekunami. Powiat Wałecki w grupie klas I-VI reprezen-

towany był przez uczennicę Szkoły Podstawowej w Piecniku 

Amelię Zawadę. Uczestnicy startujący w trzech kategoriach 

wiekowych prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. 

Podobnie jak na szczeblu gminnym czy powiatowym 

zawodnicy w pierwszej  kolejności pisali test dotyczący 

pożarnictwa, ratownictwa, struktur PSP i OSP. Trójka 

uczestników z największą liczbą punktów po części pisemnej 

w części ustnej odpowiadała na przygotowane pytania 

ekspertów. Wszyscy startujący w konkursie otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Wśród zaproszo-

nych gości byli Danuta Raniowska – Członek Prezydium 

Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Bogdan Wankiewicz 

– Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 

RP, jednocześnie Starosta Wałecki , bryg. Marek Popławski 

– Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP, Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca. Nad porządkiem 

całej imprezy czuwali strażacy z OSP Mirosławiec i OSP 

Piecnik. W podziękowaniu za pomoc w organizację etapu 

wojewódzkiego konkursu, na ręce dyrektora Szkoły Krystyny 

Górniak przekazano album związany z historią Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Polsce oraz pluszowego strażackiego 

Florka.

 10 maja w Polsko–Niemieckim Centrum Kultury i Sportu 

w Człopie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest 

popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zasad i przepisów 

poruszania się po drodze, a także kształtowanie odpowiednich 

zachowań wobec innych uczestników  ruchu. Gminę i Miasto 

Mirosławiec reprezentowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa 

im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Szkoła Podstawowa 

w Piecniku. Uczniowie w pierwszej kolejności rozwiązywali test 

z zakresu zasad i przepisów bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Drugą częścią turnieju było pokonanie na rowerach 

toru sprawnościowego oraz wykazanie się wiedzą praktyczną 

dotyczącą udzielania pomocy przedlekarskiej. Uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w składzie: Nicola 

Stanik, Adrian Barszcz, Jan Janczewski, Blanka Halamus zajęli 

miejsce IV, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Piecniku w składzie: grupa I: Lidia Chrobak, Mateusz Grygiel, 

Wojciech Matusiak, Laura Szymańska zajęli I miejsce, grupa II 

w składzie: Bartosz Bąk, Klaudia Grabska oraz Mateusz 

Jaszczyk zajęli V miejsce. Zwycięzcy turnieju oprócz pucharu, 

otrzymali nagrody rzeczowe w postaci hulajnóg. Ponadto jako 

najlepsi uczestnicy w swojej kategorii wiekowej mieli zaszczyt 

reprezentować powiat wałecki w etapie wojewódzkim, który 

odbył się 22 maja w Koszalinie.

 22 maja do Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego przybyło 14 drużyn z powiatów województwa, które 

rywalizowały  w I kategorii wiekowej (10 – 12 lat). Turniej ten 

jest bardzo widowiskowy, bo wierzyć się nie chce, że na 

rowerach można jechać aż tak perfekcyjnie. Uczy również 

dzieci zachowań na drodze i jak udzielać pomocy przedmedy-

cznej. Rywalizacja odbywała się w czterech konkurencjach. 

Był więc test ze znajomości przepisów ruchu drogowego 

i określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz 

tor przeszkód, miasteczko komunikacyjne i udzielanie 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad całością turnieju 

czuwali sędziowie z policji oraz egzaminatorzy z Zachodnio-

pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W oczekiwaniu na 

wyniki uczniowie mogli pograć na matach edukacyjnych, 

sprawdzić się w konkurencjach sportowych oraz pojeździć 

rowerem po miasteczku komunikacyjnym. Ostatecznie 

drużyna ze Szkoły Podstawowej w Piecniku, która reprezen-

towała Gminę i Miasto Mirosławiec zajęła VII miejsce, szkołę 

reprezentowali: Lidia Chrobak, Mateusz Grygiel, Wojciech 

Matusiak i Laura Szymańska. Uczniów do konkursu przygo-

towali nauczyciele: Monika Zawada oraz Roman Żerebiło.

Powiatowy Ogólnopolski Turniej
 Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 



5

Wał Pomorski 1945. 
Nowa regionalna marka 

na turystycznej mapie Europy

 Wał Pomorski 1945 to nazwa nowej regionalnej marki 

turystycznej skupiającej gminy województw wielkopolskiego 

i zachodniopomorskiego. 18 czerwca br. w Mirosławcu odbyła 

się prezentacja koncepcji marki odwołującej się do walk 

o przełamanie Wału Pomorskiego w 1945 r. 

Bitwa o Wał Pomorski była jedną z najbardziej chlubnych, lecz 

również tragicznych kart w historii polskiego oręża XX wieku. 

W walkach z Niemcami według różnych szacunków zginęło od 

5,7 do 14 tys. Polaków. Wielu, którzy przeżyli zacięte walki, 

osiedliło się w rejonie Wału po wojnie na stałe. Tu założyli 

rodziny i budowali lokalne społeczności, ciesząc się szacun-

kiem sąsiadów. 

Wywołana przez IPN ubiegłoroczna dyskusja o pomnikach-

symbolach stojących w każdej z tych gmin, w którą miej-

scowości leżące na obszarze Wału Pomorskiego zostały 

wciągnięte, oburzyła mieszkańców i zainicjowała sponta-

niczny ruch obrony dobrego imienia poległych Polaków – 

niejednokrotnie krewnych przybyłych tu po wojnie osadników. 

Jednym z efektów wymiany opinii i dyskusji w obrębie gmin 

była inicjatywa wykorzystania chlubnej karty historii do 

zintensyfikowania działalności angażującej potencjał 

turystyczny regionu.

Region obejmujący okolice Wału Pomorskiego obfituje nie 

tylko w pamiątki po tragicznej historii, ale także w różnorodne 

atrakcje turystyczne, piękne jeziora zasobne w ryby i czyste 

lasy z mnóstwem zwierząt. Na kanwie obecnych dyskusji 

i sporów zrodził się pomysł, by zjednoczyć potencjał 

turystyczny kilku gmin – leżących zarówno w województwie 

zachodniopomorskim, jak i wielkopolskim – w celu zbudo-

wania jednej silnej atrakcji turystycznej. Ta atrakcja ma już 

swoją historyczną nazwę, symbol oraz cały system wartości, 

które od lat komunikuje. Wystarczyło to wszystko tylko 

połączyć w nową silną markę regionalną. Markę, dzięki której 

mieszkańcy będą mogli efektywniej wykorzystać posiadane 

zasoby, rozwijać przedsiębiorstwa z branży turystycznej 

i obsługi ruchu turystycznego.

Współpracę koordynować będzie stowarzyszenie Wał Pomor-

ski, które ma za zadanie inicjować i nadzorować budowę marki, 

a także integrować poszczególne oferty. Stowarzyszenie ma 

wykorzystać ogromną energię mieszkańców od lat z powo-

dzeniem podejmujących się inicjatyw i organizacji wydarzeń 

związanych z historią II wojny światowej. Tych inicjatyw jest 

bardzo wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze 

więcej. 

