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     Zbliżająca się zima zwiastuje czas na 
   ostatnie podsumowanie pracy Rady 
   Miejskiej i przypomina o tym, że upłynął 
   pierwszy rok z pięciu lat nowej kadencji  
   samorządowej. W związku z czym w tym 
artykule przedstawię najważniejsze sprawy omawiane podczas 
comiesięcznych sesji i komisji. Postaram się również 
podsumować ostatnie 12 miesięcy.   
 W czasie od ostatniego wydania gazetki podjęto szereg 
uchwał. Wśród nich znajduje się kilka, o których warto 
wspomnieć i zwrócić na nie uwagę, ponieważ dotykają 
codziennych sfer życia.
 W październiku podjęto uchwały tzw „podatkowe”, które 
określają nowe stawki podatków na 2020 r. Podatki gminne 
i opłaty w stosunku do roku poprzedniego wzrosły od około 
2,5% do 5%, przy planowanej stopie inflacji w granicach 2,8%. 
Uchwał nie podejmowano jedynie w przypadku podatku 
leśnego i rolnego, gdzie za wysokość stawki przyjęto 
Komunikaty Prezesa GUS ogłoszone w Monitorze Polskim.
 Radni wytypowali również reprezentantów naszej gminy 
na ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu i Sądu 
Rejonowego w Szczecinku. Wybrano następujące osoby: Pani 
Honorata Cegielska – wydział spraw rodzinnych i  Pani Monika 
Kędzia – zakres prawa pracy.   
 Podjęto także uchwałę w sprawie powierzenia Gminie 
i Miastu Mirosławiec przez Gminę Tuczno zadania w zakresie 
zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom 
niepełnosprawnym transportu i opieki na trasie: Mirosławiec 
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej 
w Niemieńsku. Gmina Mirosławiec realizuje łącznie dowóz 
7 osób. Poza tym gmina zapewnia transport osób 
niepełnosprawnych do Wałcza – Przedszkole Terapeutyczno
-Rewitalizacyjne Piękny Umysł.
 Natomiast na XII sesji przyjęto m.in. uchwałę w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Mirosławiec, która określa stawki dodatków do wynagrodzeń 
zasadniczych nauczycieli przysługujących im na podstawie 
Karty Nauczyciela. 
 Na sesjach przyjmowano także szereg zmian do naszego 
budżetu, które m.in. dotyczyły: przyznania dotacji celowej na 
remont pokrycia dachowego na świetlicach wiejskich w Orlu 
i Bronikowie, zwiększono kwotę na dotacje dot. zadania 
usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów 
zawierających azbest, zabezpieczono środki finansowe na 
bieżący remont dróg gminnych, między innymi drogi do 
Sadowa oraz na opracowanie ekspertyzy określającej stan 
eksploatacji składowiska odpadów w Mirosławcu. Do budżetu 
wprowadzono również kwotę dotacji przyznanej na 
modernizację budynku na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 
394.300,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
 Poza wymienionymi wyżej uchwałami radni przyjęli także 
szereg informacji i sprawozdań. W sesjach uczestniczyli również 
zaproszeni goście oraz radni powiatowi. 
W pierwszym roku nowej kadencji (2018-2023) podjęto 128 
uchwał, a frekwencja radnych wynosiła na sesjach 87%, na 
komisjach: Komisja Polityki Społecznej 95%, Komisja 
Gospodarki i Budżetu 94%, Komisja Rewizyjna 100%.

                     Piotr Pawlik
      burmistrz@miroslawiec.pl

Podsumowanie roku i sprawy bieżące.Witam Państwa bardzo świątecznie.
    Co się wydarzyło w gminie od ostatniego 
   numeru naszej gazetki? Sporo. To okres, 
   w którym podpisane zostały umowy, dzięki 
   czemu zostanie dofinansowanych wiele 
   zadań gminnych. 
 Otrzymaliśmy je na modernizację ulicy Mickiewicza, 
Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej. Przy okazji prac drogowych 
na ulicy Kościuszki i Młyńskiej będzie też dokonana wymiana 
sieci wodociągowej, tak żeby wszystko co dotyczy urządzeń 
wodnych zostało wymienione na nowe.
 Do tematów drogowych trzeba zaliczyć również drogę 
powiatową Bronikowo-Próchnowo. Ten, jakże wyczekiwany 
remont drogi, rozpocznie się niebawem. Powiat Wałecki jest 
już po przetargu na realizację tego zadania, co spowoduje, że 
po jego wykonaniu mieszkańcy Próchnowa, ale i okolicznych 
miejscowości (Bronikowo, Piecnik) odczują w przyszłym roku 
dużą ulgę wybierając tę drogę do przejazdu.
 Kolejne dofinansowanie, które zasiliło nasze zadania 
inwestycyjne to środki z Ministerstwa Sportu na budynek na 
Stadionie Miejskim. Kwota prawie 400.000 zł powoduje, że 
poziom finansowania ze środków gminnych spadł do ok. 60%.
Także przyszły rok na terenie gminy to sporo prac i utrudnień na 
drogach. Za co z góry przepraszamy, ale nie potrwa to dłużej jak 
do III kwartału przyszłego roku, a później będzie już tylko 
ładniej i bezpieczniej.
 Został nam jeszcze temat, na który czeka wiele osób. 
Zagospodarowanie jeziora Kosiakowo. Jesteśmy przed 
przetargiem i jeśli nic niepokojącego się tutaj nie wydarzy, to 
prace ruszą z początkiem przyszłego roku. Poziom 
dofinansowania na realizację projektu wynosi ok. 85%. 
Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego, oś priorytetowa 4 
„Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 „Rozwój 
zasobów endogenicznych Urzędu Marszałkowskiego.
 Gdzie trwają jeszcze prace na koniec roku? Mocno 
zaawansowane są roboty budowlane związane z modernizacją 
świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim, planowany koniec prac 
to marzec 2020. Trwają również prace związane z budową 
boiska w Piecniku. Wiosną przyszłego roku będzie można już 
z niego korzystać.
 Realizowane są również zadania, których Państwo 
jesteście autorami. Są to chociażby miejsca parkingowe 
w Mirosławcu Górnym z budżetu obywatelskiego na 2019 rok 
czy zadania z integracji społecznej w ramach programu 
rewitalizacji związanej z zagospodarowaniem terenu przy 
bloku na ul. Spokojnej 2 w Mirosławcu,  powstaniem miejsca 
wypoczynku - skweru z ławeczkami i utwardzonym placem 
w Mirosławcu Górnym oraz budową drewnianej wiaty 
integracyjnej w Jabłonkowie.
 Rok kończy się bardzo inwestycyjnie i pracowicie, co się 
przełoży na realizację projektów w przyszłym roku.

 Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę 
Państwu samych dobrych świątecznych chwil i dużo zdrowia na 
cały 2020 rok.
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 W listopadzie dobiegła końca realizacja projektu 
„Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym”. Gmina 
skorzystała przy tej inwestycji ze środków finansowych 
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu 
„Pomoc finansowa dla  jednostek samorządu terytorialnego 
z obszaru województwa zachodniopomorskiego z prze-
znaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury 
sportowej w 2019 r.”. Kwota dofinansowania wyniosła 18 500 
zł, przy ogólnym koszcie zadania 43 355,50 zł. W ramach 
projektu zakupiono i zamontowano 8 urządzeń do ćwiczeń 
„fitness”. Siłownia będzie atrakcją sprzyjającą rekreacji 
i aktywności sportowej mieszkańców.  

Inwestycje gminne oraz projekty

Siłownia zewnętrzna 

w Mirosławcu Górnym

 9 lipca Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek 
Subocz podpisał z samorządowcami Pomorza Zachodniego 
umowy na dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych. 
Łączna kwota rządowego wsparcia w ramach 12 podpisanych 
umów to 22 mln 394 tys zł. Gmina i Miasto Mirosławiec 
otrzymała dotację na zadanie: „I etap przebudowy ul. 
Mickiewicza w Mirosławcu”. Koszty realizacji wynoszą 
369 708,29 zł ,  w tym dofinansowanie ze środków 
pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 
184 854,14 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. 
Mickiewicza na odcinku 166,85 mb wraz z budową chodnika, 
zjazdami, odwodnieniem oraz fragmentem ul. Spacerowej 
(skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Spacerowej).

Przebudowa ulicy Mickiewicza

Przebudowa ulicy Młyńskiej

 3 października została podpisana umowa o dofinanso-
wanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg 
gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska” ze środków 
pochodzących  z  Funduszu  Dróg  Samorządow ych. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy w części 
zabytkowej miasta na odcinku 102,1 mb, poprzez wykonanie 
krawężników, nawierzchni z bruku kamiennego, zjazdów do 
posesji, chodnika i parkingu równoległego do przebiegu ulicy 
Młyńskiej. 

Nowy budynek na Stadionie Miejskim 

 Zakończona została przebudowa i rozbudowa budynku 
na Stadionie Miejskim w Mirosławcu. Wygląd zewnętrzny 
i układ pomieszczeń w nowym obiekcie odpowiada 
współczesnym wymaganiom. W ramach zadania opracowana 
została dokumentacja, przeprowadzono prace budowlane, 
zapewniono nadzór autorski i inwestorski oraz zakupiono 
wyposażenie obiektu. Dodatkowo poza realizowanym 
projektem obiekt został wyposażony w system monitoringu. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – 
Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej – edycja 2019”. 
Kwota dofinansowania wyniosła 394 300 zł przy całkowitej 
wartości zadania 915 746,10 zł. 

BUDYNEK PRZED MODERNIZACJĄ

BUDYNEK ZMODERNIZOWANY

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
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 Rozpoczęła się realizacja projektu „Budowa infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zgodnie 
z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, przyznana 
wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 94 153,65 
zł ,  a  przewidywana wartość projektu:  110 769 zł . 
Zadanie obejmuje budowę boiska wraz z ogrodzeniem 
i wyposażeniem w 2 bramki, 4 ławki i wózek do nanoszenia linii, 
a także nadzór inwestorski. Przewidywany termin zakończenia 
realizacji projektu to koniec maja 2020 roku. 

Budowa boiska w Piecniku

 Trwa realizacja projektu „Termomodernizacja i przebu-
dowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz 
z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej”, zgodnie 
z umową o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Planowany całkowity koszt zadania wynosi 354 990 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 99 891 zł. 
Planowane zakończenie inwestycji przypada na marzec 2020 
roku. 

Remont świetlicy wiejskiej 

w Łowiczu Wałeckim

 Od stycznia 2020 roku w gminie Mirosławiec ruszy 
projekt „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”. Jest to 
projekt o wartości 1 036 962,50 zł, w tym dofinasowanie ze 
środków Unii Europejskiej wynosi 881 418,12 zł, ze środków 
krajowych 155 544,38 zł. Projekt realizowany będzie z RPO WZ 
na lata 2014-2020. Skierowany jest do 85 osób starszych, 
niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych 
na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz ich 20 faktycznych 
opiekunów. Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu wraz z Ośrodkiem 
Pomocy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamo-
dzielnych (partnerem projektu) i obejmie następujące zadania: 
usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne świadczone 
w miejscu zamieszkania, organizację centrum wsparcia 
opiekunów faktycznych, wdrożenie działań Klubu Seniora na 
terenie Mirosławca, Mirosławca Górnego, Łowicza Wałe-
ckiego, Hanek, Próchnowa, w tym m.in. umożliwienie 
wypożyczania sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Umowa 
o dofinansowanie została podpisana w połowie listopada.

Usługi społeczne 

 Na rok 2020, w trybie procedury bez głosowania (z uwagi 
na brak innych ofert), dla zadań do 30 tys. i 40 tys. zł, zostały 
przyjęte do realizacji następujące projekty:
1. „Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na Stadionie 
Miejskim oraz do siedziby Centrum Aktywności Lokalnej 
w Mirosławcu”, zgłoszony przez Ludowy Klub Sportowy 
MIRSTAL-LOTNIK w Mirosławcu, kwota: 40.000 zł.
2. „Doposażenie OSP Mirosławiec w ubrania bojowe 
specjalne oraz hełmy”, zgłoszony przez Ochotniczą Straż 
Pożarna w  Mirosławcu, na kwotę 30.000 zł.

Z kolei w trybie głosowania jawnego dla zadań do 20 tys. zł 
zostało wybrane do realizacji zadanie: „Doposażenie świetlicy 
wiejskiej (zaplecza kuchennego i sali) w Hankach” - kwota: 
20.000 zł – projekt w głosowaniu uzyskał 1443 głosy.

Pozostałe zadania zgłoszone przez mieszkańców, które uzyskały 
mniejszą liczbę głosów i nie zakwalifikowały się do realizacji to:
1.       „Altana w Bronikowie dla wszystkich”, kwota: 20.000 zł 
– projekt w głosowaniu uzyskał 1095 głosów.
2.      „Rozbudowa o dwa punkty świetlne oświetlenia we wsi 
Sadowo” - kwota: 20.000 zł – projekt w głosowaniu uzyskał 
2 głosy.

Wyniki budżetu obywatelskiego 

na 2020 r.

Aktywizacja Społeczna i Zawodowa

 Projekt p.n. „Aktywizacja społeczna i zawodowa 
w Gminie i Mieście Mirosławiec” współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 
– 2020. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 
i zawodowej 24 mieszkańców Gminy Mirosławiec, w tym 15 
kobiet i 3 osób niepełnosprawnych. Projekt trwa od 1 września 
2018 r. do 31 października 2020 r. Jego wartość wynosi 
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Obchody Narodowego 

Święta Niepodległości 

 11 listopada obchodziliśmy 101. Rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Gminne uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą za Ojczyznę w naszym kościele parafialnym 
z udziałem Biskupa Krzysztofa Zadarko. Następnie tradycyjnie 
na Placu Lotników odbył się uroczysty capstrzyk. Obchody 
zakończył okolicznościowy występ w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w wykonaniu dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Mirosławcu Górnym oraz zespołu 
wokalnego „Po schodkach” z Ośrodka Kultury.

Niepodległościowy Bieg z wąsem

 Niepodległościowy Bieg z wąsem był częścią obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości, który odbył się 9 listopada 
nad jeziorem Harcerskim. Na starcie stawiło się około 50 
uczestników a wśród nich najwięcej miłośników Nordic 
Walking. Szczególne podziękowania kierujemy do Anny Marii 
Lisiak za profesjonalną rozgrzewkę i dopingowanie naszych 
Seniorów na trasie, Strażakom z OSP Mirosławiec, Nadle-
śnictwu za pomoc w organizacji. Do zobaczenia na trasie za rok!

Gminny Dzień Seniora

 22 listopada w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbył się 
Gminny Dzień Seniora. W ten wieczór Seniorzy z gminy mieli 
okazję spotkać się przy wspólnym stole przy kawie 
i słodkim poczęstunku oraz pośpiewać i powspominać utwory 
z lat 70-tych. Ilość uczestników imprezy przerosła oczekiwania 
organizatorów. Sala widowiskowa dosłownie pękała w szwach, 
co tylko świadczy o potrzebie organizacji takiej imprezy 
i integracji środowiska seniorów. Podczas spotkania Burmistrz 
Mirosławca Piotr Pawlik wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Piotrem Czechem, wręczyli kwiaty kierownikowi 
Miejsko –  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mirosławcu Danucie Czerniawskiej – inicjatorce tego Dnia. 
Spotkanie było także okazją do podziękowań wszystkim 
pracownikom tej instytucji z okazji przypadającego dzień 
wcześniej Dnia Pracownika Socjalnego.
Wszyscy Seniorzy bawili się wyśmienicie. Aż żal było wychodzić, 
choć nie z pustymi rękoma. Dla przybyłych gości zostały 
przygotowane prezenty (kwiaty oraz słoiczek miodu).
Muzyczną oprawę imprezy zapewnił zespół BAR – Biesiadny 
Ansambl Rozrywkowy z Wałcza oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mirosławcu.