Organizatorzy mają ambicje, aby nowa marka zaznaczyła 

region na mapie atrakcji turystycznych nie tylko Polski, ale 

i Europy. Planują opracowanie wspólnej oferty pobytowej 

i kalendarza imprez, dzięki któremu poszczególne produkty 

turystyczne nie będą ze sobą konkurowały, lecz będą 

wzajemnie się uzupełniały. Współpraca w obrębie stowarzy-

szenia pozwoli m.in. pełniej wykorzystać potencjał noclegowy 

i gastronomiczny jednych gmin i zachęcać do zwiedzania 

atrakcji w innych gminach Wału Pomorskiego. Dzisiaj 

gotowość prac w stowarzyszeniu zadeklarowały gminy: Biały 

Bór, Borne Sulinowo, Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, 

Szczecinek, Tuczno i Wałcz.

Ideą, która od początku przyświeca organizatorom, jest 

maksymalne wykorzystanie istnie jących obiektów 

i tradycyjnych wydarzeń plenerowych, które już wrosły 

w historię. Efektem wdrożenia marki ma być także 

oznakowanie wjazdu na teren gmin oraz poszczególnych 

obiektów turystycznych. Bazą wymiany informacji będzie 

strona internetowa pozwalająca członkom stowarzyszenia na 

bieżące uaktualnianie oferty. W przyszłości w miarę 

możliwości planowane są kampanie promujące markę 

i zintegrowaną ofertę turystyczną na zewnętrz. 

Budowanie marki regionalnej to także, a może przede 

wszystkim, integrowanie mieszkańców wokół nowej idei. 

   Wał Pomorski, 18 czerwca 2019 r.

Dyktando gminne

 12 kwietnia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 

w Mirosławcu odbyło się już ósme Dyktando gminne o Złote 

pióro Burmistrza Mirosławca. W zmaganiach ortograficznych 

wzięli udział dorośli oraz dzieci. Teksty tegorocznych 

ortograficznych potyczek przygotowała Urszula Obara. 

Nagrody specjalne otrzymali najstarszy uczestnik Wiesława 

Kuśmierz oraz najmłodszy uczestnik Agata Plicha.  

Fundatorami nagród był Ośrodek Kultury w Mirosławcu, 

Biblioteka Publiczna w Mirosławcu oraz Urząd Miejski 

w Mirosławcu. Zestaw piśmienniczy - ufundował Burmistrz 

Mirosławca Piotr Pawlik. Galeria 

Poniżej przedstawiamy wyniki dyktanda:

Dzieci:

I miejsce Kacper Jabłoński

II miejsce Jagoda Plicha

III miejsce Jakub Bocian

Młodzież starsza i dorośli:

I miejsce Weronika Lewczak

II miejsce Sylwia Kaszeń

III miejsce Małgorzata Piętka
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 25 maja w Piecniku odbyła się 

uroczystość jubileuszu 50-tej rocznicy 

ślubu Państwa Anny i Waldemara 

Kulik. Medale, pamiątkowy grawerton 

oraz  kwiaty  jubi latom wręczył 

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Po 

of ic ja lne j  częśc i  uroczystośc i 

przyszedł czas na życzenia, kwiaty 

oraz  piękne odśpiewane „Sto lat". 

Szanownym Jubilatom jeszcze raz 

gratulujemy oraz życzymy kolejnych 

l a t  ż y c i a  w  z d r o w i u ,  m i ł o ś c i 

i zgodzie.

50-lecie pożycia małżeńskiego

Gminny Dzień Dziecka 

Nadleśnictwo Mirosławiec

„1000 drzew na minutę”

 „1000 drzew na minutę”, to hasło akcji, w której 5 kwietnia 

br. udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu. Celem wydarzenia jest sadzenie lasu 

z leśnikami. Akcja miała charakter edukacyjny. Na wstępie 

młodzież poznała charakterystykę prac związanych 

z wprowadzaniem nowego pokolenia lasu, a po krótkim 

instruktażu sadzenia drzew, rozpoczęto prace. Piękna, 

słoneczna pogoda spowodowała, że wszyscy byli nieco 

zmęczeni, jednak młodzież nie ukrywała zadowolenia 

i deklarowała, że będzie odwiedzać swój las. W tym roku na 

terenie Nadleśnictwa Mirosławiec posadzonych zostanie 

ok. 1,3 miliona nowych drzew, a w tym blisko pół tysiąca lip, 

przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.

Wręczenie medali 
„Za zasługi dla obronności kraju” 

 25 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w 

Mirosławcu  odbyło się uroczyste wręczenie srebrnych medali 

„za zasługi dla obronności kraju” Państwu Kowalskim na 

podstawie Decyzji nr 3365/KADR MON z dnia 12 grudnia 2018 r. 

zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania 

medalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz.U. z 2013 

poz.1224 j.t).  Medale zostały wręczone przez  przedstawicieli 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku wraz 

z Burmistrzem Mirosławca Piotrem Pawlikiem i Przewo-

dniczącym Rady Miejskiej Piotrem Czechem w obecności 

radnych oraz zaproszonych gości. Medale tego rodzaju zostają 

przyznane w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, 

którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych żołnierzy.

 31 maja odbył się Gminny Dzień Dziecka. W tym roku miał 

on miejsce na boisku zapasowym przy Szkole Podstawowej im. 

Lotników Polskich w Mirosławcu. Swoje stoiska wystawił 

Urząd Miejski w Mirosławcu, Nadleśnictwo Mirosławiec, 

12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławcu i Piecniku, Powiatowa 

Komenda Policji w Wałczu. Konkurencje sprawnościowe były 

prowadzone przez instruktork i  z  Ośrodka Kultury 

w Mirosławcu. Na dziedzińcu szkoły dzieci mogły spróbować 

swoich sił na ściance wspinaczkowej, dmuchanych zamkach, 

watą cukrową częstowali żołnierze wojsk amerykańskich. Dla 

każdego uczestnika była grochówka. Pod koniec jak co roku 

odbyła się kąpiel w kolorowej pianie.

Dzika Zagroda w Jabłonowie

 Rok 2019 dla Dzikiej Zagrody jest bardzo intensywny 

i obfituje w wiele rozmaitych wydarzeń. Na tereny północno

- zachodniej Polski, po prawie 300 latach nieobecności 

powróciły rysie. Pierwsze osobniki opuściły zagrody 

wypuszczeniowe w Dłusku w lutym 2019. Kolejne rysie trafiły 

na wolność na przełomie marca/kwietnia 2019.  Obecnie 13 

osobników tworzy populację zachodniopomorskich rysi. 

Każdy osobnik ma założoną obrożę telemetryczną dzięki której 

obserwujemy poczynania podopiecznych w naturze. 

Z dotychczasowych informacji wynika, że świetnie sobie radzą. 

W maju tego roku zostały wybudowane zagrody wypuszcze-

niowe na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec i Nadleśnictwa 

Drawsko.

Niesamowity poród

 13 kwietnia, ok. godziny 14:00 w Dzikiej Zagrodzie na 

świat przyszedł pierwszy tegoroczny cielak. Mamą została 

Mysza, która ocieliła się tuż za rogiem zagrodowego paśnika! 

Cała akcja porodowa przebiegła bez komplikacji. Mama i 

młode mają się dobrze. Niedługo potem ocieliły się kolejne 

dwie krówki i w sumie mamy już 3 maluchy.  

Na facebook’u został ogłoszony konkurs na imię dla młodej 

żubrzycy.  Wybrane zostało imię Powilczka, które jest związane 

z historią dlaczego Mysza zdecydowała się na poród w pobliżu 

opiekunów. O tym zdarzeniu, ale również o wszystkich  

działaniach związanych z żubrami i rysiami, mogą Państwo 

dowiedzieć się  na stronie serwisu tematycznego: 

www.rysie.org
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Przedstawienie Wielkanocne 

 „Biedronki” z oddziału III 

przed Świętami Wielkanocnymi 

przygotowały przedstawienie 

o Zmartwychwstaniu i tradycjach 

związanych z tymi świętami. 

Przedstawienie najpierw obej-

rzały przedszkolaki z wszystkich 

grup, a następnie zaproszeni 

goście i rodzice.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko”

Warsztaty Wielkanocne 

 „Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie 

w nas, miłość do ludzi, do przyrody, w zielone każdy z wiosną 

gra, zima już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość 

trwa…”. Gdy wiosna zagościła już w naszym przedszkolu, 

zaczął się czas tworzenia świątecznych dekoracji. Właśnie z tej 

okazji nauczycielki oddziału „Krasnoludki” i „Muchomorki” dnia 

9 kwietnia zaprosiły rodziców na warsztaty plastyczne. 

Wspólnie z przedszkolakami palmy wielkanocne wykonywali 

żołnierze Amerykańskiej Armii stacjonujący w 12. Bazie 

Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, 

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Katarzyna Pańczyk 

z MOPS, dyrektor Halina Rogowska oraz Zespół Ludowy 

„Swojacy”. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem  tworzyli 

tradycyjne palmy wielkanocne z wykorzystaniem naturalnych 

materiałów, takich jak bukszpan czy wierzbowe bazie. Zespół 

„Swojacy”, umilał czas graniem i śpiewaniem ludowych pieśni 

i utworów. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, na naszych 

warsztatach powstały tradycyjne palmy z pięknymi 

kolorowymi kwiatami wykonanymi z bibuły. Wszyscy wykazali 

się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. 

Wystawa 
w Centrum Aktywności Lokalnej

 10 kwietnia  „Biedronki” z oddziału III obejrzały w CAL 

wystawę z prywatnych zbiorów Pani Grażyny Łakomy pt.: 

„Jezus Frasobliwy”. 

Zbiór liczy 43 eksponaty. 

Wystawę przygotowało 

Stowarzyszenie Rekreacyjne 

„Cztery Pory Roku” 

z Mirosławca.

Kodowanie w grupie 
„Deszczowych Kropelek”

 „Deszczowe Kropelki” już po 

raz kolejny bawiły się w kodowanie. 

Tym razem spróbowały dojść do 

wyznaczonego miejsca samo-

dzielnie kodując drogę. Nowe 

d o ś w i a d c z e n i e  w z b u d z i ł o 

w dzieciach jeszcze większą 

ciekawość poznawania tajników 

kodowania.

Zajęcia otwarte w 
„Deszczowych Kropelkach”

 11 kwietnia w grupie „Deszczowe Kropelki” odbyły się 

zajęcia otwarte dla rodziców, których tematem przewodnim 

były zabawy matematyczne. Na początku spotkania dzieci 

zaprezentowały krótkie przedstawienie utworu Jana Brzechwy 

pt. „Kwoka”, które nagrodzone zostało przez rodziców 

gromkimi  brawami.  W dalszej  części  zajęć dzieci 

odkodowywały hasło „Matematyka jest super”, przeliczały 

w zakresie 10, rozwiązywały zadania tekstowe, rozpoznawały 

cyfry i odkrywały zakodowany obrazek. Dzieci podczas 

wykonywania zadań wykazały się umiejętnościami 

matematycznymi i z przekonaniem przyznały, że „Matematyka 

jest super”.

„Muchomorki” i „Tęczowe Nutki” 
na wycieczce w Sławogrodzie

 Już od najmłodszych lat nasi podopieczni poznają 

historię powstania naszej Ojczyzny. Z wielkim zainte-

resowaniem „Tęczowe Nutki” i „Muchomorki” słuchały 

opowieści pani przewodnik i wcielały się w postaci Mieszka I 

i Dobrawy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 

kul inarne i  zręcznościowe. Na zakończenie wizyty 

w Sławogrodzie dzieci wybiły sobie pamiątkową monetę.
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Przedszkolne zabawy sportowe
 17 kwietnia  odbyły się „Przedszkolne zabawy sportowe”. 

Wspólną zabawę wraz z zaproszonymi gośćmi - żołnierzami 

Armii Amerykańskiej oraz piłkarzami z Klubu Mirstal Miro-

sławiec, rozpoczęto zumbą prowadzoną przez Joannę Jońską. 

Tuż po tym przystąpiono do konkurencji sportowych.

„Krasnoludki” i „Muchomorki” 
oglądały wystawę pn. „Walki o Wał Pomorski”

 W związku z realizacją tematu kompleksowego „Polska 

to mój dom” grupa „Krasnoludków” i „Muchomorków” 

odwiedziły lokalną wystawę w Ośrodku Kultury w Mirosławcu 

„Walki o Wał Pomorski”. Podczas oglądania eksponatów 

II wojny światowej dzieci zgłębiały wiedzę na temat walk o Wał 

Pomorski. 

„Biedronki” i „Deszczowe Kropelki”
 na wycieczce w Pile

 7 maja grupy „Biedronki” i „Deszczowe Kropelki” wzięły 

udział w wycieczce autokarowej do Piły. Celem wyjazdu było 

kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówie-

śniczej poprzez wspólną zabawę. Wielką atrakcją dla dzieci 

była sala zabaw "Honolulu". 

Spotkanie ze strażakami 
w przedszkolu

 16 maja odbyło się spotkanie ze strażakami z OSP 

w Mirosławcu. Przybyli do przedszkola goście w interesujący 

sposób dokonali prezentacji stroju strażaka, przeprowadzili 

z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznych zasad zachowania 

w domu i przedszkolu. W trakcie dyskusji panowała atmosfera 

przepełniona emocjami, dzieci chętnie zabierały głos. 

Przedstawiły numer alarmowy do straży pożarnej oraz 

o m a w i a ł y  t e m a t y  z a g r o ż e n i a  p o ż a r a m i  i  i n n y m i 

niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzieci podziękowały gościom 

za interesujące spotkanie  drobnymi  upominkami , 

a przedszkolaki obdarowane zostały słodkościami.