2 028 056,12 zł. i jest dofinansowany w 95%. Wszystkie zajęcia 
realizowane w ramach projektu opierają się na zasadach 
równości szans i niedyskryminacji.
   Pierwszym działaniem dla wszystkich uczestników były 
warsztaty aktywizacji społeczno-środowiskowej realizowane 
przez Stowarzyszenie EkoQlturka z Mirosławca. Uczestnicy obu 
etapów projektu oraz ich rodziny na zakończenie warsztatów 
wzięli udział w pikniku integracyjnym nad jeziorem Gniewosz 
(Harcerskim). Kolejnym etapem był udział w indywidualnych 
oraz grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym i psycho-
logiem, mających na celu rozpoznanie ich predyspozycji 
zawodowych, określenie słabych i mocnych stron, wzrost 
samooceny.
W okresie od lipca do listopada tego roku 23 osoby objęte 
projektem wzięły udział w kursach zawodowych: „Obsługa 
maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji zieleni oraz 
profesjonalne sprzątanie powierzchni biurowych i przemy-
słowych” i „Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie 
eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektroenerge-
tycznych o napięciu do 1kV” (11 osób), „Ogrodnik terenów 
zielonych” i „Specjalista cięcia i pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych” (6 osób), ,,Opiekun/-ka osób starszych” (6 osób). 
Osoby, które ukończyły kurs ,,Opiekun/-ka osób starszych” 
wezmą również udział w kursie ,,Krawiec”, który pozwoli im na 
nabycie kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy szkoleń 
ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Ponadto 4 osoby nabyły 
kwalifikacje zawodowe uzyskując świadectwo kwalifikacyjne 
z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 
o napięciu do 1kV.
 Spośród uczestników pierwszego etapu projektu 6 osób 
zostało skierowanych na staż zawodowy w zawodzie 
w Urzędzie Miejskim w  Mirosławcu w zawodzie robotnika 
gospodarczego, który rozpoczął się 7 października i potrwa do 
6 lipca 2020 r. Kolejne osoby rozpoczną staż w przyszłym roku. 
Staże zawodowe mają na celu przygotowanie do aktywności 
zawodowej i jej utrzymanie.
Za udział w kursach zawodowych i stażach uczestnicy projektu 
otrzymują stypendia. Mogą też skorzystać ze zwrotu kosztów 
przejazdu na zajęcia oraz ze zwrotu kosztów opieki nad 
dzieckiem i/lub osobą zależną.
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50-lecie pożycia małżeńskiego

 Rok 2019 okazał się rekordowy, pod względem 
złożonych wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które przyznaje Prezydent RP. Do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło ich aż dziesięć. Osiem małżeństw, z okazji 
jubileuszu 50-tej rocznicy zaślubin zostało już nagrodzonych, 
natomiast dwa wnioski  są jeszcze do rozpatrzenia 
u Prezydenta. Od zeszłego wydania gazetki (lipiec 2019) 
Medale w imieniu Prezydenta RP Burmistrz Mirosławca 
wręczył:
 1. 6 lipca w Ośrodku Kultury Państwu Marii i Marianowi 
 Szwedom. 
 2. 13 września w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Państwu 
 Krystynie i Stefanowi Ziębom. 
 3. 13 września w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Państwu 
 Kazimierze i Janowi Krokosińskim.
 4. 18 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
 Państwu Izydorze i Wiktorowi Kolasińskim. 
 5. 25 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
 Państwu Wiesławie i Henrykowi Jakubowskim. 
 6. 25 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
 Państwu Krystynie i Stanisławowi Malinowskim.

Życzymy dużo zdrowia i jeszcze wielu wspólnie spędzonych 
chwil w szczęściu.

Muzyczna lekcja historii

 „Muzyczna lekcja historii” to rockowo - poetycka trasa 
koncertowa zespołu Fabryka, która 25 października miała swój 
przystanek również w Mirosławcu. Dzięki dofinansowaniu ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
„Kultura - Interwencje 2019”, grupa Fabryka wykonała w pop 
- rockowych aranżacjach utwory nawiązujące do różnych 
wydarzeń historycznych. W repertuarze znalazły się wybrane 
piosenki z płyty „Sierpień”, obejmujące m.in. poezje K. K. 
Baczyńskiego. Program uzupełniły znane polskie przeboje z lat 
60. i 90.: „Biały Krzyż”, „Wolność”, „Gdzie są chłopcy z tamtych 
lat”, „Nie pytaj o Polskę” oraz teksty innych polskich poetów. 
Utwory niosły uniwersalny muzyczny i poetycki przekaz, 
a jednocześnie promowały nowoczesne wartości patriotyczne. 
Koncert został uzupełniony o wizualizacje multimedialne 
wzmacniające przekaz.