Przedszkolaki u stomatologa
 W ramach realizacji programu „Zdrowe zęby mamy, 

marchewkę zajadamy” dzieci z przedszkola wybrały się do 

gabinetu stomatologicznego Pani Joanny Mikołajczyk. Celem 

spotkania było przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, 

a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani doktor 

zapoznała dzieci z wyposażeniem gabinetu, wyjaśniła jak leczy 

zęby. Następnie opowiedziała o tym jak należy dbać o higienę 

jamy ustnej. Na zakończenie wręczyła dzieciom kalendarzyki 

zachęcające do dbania o piękny uśmiech. 

Dzień Mamy i Taty
 Jak co roku, przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. 

Dnia 24 maja wszystkie dzieci słowem, piosenką i tańcem 

wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć 

i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak 

wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski 

autorytet. Po wspaniałych występach, w których dzieci 

zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne 

i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko 

jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Atmosfera tej 

uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna. Takie 

uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać 

rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, 

a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej 

umiejętności. 

Europejskie Dni Sportu
27 maja w przedszkolu obchodzono Europejski Dzień Sportu. 

Głównym celem spotkania było m.in.: promowanie zdrowego 

stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy 

spędzania czasu wolnego, a także  integrowanie grup 

przedszkolnych. Przedszkolaki próbowały swoich sił m.in. 

w slalomie między pachołkami i przechodzeniu przez tunel, 

rzutach do celu, chodzeniu z woreczkiem na głowie 

i przenoszeniu go na paletce, a także w przeciąganiu liny. 

Podczas zmagań uczestnikom towarzyszył duch sportowej 

rywalizacji. Nie miało znaczenia kto będzie pierwszy, ważna 

była zabawa i wspaniały uśmiech na buziach. 
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Dzień Dziecka w przedszkolu
 Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszystkich 

dzieci i taki też był dla naszych przedszkolaków. Już od rana 

dzieci zachwycały się udekorowanym na tę okazję 

przedszkolem i cieszyły się na widok witających ich klaunów, 

które częstowały cukierkami. Dzień obfitował w liczne atrakcje: 

zabawy z chustą animacyjną, tańce przy muzyce, puszczanie 

baniek, konkurencje sportowe i zamek dmuchany. Nie zabrakło 

też malowania twarzy i waty cukrowej. Na zakończenie dnia 

każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę. I choć 

przedszkolaki codziennie mają wiele powodów do radości, to 

właśnie tego dnia czuły się naprawdę wyjątkowo, a uśmiech nie 

schodził im z twarzy. Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, 

ale wspomnienia pozostaną na długo.

Majowy wieczór artystyczny 
w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu

 Dwie artystki, dwie formy artystycznego wyrazu, 

współpraca i wzajemne inspiracje - efekty twórczej działalności 

Lucy von Schikedantz i Giny Malinowski podziwiać było można 

w bibliotece w czwartek 16 maja. Spotkanie autorskie 

i wernisaż przyciągnęły grono zainteresowanych i zaowo-

cowały ciekawymi rozmowami nie tylko o sztuce. Lucy von 

Schikedantz - pisarka, autorka powieści i opowiadań 

obyczajowych „Pełna miłości kula u nogi”, „Saksofon”, 

„Wakacje”, „Grey Lady” i „Kawowe biuro matrymonialne”. Gina 

Malinowski - kostiumolożka, malarka, prezeska Stowarzy-

szenia Stacja Kultura. 

„Czym skorupka za młodu…”

 Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek (8.05-15.05) 

gościły w bibliotece grupy dzieci z Przedszkola Samorzą-

dowego: ”Muchomorki”, „Krasnoludki”,  „Biedronki’’,  „Tęczowe 

Nutki”, „Deszczowe kropelki”. W trakcie odwiedzin dzieci bawiły 

się książkami, poznawały pracę bibliotekarza i biblioteki, 

obejrzały krótkie filmy. Wspólnie śpiewaliśmy piosenkę z takim 

oto refrenem: ”Książka przyjaciel człowieka, książka na ciebie 

tu czeka, z książką nie grozi ci nuda, z książką wszystko się 

uda”. 

Reprezentanci Mirosławca 
na Festiwalu Piosenki 

Przyrodniczej

 9 maja w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu 

Pomorskim odbył się Regionalny Festiwal Piosenki 

Przyrodniczej. Ponad 60 wykonawców zaprezentowało bogaty 

repertuar o treści przyrodniczej, więc było wesoło i kolorowo, 

a barwy dźwięków sączyły się z minuty na minutę. Na podium 

z wyróżnieniem stanęła Zuzia Hańczaryk, a miejsce I zajęły 

Ewelina i Antonina Zdanowicz, które reprezentowały Ośrodek 

Kultury w Mirosławcu.

„Halka” na 200. urodziny

 5 maja przypadła 200 rocznica urodzin jednego 

z najwybitniejszych w historii polskich kompozytorów 

– Stanisława Moniuszki. To jedna z ważniejszych dat w „Roku 

Stanisława Moniuszki” ustanowionym uchwałami Sejmu 

i Senatu. Z tej okazji 4 maja br. odbyła się projekcja filmu 

„Halka” – zrekonstruowana cyfrowo, przedwojenna ekrani-

zacja opery Stanisława Moniuszki. Film Konstantego 

Meglickiego nie jest wierną adaptacją opery Stanisława 

Moniuszki. Jerzy Braun wykorzystał w scenariuszu jedynie 

główne motywy libretta. Film zrealizowano w roku 1929, 

jeszcze w epoce kina niemego, ale już u progu dźwiękowego. 

W kinach był wyświetlany w tym czasie z ilustracją śpiewno 

– muzyczną nagraną na płytach gramofonowych. W 1932 roku 

producent filmu, Wojciech Błaszczyk, zdecydował się „Halkę” 

przemontować i udźwiękowić ją na stałe. Film udostępniony 

z Filmoteki Narodowej – Instytut Audiowizualny.

Klub Malucha ma się dobrze

 Od niedawna w OKwM prowadzone są zajęcia dla dzieci 

w wieku przedszkolnym. W każdą środę i piątek Maluchy 

spotykają się w Klubie Malucha, gdzie czekają na nich zajęcia 

artystyczne i rekreacyjne. Dzieci biorące udział są bardzo 

zadowolone. Każdy wie, że brudne rączki – to szczęśliwe 

dziecko. 
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Szkoła Podstawowa w Piecniku

 14 maja  uczniowie klas 0-VIII oraz gimnazjum Szkoły 

Podstawowej w Piecniku wzięli udział w niezwykłej lekcji 

historii, upamiętniającej dążenia niepodległościowe Polaków. 

Zajęcia przeprowadzili członkowie Grupy Artystycznej 

REKONSTRUKTO. Podczas dwugodzinnego spotkania 

uczniowie wysłuchali wielu ciekawych informacji dotyczących 

powstań narodowych oraz życia pod zaborami. Szczególne 

zainteresowanie wzbudziły stroje z epoki (szwoleżera, 

powstańca, kosyniera, oficera I brygady Legionów Polskich) 

oraz kolekcja replik broni używanych przez powstańców 

a także w trakcie I wojny światowej. Podczas lekcji  przybliżono 

uczniom rolę i legendę marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 

legionów.

Ku Niepodległej

DUTEK - projekt edukacyjny

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piecniku wzięli udział 

w projekcie edukacyjnym „DUTEK - Dziecięcy Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie” real izowanym przez 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcze-

cinie.  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji 

osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy 

i społeczeństwa.

13 i 27 maja uczniowie, którzy zadeklarowali chęć ucze-

stnictwa w projekcie udali się do stolicy województwa na 

zajęcia  zorganizowane przez pracowników uniwersytetu. Dwa 

autokary, wypełnione pełnymi zapału do nauki dziećmi ruszyły 

w drogę o już o godzinie 7:30. Zajęcia w łącznym wymiarze 12 

godzin dydaktycznych prowadzili pracownicy naukowi  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie oraz Fundacji Fabryki Języka. Uczniowie byli 

podzieleni na cztery grupy tematyczne. Klasy I i II Szkoły 

Podstawowej realizowały Moduł ARTYSTYCZNY: Kreatywność. 

Zajęcia te odbywały się w pracowniach kierunku Wzornictwo 

(projektowanie zabawek modułowych, gier, projektowanie 

strojów wraz z szyciem), pod okiem profesjonalistów w salach 

warsztatowych wyposażonych w różnorodne pomoce 

i  materiały.  Ich celem było rozbudzenie wyobraźni 

i kreatywności, doskonalenie umiejętności pracy w zespole 

oraz zdobycie wiedzy dotyczącej materiałów i możliwości ich 

wykorzystania.

 Z kolei uczniowie klas III i IV udali się na Wydział Nauk 

o Żywności i Rybactwa. Ta grupa uczniów realizowała Moduł 

PRZYRODNICZY: Akwakultura. Zajęcia prowadzone były 

w otoczeniu akwariów i specjalistycznego sprzętu hodo-

wlanego. Dzieci miały okazję zobaczyć np. etapy rozrodu ryb 

w specjalnych komorach, akwaria morskie, jaskiniowe i inne 

ciekawe okazy np. żywe raki. Wydział rybactwa dysponuje 

największym w Polsce zbiorem eksponatów związanych 

z akwakulturą. Moduł MODELOWANIE I TECHNOLOGIE 3D był 

realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mecha-

troniki. Uczniowie klas V i VI, uczestniczący w tych zajęciach, 

zdobyli wiedzę z zakresu przenoszenia geometrii obiektów do 

systemu 3D w celu modyfikacji i modelowania, a ich prace 

zostały wydrukowane na drukarkach 3D. Moduł miał za zadanie 

naukę kreatywności, widzenia przestrzennego, geometrii 

i nowych technologii prototypowania. Najstarsi uczniowie, 

z klasy VII, VIII oraz III gimnazjum brali udział w zajęciach 

z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Moduł ten miał na celu: rozwijanie 

samorządności, samodzielności i przedsiębiorczości wśród 

dzieci i młodzieży, angażowanie w czynności organizacyjne, 

motywowanie do podejmowania nowych zadań i działań oraz 

poznawanie funkcjonowania instytucji finansowych 

i przedsiębiorczych: banków, przedsiębiorstw lokalnych, 

urzędów gmin i sołectw. Uczestnicy w praktyce poznali 

mechanizmy dotyczące kupowania i  sprzedawania, 

oszczędzania, planowania wydatków, inwestowania. Ważną 

częścią cyklu zajęć był także blok dotyczący reklamy i działań 

marketingowych, zakładania działalności gospodarczej 

– tworzenia marki, biznesu – zarabiania pieniędzy. 

Organizatorzy projektu zadbali  o rozwój umysłowy 

beneficjentów, nasi uczniowie mogli sie poczuć jak prawdziwi 

studenci. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe 

certyfikaty, dokumentujące ich udział w tym naukowym 

przedsięwzięciu.

Wolontariat

 Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz wspomagający ich 

w tym zakresie rodzice bardzo chętnie włączają się w różnego 

rodzaje akcje charytatywne. Nie czekają na podziękowania 

i wdzięczność. Robią to kierując się myślą, że nawet drobne 

gesty, niewielka pomoc każdego z nas, może się przyczynić do 

czynienia lepszym otaczającego nas świata. I tak oto  

wolontariusze z Piecnika od kilku lat włączają się w akcję Pola 

Nadziei. Jest to coroczna ogólnopolska kampania, której celem 

jest pozyskanie funduszy na rzecz opieki hospitacyjnej 

i paliatywnej osób ciężko chorych i ich rodzin, szerzenie idei 

hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na 

potrzeby osób cierpiących. Symbolem akcji są żonkile. Kwiaty, 

które są symbolem nadziei - przypominają o ludziach 

cierpiących, nieuleczalnie chorych, którzy potrzebują pomocy 

i opieki. Wiosną, w okresie Wielkanocnym, kiedy żonkile 

zaczynają rozkwitać, w parafiach Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej wolontariusze Caritas wychodzą na ulice 

i  rozd a j ą  t e  p i ę k n e  k w i a t y,   k w e s t u j ą c  n a  r ze c z 
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Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich 

 21 marca 2019 r. odbyła się kolejna edycja Międzynaro-

dowego Konkursu „Kangur” dla szkoły podstawowej i gimna-

zjum. W Szkole Podstawowej w Mirosławcu w konkursie  

wzięło udział  57  uczniów w kategoriach: Żaczek (kl. I – II ), 

M a l u c h  (  k l .  I I I  -  I V  ) ,  B e n i a m i n 

(kl. V – VI),  Kadet (kl. VII – VIII) i Junior (kl. III gimnazjum).

W konkursie można było zdobyć tytuł laureata, wynik bardzo 

dobry lub wyróżnienie.                

 Uczniowie wyróżnieni  to:

� KATEGORIA „Żaczek”  (na 105 punktów):

           Sulik Lena  (kl.II a) - 74,75 pkt

           Konopka Marcelina (kl.II a) - 63,75 pkt

           Konopka Maria   (kl.II a) - 57,50 pkt

� 

Wyniki konkursu 
matematycznego „Kangur 2019”

nieuleczalnie chorych przebywających w hospicjum im. Bpa 

Czesława Domina w Darłowie. Członkowie koła Samarytanie, 

funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Piecniku, dnia 

7 kwietnia br. w swoich miejscowościach rozdawali żonkile, 

zbierając fundusze dla potrzebujących. Łącznie zebrali: 416, 64 

zł.

 Od trzech lat Szkoła Podstawowa w Piecniku zbiera 

środki dla Fundacji „Kapucyni i Misje” organizującej akcję 

„Wyślij pączka do Afryki”. Tegorocznej akcji przyświecało hasło 

„Podaruj dzieciom szkołę”. – akcja kładła nacisk na wsparcie 

edukacji, gdyż od niej zależy rozwój człowieka, a także całego 

społeczeństwa. Wspaniali wolontariusze ze Szkolnego Koła 

Caritas-Samarytanie wraz ze swoją opiekunką Justyną 

Wiśniewską -Jasińską postanowili przyłączyć się do pomocy. 