Przeglądy, konkursy, nagrody…
 22 października w Drawnie odbył się już VIII Papieski 
Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej, w którym udział wzięli 
soliści z Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Wśród nagrodzonych 
na podium z wyróżnieniem znaleźli się Amelia Zawada oraz 
Zuzanna Hańczaryk. Serdecznie gratulujemy.

 Z kolei 25 października odbył się Konkurs Piosenki 
Wojskowej i Patriotycznej o Srebrne Skrzydło – Świdwin 2019, 
który zakończył się dla wszystkich solistów ogromnymi 
sukcesami. Srebrne Skrzydło otrzymały Alicja Bagińska oraz 
Zuzanna Hańczaryk, a wyróżnienia: Amelia Zawada, Lena 
Chabrowska, Klaudia Gabrych oraz Antonina Zdanowicz.
Wszystkie solistki wróciły z nagrodami. Gratulujemy!

Klub Malucha

 Od września wznowione zostały zajęcia Klubu Malucha, 
skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym. W każdą środę 
spotyka się grupa młodsza, a w piątki grupa starszaków. 
Maluchy robią dosłownie wszystko! Prace plastyczne 
(malowanie, wycinanie, rzeźbienie), chemiczne (robienie kul 
do kąpieli czy robienie mydełek). Są gry planszowe, zabawy 
w grupie i przy muzyce. W zajęciach liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa.
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Aktywność i pasja w gminie Mirosławiec

 We wrześniu  zakończył się  trwający 16 miesięcy 
projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Mirosławiec. Dzięki realizacji projektu 100 uczestników, 
korzystało z pełni dofinansowanych zajęć rękodzielniczych, 
plastycznych, wycieczek do Poznania do ZOO, wycieczki do 
Oceanarium w Międzyzdrojach, wycieczki do kina w Pile. 
Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w 3-dniowym 
obozie tożsamości narodowej w Ostrowcu. Partnerami 
projektu był Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz Gmina 
i Miasto Mirosławiec. Łączna wartość dofinansowania 
wyniosła 223 820,00 zł. Projekt realizowany był ze środków 
programu: „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2014-2020” i trwał od stycznia 2019 r.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie EkoQulturka  

60+

 Stowarzyszenie EkoQulturka realizuje projekt dla osób 
60+ pn. „Fabryka aktywności”. Odbiorcami działań są seniorzy 
z terenu gminy Mirosławiec. W ramach projektu uczestnicy 
mogli już skorzystać z pełni darmowych wykładów i spotkań 
z prawnikiem, pielęgniarką, rehabilitantem, dietetykiem 
medycznym, psychologiem. Przeprowadzone zostały warsztaty 
z nordic walking, gdzie każdy z uczestników otrzymał komplet 
kijów, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty plastyczne, 
spotkania o znaczeniu wolontariatu. Uczestnicy skorzystali 
również z zaplanowanego 3-dniowego wyjazdu studyjnego do 
Poznania, gdzie odkrywali uroki serca Wielkopolski. Czas 
trwania projektu: od czerwca do końca grudnia 2019, a na jego 
realizację uzyskano dofinansowanie w kwocie 114 018,00 zł 
z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.

Z przewodnikiem po Gminie

 Stowarzyszenie EkoQulturka w Mirosławcu otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 3000 zł z programu „Działaj 
Lokalnie” na opracowanie dla gminy Mirosławiec pierwszego  
przewodnika. Przewodnik został opracowany przez znanego 
w gminie autora książek o historii Mirosławca p. Jarosława 
Leszczałowskiego. Wkrótce przewodnik będzie dostępny na 
stronie internetowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz 
Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. Obecnie trwają prace nad 
pozyskaniem środków na wydanie przewodnika w formie 
papierowej. 

„Splash of color”

 Projekt „Splash of color” zrealizowany 27 sierpnia przez 
Stowarzyszenie EkoQulturka, przy współpracy z Ośrodkiem 
Kultury w Mirosławcu, został sfinansowany ze środków 
Programu „Społecznik na lata 2019-2021 - Program 
Marszałkowski”. To Święto Kolorów w Mirosławcu - najbardziej 
kolorowy event w województwie zachodniopomorskim! 
Fantastyczna muzyka, niezapomniana atmosfera i kolorowy 
zawrót głowy. Ponadto: międzynarodowe i międzypokole-
niowe rozgrywki piłki siatkowej, food trucki, slowfood, 
naturalne soki, strefa zabaw dla dzieci i niesamowicie 
klimatyczne jeziorko Kosiakowo. 