W tłusty czwartek sprzedawali słodkości i domowe wypieki na 

terenie Szkoły podstawowej w Piecniku. Przez cały marzec raz 

w tygodniu organizowali kawiarenkę, gdzie można było zakupić 

przepyszne smakołyki. Jak zawsze uczniowie, pracownicy 

szkoły, rodzice oraz nauczyciele pokazali, że mają serca 

otwarte na potrzeby innych. Wszystkim, którzy włączyli się 

w akcję – bardzo dziękujemy! W tym roku w akcji „Pączek dla 

Afryki" uzbierano 628 złotych. 

KATEGORIA „Kadet”  (na 150 punktów):

            Bocian Jakub (kl. VII a) - 103 pkt

Najlepszy wynik - bardzo dobry - uzyskał  Piotr Pawlukiewicz 

z  kl. III b gimnazjum, który w  kategorii „Junior”  zdobył 126,25 

punktów (na 150).     

Pierwszy dzień wiosny

 22 marca do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu  

zawitała Wiosna. Chociaż na dworze widać było dopiero jej 

zwiastuny,  cała szkoła świetnie się bawiła w sal i 

gimnastycznej. Po przywitaniu Pani Wiosny i krótkim wstępie 

klasy I-III zaprezentowały wiosenny taniec. W niezwykle 

barwnych strojach, przy dźwiękach porywającej muzyki, nikt 

z oglądających nie miał wątpliwości, że Wiosna nadeszła. 

Następnie Dyrektor Krystyna Górniak wręczyła maluchom 

dyplomy za wykonanie Pani Wiosny. Figurki stanowią element 

dekoracyjny szkoły. W dalszej części klasy starsze 

z a p re ze n t o w a ł y  t a n i e c  b e l g i j s k i ,  a  p o t e m  k a żd a

klasa swoją Marzannę. Wszystkie wykonane bardzo 

pomysłowo i różnej wielkości. Mimo, iż było ich bardzo wiele, 

zima nie miała szans na pozostanie, bo atmosfera na sali była 

bardzo ciepła. Klasy starsze również otrzymały dyplomy za 

wykonanie swojej kukły, które wręczyła Dyrektor Krystyna 

Górniak. Na koniec każda klasa otrzymała tradycyjnie kosz 

z gęsimi łapami.

 Po krótkiej przerwie wszyscy ponownie spotkali się na 

turnieju sportowym, aby wziąć udział w konkurencjach 

sportowych, za które wręczono słodycze. W tym dniu każda 

klasa wygrała.

III Ogólnopolskie czytanie „Jeżycjady”

 Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu wzięła udział w III Ogólnopolskim 

Czytaniu „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. Uczestnikami 

akcji byli uczniowie klas VI, dla których zostało przygotowane 

nietypowe spotkanie z książką  „Nutria i Nerwus”. Warsztaty 

czytelnicze odbyły się w formie edu-roomu pod hasłem „Czy to 

porwanie?”. Uczniowie podzieleni na drużyny: Detektywi, 

Agenci, Bystrzaki i Logicy czytali głośno wybrane fragmenty 

książki i rozwiązywali zadania z wykorzystaniem TIK 

dociekając, kim był Nerwus i dlaczego próbował porwać 

Natalię. Młodzież była bardzo zaangażowana: z wypiekami na 

twarzy czytali o ucieczce Natalii i jej siostrzenic taksówką 

w Inowrocławiu, śledząc na mapie trasę ich podróży, spoglądali 

oczami Natalii na śpiącego Filipa, próbując zrozumieć cytat 

ukryty w chmurze wyrazowej, poznali członków rodziny Borejko 

(drzewo genealogiczne) i tytuły innych książek wchodzących 

w skład serii „Jeżycjada” (koło fortuny). Ostatni czytany 

fragment pomógł odpowiedzieć na pytanie postawione na 

początku warsztatów i rozwiązać zagadkę tajemniczego 

porwania. W warsztatach wzięło udział 52 uczniów z trzech 

klas VI wraz z nauczycielkami języka polskiego. Akcję Czytania 

„Jeżycjady” w bibliotece zorganizowała i przeprowadziła Kinga 

Świeczkowska, nauczyciel – bibliotekarz.

Szkolny konkurs języka angielskiego

 Jak co roku w Szkole w Mirosławcu odbył się szkolny 

konkurs języka angielskiego. Tym razem formuła konkursu 

była nieco inna niż w latach ubiegłych. Głównym założeniem 

nowej formy konkursu było pokazanie uczniom, że 

angielskiego można uczyć się poprzez zabawę. Uczniowie klas  

II i III SP wytypowali ze swoich klas czteroosobowe zespoły. 

Pytania konkursowe zostały dopasowane do poziomu wiedzy 

i umiejętności uczniów.

Drużyny miały do wykonania następujące zadania: dla klas II 

p ierwsza konkurencja polegała na losowaniu kart 

obrazkowych z kolorami i zapisaniu ich angielskich nazw. 

W tym czasie uczniowie klas III podpisywali karty obrazkowe, 

reprezentujące słownictwo z poznanych w klasach I-III grup 

leksykalnych. Kolejne zadania miało formę puzzli. Klasy II 

dopasowywały flagi państw wchodzących do nazw, natomiast 

klasy III układały mapy konturowe krajów anglojęzycznych. 

c.d. na stronie 12
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Światowy Dzień Czytania Tolkiena 
– Bitwa Trzech Armii (turniej klas VI)

 4 kwietnia  w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Mirosławcu już po raz piaty obchodzony był przez bibliotekę 

szkolną Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Uczniowie klas VI 

wzięli udział w Bitwie Trzech Armii – turnieju wiedzy o lekturze 

„Hobbit czyli tam i z powrotem” J. R.R. Tolkiena. Uczestnicy 

turnieju wskazywali cechy literatury fantasy, układali postać 

hobbita z puzzli i dobierali określenia charakteryzujące go, 

rozpoznawali bohaterów książki, odpowiadali na wylosowane 

pytania z lektury, a także odczytywali zaszyfrowaną 

wiadomość. Musieli wykazać się znajomością mapy Krajów 

Szerokiego Świata, na której wyznaczali trasę wędrówki po 

skarb i charakterystyczne miejsca akcji z książki. Ostatnia 

konkurencja polegała na chronologicznym ułożeniu planu 

wydarzeń. Bitwa była bardzo wyrównana, okazało się, że 

wszystkie trzy klasy świetnie znały treść Hobbita. Ostatecznie 

wygrała klasa VIc, drugie miejsce zajęła klasa VIa, a trzecie VIb.  