Projekt „Zielone Lato w mieście”

 Projekt „Zielone Lato w mieście” zrealizowany w lipcu
i sierpniu przez Stowarzyszenie EkoQulturka przy współpracy 
z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu, został sfinansowany ze 
środków Programu „Społecznik na lata 2019-2021 - Program 
Marszałkowski”. Celem działań objętych projektem było 
dostarczenie dzieciom z terenu gminy Mirosławiec ciekawych 
propozycji zajęć o walorach kształcących, uchronienie przed 
zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla tzw. „zabicia czasu”. 
Projekt zrealizowany został na bazie świetlic będących 
pod opieką Ośrodka Kultury. W programie znalazły się: 
spotkania ze służbami, warsztaty integracyjne, kulinarne, 
zajęcia artystyczne oraz wycieczka do „Dzikiej Zagrody” 
w Jabłonowie.
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KALENDARZ IMPREZ 
NA NADCHODZĄCE MIESIĄCE

23.01.2020 - występ Chóru Wojskowej Akademii Lotniczej 

w Dęblinie – uroczystość w związku z obchodami katastrofy 

samolotu CASA.

 - koncert dla mieszkańców - Spotkanie  z muzyką 31.01.2020

klasyczną (sponsor Żywiec Zdrój S.A.)

 – 75. Rocznica Walk o Mirosławiec10.02.2020

- Ferie bez nudy w Ośrodku Kultury10-21.02.2020 

 - Babski Wieczór w Ośrodku Kultury07.03.2020

Bieżące wydarzenia zawsze aktualne na  

www.miroslawiec.pl 

Magdalena Witkiewicz 

w Bibliotece Publicznej 

w Mirosławcu.

 Spotkanie z popularną autorką książek odbyło się 
w mirosławieckiej bibliotece 3 października. Magdalena 
Witkiewicz, zwana „autorką od szczęśliwych zakończeń”, 
podczas wieczoru autorskiego opowiedziała o swojej drodze do 
pisarstwa, a także o tym, dlaczego wszystkie jej książki mają 
szczęśliwe zakończenia. Sala czytelni biblioteki była 
wypełniona po brzegi, co nas ogromnie cieszy i jest dowodem 
na potrzebę organizowania takich akcji w naszym środowisku. 
Po spotkaniu można było kupić książki autorki z osobistym 
autografem. Było to kolejne działanie w ramach programu 
Morze Kultury, dofinansowane ze środków otrzymanych 
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

   W ramach projektu 
K s i ą ż n i c y  Po m o rs k i e j 
w Szczecinie „Podróże po 
literaturze” 23 września 
w bibliotece gościł teatr 
„Przy Stoliku”. Aktorki 
Teatru Współczesnego 
w Szczecinie Ewa Sobczak i 
Ewa Sobiech zaprezen-
towały sztukę Andrzeja 
Niedoby pt: „Kim pani 
jest?” 

Teatr „Przy Stoliku”

Przeczytana przez zawodowe aktorki sztuka dotyczyła 
znaczenia wydarzeń z przeszłości w życiu człowieka. 
Dziękujemy wszystkim za udział i liczymy na kolejne spotkania. 

Narodowe czytanie

 Tegoroczna, 8. Edycja Narodowego Czytania odbyła się 
7 września. Wzięło w niej udział 15 osób. W tym roku czytano 
8 polskich opowiadań. Dziękujemy za udział czytającym 
i obserwatorom. Było sympatycznie i międzypokoleniowo. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów p. Bernadety 
Sudnikowicz.  

 Święto Zmarłych to również dla Przedszkolaków czas 
zadumy i przemyśleń o naszym życiu. W związku z tym przed 
1 listopada dzieci oddały cześć wszystkim zmarłym praco-
wnikom przedszkola. Ponadto został zapalony znicz pod 
pomnikiem poległych żołnierzy, jako symbol pamięci i hołdu.

Samorządowe Przedszkole 

SŁONECZKO w Mirosławcu

Ku pamięci...

Tradycja polsko-amerykańska

 Podczas pobytu w Polsce, amerykańscy żołnierze 
poznają różne polskie tradycje i zwyczaje. W przedszkolu 
postanowiono postawić na rewanż i dać możliwość żołnierzom 
do przedstawienia ich tradycji i obyczajów. 31 października 
amerykańscy goście pogłębili wiedzę dzieci o amerykańskie 
święto - Halloween. Głównym symbolem tego dnia jest 
wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi 
zębami. Wszyscy wymieniali się wiedzą oraz poznawali polską 
i amerykańską tradycję związaną ze świętem zmarłych.
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Zaczarowana dynia

 Na początku października w przedszkolu został 
ogłoszony konkurs rodzinny dla grup realizujących 
Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”- 
Krasnoludków i Muchomorków, pt. „Zaczarowana dynia”.  
Konkurs polegał na stworzeniu pracy z dyni, ale żeby nie było 
tak łatwo, musiała ona nawiązywać do baśni braci Grimm, pt.  
„Kopciuszek”. Na przedszkolnym holu pojawiło się mnóstwo 
pięknych prac - karoce z dyni, zamek z dyni, a nawet sam 
Kopciuszek. 28 października nastąpiło uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu. Komisja nie miała łatwego zadania 
i po długich obradach uznała, że każda z przyniesionych przez 
dzieci prac zasługuje na pierwsze miejsce. Zanim rozdano 
nagrody obie grupy zaprezentowały przybyłym gościom krótki 
występ artystyczny. Upominki zostały ufundowane przez 
Nadleśnictwo Mirosławiec oraz Bank Spółdzielczy. 
Podziękowania należą się także wszystkim Rodzicom 
i Dzieciom, którzy włożyli mnóstwo pracy i serca w wykonanie 
prac konkursowych. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem!

Dni Zajęć Otwartych

 Październik jest miesiącem zajęć otwartych. Spotkania 
te są jedną z form kontaktu nauczyciela z rodzicami. 
Przedszkolaki z niecierpliwością oczekują na zaproszonych 
gości, a podczas zajęć każdy stara się zaprezentować jak 
najlepiej. Mimo wielu obowiązków mamusie i tatusiowie 
licznie przybywają do przedszkola, by towarzyszyć swoim 
pociechom w rozwiązywaniu wielu zadań czy wykazywaniu się 
zdobytymi umiejętnościami. Dzieci chętnie i aktywnie 
uczestniczą w proponowanych formach działalności, dając 
wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie. 
Po spotkaniach zostały już tylko miłe wspomnienia, 
rozwieszone prace na tablicach informacyjnych oraz fotografie 
upamiętniające to ważne wydarzenie.

„Snuj się, snuj bajeczko...”

 Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, 
w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze 
najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu 
z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce 
szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek 
wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności 
intelektualnej, wzbogaca wiedzę o świecie i jednocześnie 
kształtuje wrażliwość moralną. W związku z powyższym, 
18 października Panie Seniorki z mirosławieckich stowarzyszeń 
przygotowały i przeczytały bajki oraz opowiadania z dziecięcej 
półki. Wybór literatury dziecięcej był bardzo trafiony, ponieważ 
dzieci słuchały z zapartym tchem. Na zakończenie spotkania 
wspólnie z zaproszonymi seniorkami tańczyły i bawiły się 
w przedszkolne zabawy.

Dzień życzliwości

 21 listopada w przedszkolu obchodzono Dzień 
Życzliwości. Tuż po śniadaniu „Biedronki” i „Motylki” spotkały 
się w sali u starszaków, aby wspólnie świętować ten dzień. 
Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, których 
celem było stworzenie przyjaznej atmosfery pełnej uśmiechu 
i wzajemnej życzliwości. Bawiły się w „Pomidora”, współpra-
cowały w parach w zabawie „Pomóż przyjacielowi”, współdzia-
łały przy okazji zabaw z chustą animacyjną. Przedszkolaki 
próbowały też ustalić, co to znaczy być życzliwym i jakie cechy 
można przypisać osobie życzliwej. Swoje pomysły zapisywały 
na promyczkach „Słoneczka życzliwości”. Każde dziecko 
stworzyło także laurkę dla rodziców, w którą wkleiło kilka 
miłych słów. Największą atrakcją tego dnia była jednak piękna 
dekoracja z napisem „życzliwość dodaje skrzydeł” - umożliwiała 
ona wykonanie zdjęcia na tle pięknych kolorowych skrzydeł.
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Narodowe Święto Niepodległości

 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 
w Mirosławcu odbył się apel z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Nadleśnictwa, Jednostki 
Wojskowej, wojsk amerykańskich oraz Rady Rodziców. 
Uczniowie z klasy VI a i VIII a w formie krótkiej lekcji historii 
wspomnieli o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski 
począwszy od rozbiorów, a skończywszy na dniu 11 listopada 
1918 r. Na zakończenie uczniowie klasy III b wykonali taniec 
„Barwy Mojej Ojczyzny” oraz zaśpiewali piosenkę pt. „Jesteśmy 
Polką i Polakiem”. W tym uroczystym dniu o godzinie 11.11 
wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz 
zaproszonymi gośćmi odśpiewali na dziedzińcu szkolnym cztery 
zwrotki hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Bez Przemocy. Tego dnia w szkole został zaakcentowany ten 
ważny dzień. Członkowie Samorządu Uczniowskiego (wypo-
sażeni w niebieski symbol walki z przemocą – niebieskie 
balony) we wszystkich klasach uświadamiali swoim kolegom 
i koleżankom, jak ważne jest to, aby przeciwdziałać agresji 
i przemocy. Podczas prowadzonych rozmów uczniowie 
wskazywali, w jaki sposób należy reagować, gdy widzimy, że 
ktoś zachowuje się niewłaściwie wobec drugiej osoby, jak 
również, gdzie należy zgłosić taką sytuację. W każdej klasie 
chętni uczniowie odrysowywali na niebieskich brystolach 
symbolicznie swoje dłonie - na znak solidarności z ofiarami 
przemocy, zapisywali także hasła zachęcające do nawiązywania 
pozytywnych relacji z innymi ludźmi.
W akcję zaangażowani zostali również nauczyciele oraz 
pracownicy obsługi i administracji, którzy na wcześniej 
przygotowanych przez Samorząd Uczniowski niebieskich 
papierowych dłoniach dzielili się swoimi przemyśleniami 
dotyczącymi stosowania zachowań przemocowych.
Z przygotowanych materiałów zostały przygotowane gazetki na 
korytarzach szkolnych, a nauczyciele w celu wzmocnienia 
poruszanych zagadnień poruszyli problematykę obchodzonego 
Dnia na kolejnych godzinach lekcyjnych.