Druga część zadania polegała na ułożeniu z rozsypanki 

wyrazowej nazw poszczególnych krajów. Trzecie zadanie 

sprawdzało rozumienie tekstu czytanego. Zadaniem uczniów 

było przeczytanie teksu i dorysowanie brakujących elementów 

na obrazku. Zadanie czwarte dla klas  III poległo na grupowaniu 

wyrazów wg poszczególnych grup tematycznych, a klasy II 

musiały narysować dany przedmiot, zwracając szczególną 

uwagę na jego kolor i rozmiar. Kolejne zadanie sprawdzało 

umiejętność pisania. Klasy II musiały zapisać wszystkie nazwy 

zwierząt znajdujących się na podanym obrazku, a klasy III 

musiały stworzyć gramatycznie poprawne zdania opisujące 

zwierzęta.  Ostanie zadanie dla klas III sprawdzało znajomość 

budowy prostych zdań w j. angielskim, a klasy II musiały 

wyeliminować wyraz niepasujący do danej grupy. Wszystkie 

zadania poszczególne drużyny wykonywały wspólnie, co 

rozwijało umiejętność współpracy dzieci w grupie. Forma 

konkursu okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ 

uczniowie bardzo chętnie brali udział w poszczególnych 

zabawach, byli bardzo zadowoleni i jednocześnie zaskoczeni 

swoimi umiejętnościami językowymi. W rezultacie w kategorii 

klas III zwyciężyła klasa IIIa, a w kategorii klas II, klasa IIa. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki anglojęzyczne 

oraz długopisy i ołówki z motywami angielskimi.

Pasowanie na czytelnika

 17 maja w auli Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Mirosławcu odbyło się uroczyste pasowanie 

uczniów klas I  na czytelników szkolnej  bibl ioteki . 

Pierwszoklasiści obejrzeli przedstawienie „Zamieszanie 

w krainie bajek” przygotowane przez uczniów klas II i III pod 

opieką bibliotekarza Kingi Świeczkowskiej. Po przedstawieniu 

uczniowie zapoznali się z prośbami książki i udowodnili, że 

wiedzą jak dbać o książeczki. 

Dzień Patrona w Szkole 
Podstawowej w Mirosławcu

 23 maja kolejny raz odbyły się uroczystości związane ze 

Świętem Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się 

tradycyjnie na Placu Lotników odświętnym wprowadzeniem 

sztandaru i odśpiewaniem hymnu. W ramach obchodów 

przygotowano część artystyczną, podczas której uczniowie  

oddali cześć wszystkim, którzy działali w lotnictwie, od jego 

zarania do chwili obecnej. Na znak szacunku i podziwu dla 

polskich lotników  społeczność szkolna  odśpiewała „Marsz 

Lotników”, który jest hymnem szkoły. Na uroczystości nie 

zabrakło gości, którzy skierowali swe słowa do całej 

społeczności szkolnej. W hołdzie poległym lotnikom złożono  

kwiaty i zapalono znicze. Następnie wszyscy udali się do 

szkoły,  gdzie można było podziwiać wystawę prac 

plastycznych przygotowaną przez uczniów klas I-III i instalację 

przestrzenną tematycznie nawiązującą do historii związanej 

z patronem szkoły. Podczas przerw uczniowie mogli 

wysłuchać i włączyć się do wspólnego śpiewania piosenek o 

tematyce wojskowej. Na przygotowanym ekranie można było 

również oglądać zdjęcia z uroczystych obchodów Święta 

Szkoły z lat poprzednich. Zaproszeni goście w trakcie 

przygotowanego poczęstunku z dużym zainteresowaniem, jak 

również wzruszeniem obejrzeli w auli szkolnej zdjęcia i filmy 

z obchodów Święta Szkoły z ubiegłych lat szkolnych (ruchoma 

szachownica, dzień z życia lotnika, kolorowe spadochrony), jak 

również odwiedzili Starą Klasę Szkolną i Salę Lotnictwa. Na 

pamiątkę wpisali się do wyłożonych ksiąg pamiątkowych.  
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Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Nożnej

  4 kwietnia na wałeckim Euroboisku odbyły się Powiatowe 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej. Do turnieju 

przystąpiło 7 szkół: SP 1 Wałcz, SP 2 Wałcz, SP 4 Wałcz, SP 5 

Wałcz, SP Strączno, SP Chwiram oraz SP Mirosławiec. 

Uczniowie z Mirosławca sprawili ogromną niespodziankę 

wygrywając te zawody. W finale pokonali zdecydowanych 

faworytów, uczniów SP 5 Wałcz, 3 do 0. Było to pierwsza 

historyczna  wygrana chłopców z Mirosławca. Wygrana w tych 

zawodach dała naszej drużynie awans do zawodów 

regionalnych. Szkołę Podstawową z Mirosławca repre-

zentowali: Dybaczewski Patryk, Sztolin Norbert, Duda Jakub, 

Bogucki Filip, Wasylków Szymon, Sitek Wojciech, Mews Miłosz, 

Pawlik Bartosz, Komar Janusz, Augszpurger Brajan, Kniaziuk 

Julian.

Mirosławiec na sportowo

Igrzyska Młodzieży

 22 maja w Stargardzie odbyły się Regionalne Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej. W turnieju wystartowały 

4 szkoły: SP 3 Stargard - organizator, Gim. Choszczno, SP 

Mirosławiec i SP Resko. Zawody te były bardzo szczęśliwe dla 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, którzy zajęli 

2 miejsce, wywalczając tym samym awans do Półfinału 

Wojewódzkiego, który odbył się 31.05.2019r w Stargardzie. 

Udział w tym wielkim sukcesie mieli: Dybaczewski Patryk, 

Sztolin Norbert, Bogucki Filip, Komar Janusz, Mews Miłosz, 

Duda Jakub, Janeczek Damian, Kniaziuk Julian, Wasylków 

Szymon, Szymaniak Szymon, Sitek Wojciech.

Mała Olimpiada

 W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, jak co roku 

odbyły się  zawody sportowe dla klas I-III Szkoły Podstawowej 

w Mirosławcu pod hasłem „Moja pierwsza olimpiada”. Zawody 

rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem każdej z klas na 

boisko Orlik, a następnie wybrani uczniowie wprowadzili flagę 

olimpijską. Otwarcia zawodów dokonała Dyrektor Sylwia 

Kaszeń, która życzyła uczestnikom dobrej zabawy oraz wielu 

osiągnięć. Następnie został przeczytany apel olimpijski oraz 

w imieniu zawodników  przysięgę złożyła Maja Antochowska. 

Po zakończeniu oficjalnej części zawodów uczniowie 

z gimnazjum przeprowadzili zawodnikom krótką rozgrzewkę. 

Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: biegu na 20m, 

rzucie piłeczką palantową i w skoku w dal z miejsca. Podczas 

tych konkurencji zawodnikom towarzyszył doping od 

wychowawców oraz kolegów z klasy. Po zaciętej rywalizacji 

wyłoniono najlepszych sportowców klas I-III. Każdy, kto znalazł 

się na podium otrzymał pamiątkowy dyplom. Uczniowie 

nauczania zintegrowanego byli zadowoleni ze swojej pierwszej 

olimpiady. 

Mirosławiec Biega!

 1 czerwca odbyła się impreza sportowa pn. „Mirosławiec 

biega!”. Start biegu rozpoczął się przy dworcu PKP, gdzie 

uczestnicy najpierw rejestrowali się a później ruszyli w trasę. 

Meta biegu była nad jeziorem Harcerskim, gdzie na każdego 

uczestnika czekała woda, kiełbaska z grilla. Uczestnicy wzięli 

udział w losowaniu wartościowych nagród, tj.: rower, aparat 

fotograficzny, głośniki JBL, zegarek sportowy, smartwatch 

i wiele innych nagród. Ośrodek Kultury w Mirosławcu przygo-

tował różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. Przez cały dzień 

towarzyszyło nam pełne słońce i czyste niebieskie niebo. 

Dziękujemy wszystkim za udział i widzimy się za rok! 

Dziękujemy sponsorom oraz partnerom za wsparcie imprezy: 

Centrum Ksero i Studio Reklamy Wałcz, Rolmech Sp. jawna, 

Apteka „Nowa”, Piotr Czech, Marcin Czech, P.M.B Skład 

Przemysłowo-Budowlany s.c., P.H Expert Tomasz Franaszek, 

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „Hydrolog” 

Stanisław Górski, Jerzy  Kupień Projektowanie i Nadzór 

Budowlany, PPHUiT SAVE Tomasz Giełczyk, Stowarzyszenie 

Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, Wałeckie Towarzystwo 

Przewozowe Grzegorz Lasocki spółka jawna, Polskie Zakłady 

Zbożowe Sp. z o.o. Wałcz, Leszko Trans Leszek Polaków, 

Justyna Ruta Gabinet Kosmetyczny, Żywiec Zdrój S.A Zakład 

w Mirosławcu, Dzika  Zagroda w Jabłonowie, Bezpieczne Place 

Zabaw - Mar Szczecin, Pizzerie: Mario i Verona z Mirosławca, 

Wiki Trans  Andrzej Borowiec. Partnerzy: Stowarzyszenie 

Rodzina Wojskowa koło nr 2 w Mirosławcu, Gminne Ochotnicze 

Jednostki Straży Pożarnej, Posterunek Policji w Mirosławcu, 

Ośrodek Kultury w Mirosławcu. 
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Mirosławieccy sportowcy

Cyprian Pałka

 Trenuje  Karate Kyokushin / Kickboxing.  Swoją przygodę 

ze sportem rozpoczął od 6 roku życia w klubie Karate 

Kyokushin Kalisz Pomorski, a następnie w klubie Falcon Fight 

Klub Kalisz Pomorski i Wataha Łobez, gdzie trenuje już 6 lat. 

Trenerem Cypriana jest Tomasz Woźniak w ciągu współpracy 

pod jego okiem osiągnął następujące tytuły:

• Pięciokrotny mistrz Polski w Karate Kyokushin 

• Dwukrotny mistrz Polski w Kickboxingu

• 3 miejsce na ogólnokrajowych, otwartych mistrzostwach 

 Austrii (Austria Open) 

•  1 miejsce na ogólnokrajowych, otwartych mistrzostwach 

 Holandii (Duch Open) 

 W Bergen op Zoom, mieście na południu Holandii odbyły 

się otwarte mistrzostwa Holandii – Duch Open, w których 

Cyprian zajął 1 miejsce. Podczas zawodów odbyły się cztery 

walki, Cyprian wygrał wszystkie. Kadra narodowa, w której 

Cyprian jest od 4 lat zdobyła największą ilość pucharów 

podczas zawodów. 

Julia Sulik

 Mieszkanka gminy Mirosławiec swoją przygodę 

z wioślarstwem rozpoczęła w maju 2013 roku w klubie UKS 

Ateny Walcz. Wiosłowanie zaczęła od łódki jednoosobowej 

typu bączek. Na której parę miesięcy później wystartowała 

w Szczecinie, gdzie wygrała. Julia wioślarstwo trenuje od 15 

roku życia. Trenowali 2 razy w tygodniu poza tym aktywnie 

uczestniczyła w  lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach 

sportowych z piłki ręcznej. W następnym roku dostała łódkę 

jedynkę wyczynowe,  dystans wiosłowanie to 2000 metrów 

tyłem do przodu w torach wioślarskiej. Julia jest uczennicą 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu i tam ukończyła 

Gimnazjum. 

Osiągnięcia sportowe Julii:  

• czterokrotnie Mistrzostwo województwa  i makroregionu 

 w Szczecinie. 

• Mistrzostwo Polski Młodzików 1x dz.Poznań,  

• Wice mistrzostwo Polski 4+kJ w Kruszwica, 

• Regaty Nadziei Olimpijskich 4×-Poznań, 

• Coupe de la leunesse 2×-10 miejsce Cork Irlandia, 

• Mistrzostwo Polski na Ergometrze Wioślarskiej KJM 

 26.01.2019 Tarnobrzeg,

• Regaty Nadziei Olimpijskich 1x KJM 1 miejsce Valence 

 Węgry.



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC 
01.VII.2019 r. - 29.II.2020 r.

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE

Ulice: Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kościuszki, Krucza, Księżycowa, 
Leśna, Orla, Parkowa, Plac Wolności, Słoneczna, Spokojna, 

Tęczowa, Wałecka, Wileńska, Wolności, Żurawia

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

01.07.2019

15.07.2019

29.07.2019

12.08.2019

26.08.2019

09.09.2019 

23.09.2019

07.10.2019

21.10.2019

04.11.2019

18.11.2019

02.12.2019

16.12.2019

30.12.2019

13.01.2020

27.01.2020

10.02.2020

24.02.2020 

Ulice: 10-go Lutego, Spacerowa, H. Kołłątaja, J. Słowackiego, Jaśminowa, 
Jeziorna, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, 
Nowa, Ogrodowa, Osiedle Diamentowe, Polna, Poznańska, Radosna, 

Sprzymierzonych, St. Staszica, Szkolna, Wąska, Zamkowa 

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

08.07.2019

22.07.2019

05.08.2019

19.08.2019

02.09.2019

16.09.2019

30.09.2019

14.10.2019

28.10.2019

12.11.2019

25.11.2019

09.12.2019

23.12.2019

07.01.2020

20.01.2020

03.02.2020

17.02.2020

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

02.07.2019

16.07.2019

06.08.2019

27.08.2019

03.09.2019

17.09.2019

01.10.2019

15.10.2019

05.11.2019

26.11.2019

03.12.2019

17.12.2019

07.01.2020

21.01.2020

04.02.2020

18.02.2020

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

22.10.2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 
W MIROSŁAWCU I MIROSŁAWCU GÓRNYM 01.VII.2019 r. - 29.II.2020 r.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

ODBIÓR 2 RAZY W TYGODNIU - W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

ODBIÓR RAZ W TYGODNIU - W KAŻDY WTOREK

ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

23.07.2019

27.08.2019

24.09.2019

22.10.2019

26.11.2019

24.12.2019

28.01.2020

25.02.2020

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC 
(wioski) 01.VII.2019 r. - 29.II.2020 r.

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

04.07.2019

18.07.2019

01.08.2019

22.08.2019

05.09.2019

03.10.2019

07.11.2019

05.12.2019

09.01.2020

06.02.2020

Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Toporzyk, Nieradź, Próchnowo, Kalinówka

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

11.07.2019

25.07.2019

08.08.2019

29.08.2019

19.09.2019

17.10.2019

14.11.2019

12.12.2019

16.01.2020

20.02.2020

08.10.2019

19.11.2019

10.12.2019

09.07.2019

20.08.2019

10.09.2019 14.01.2020

11.02.2020

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

29.10.2019

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA
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