Bezpieczna Droga do Szkoły

 27 września uczniowie klas pierwszych, jak co roku, 
uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym z policjantami 
z Posterunku Policji w Mirosławcu. Spotkanie dotyczyło 
bezpieczeństwa najmłodszych uczniów podczas drogi do 
szkoły. Policjanci zwrócili szczególną uwagę na to, aby 
przechodzili przez jezdnię tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych, przypomnieli zasady obowiązujące przy 
sygnalizacji świetlnej. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się 
na temat zasad bezpieczeństwa. Punktem kulminacyjnym 
spotkań z policjantami było wykonanie prac plastycznych 
i gazetek ściennych nawiązujących do poruszanych zagadnień.

Urodziny Kubusia Puchatka 

 14 października Kubuś Puchatek obchodził 93 urodziny. 
Z tej okazji do biblioteki szkolnej zawitali uczniowie klas I na 
zajęcia czytelnicze. Dzieci poznały książkę o Kubusiu i jego 
przyjaciołach. Następnie uczniowie podarowały misiowi 
samodzielnie wykonane laurki z życzeniami urodzinowymi. 
Bibliotekarz zaprosił uczniów do wspólnych „Kubusiowych” 
zabaw a na koniec, dzieci zostały zaproszone do samodzielnego 
korzystania ze szkolnej biblioteki.

Pasowanie na Pierwszoklasistę 

 Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się 
w szkole jest przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków 
społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Taka 
uroczystość odbyła się w szkole 8 października. Pierwszaki 
samodzielnie wystąpiły przed swoimi rodzicami i zaproszonymi 
gośćmi, chwaląc się zdolnościami muzycznymi, poloni-
stycznymi, matematycznymi oraz recytatorskimi. Następnie 48 
uczniów zostało pasowanych przez  Dyrektor Krystynę Górniak 
na uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 
w Mirosławcu. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie przybili 
swoją pieczątkę na certyfikacie oraz odebrali pamiątkowe 
dyplomy. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście życząc 
uczniom wielu szkolnych sukcesów. 
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Cykl zajęć w ramach projektu 

„Matematyczny agent” 

 W szkole od września realizowany był projekt 
„Matematyczny Agent w Piecniku” - dofinansowany przez 
Fundację mBanku. Jest on skierowany do uczniów klas IV, V 
oraz VI. Ma formę gry terenowej, podczas której, dzieci 
poszukują „matematyki” w naszej okolicy. Projekt łączy wiedzę 
matematyczną z wiedzą o regionie. Nawet w tak małej 
miejscowości jak Piecnik matematyka jest wszechobecna. 
Uczniowie za pomocą aktywnych metod nauczania rozwijają 
myślenie logiczne oraz ćwiczą wykorzystanie matematyki 
w życiu codziennym.
 16 września odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
Nadleśnictwa w Mirosławcu p. Michałem Dubiałem, który 
udowodnił uczniom wszechobecność matematyki w otacza-
jącym nas środowisku. Pan leśniczy opowiadał dzieciom jak 
mierzy się wysokość czy średnicę drzew oraz ich liczebność 
w lesie. Uczniowie mieli okazję poznać przyrządy pomiarowe 
stosowane w leśnictwie, m.in. średnicomierz potocznie zwany 
klupą, stosowany do pomiaru średnicy drzewa czy 
wysokościomierz leśny, używany do wyznaczania wysokości 
drzew. Następnie dzieci miały okazję same dokonywać 
pomiarów z ich użyciem. Dowiedziały się, jaką jednostką jest 
kubik, a także obliczały ile rocznie drzew należy ściąć, aby 
zapewnić opał na zimę dla przeciętnej czteroosobowej rodziny.
 26 września zostały zorganizowane podchody 
matematyczne pod hasłem „Ile to jest 7×8?”. Było to kolejne 
działanie realizowane w ramach projektu. Wzięli w nim udział 
chętni uczniowie z klas IV – VI. Uczestnicy podchodów, pracując 
w grupach rywalizowali ze sobą rozwiązując zagadki 
i łamigłówki matematyczne dotyczące tabliczki mnożenia. 
Wszyscy świetnie się bawili spędzając wspólnie czas na 
świeżym powietrzu. Podchody zapewniły uczniom mnóstwo 
rozrywki, a przede wszystkim wzbogaciły ich dotychczas nabytą 
wiedzę. Dzieci musiały odnaleźć na terenie Piecnika sześć 
miejsc z zadaniami do rozwiązania. O zwycięstwie decydowała 
suma punktów uzyskanych za poprawne wykonanie zadań oraz 
za czas przybycia na metę. Wszyscy spisali się na medal, 
a wygraną drużynę czekała na mecie miła niespodzianka. 
 12 października zorganizowano „Rajd Matematyczny” 
dla uczniów klas IV – VI. Było to już trzecie zadanie wynikające 
z realizacji wspomnianego projektu. Trasa rajdu prowadziła od 
budynku szkoły w Piecniku przez Toporzyk i Laski Wałeckie, aż 
do punktu docelowego – miejscowego jeziora. Łącznie młodzi 
piechurzy pokonali ponad 11 kilometrów. Na trasie uczniowie 
nie tylko podziwiali piękno okolicy, ale również poszerzali swoją 
wiedzę o przyrodzie oraz historii naszego regionu. Ponadto 
rozwiązywali zadania i łamigłówki matematyczne, szukali 
wokół siebie symetrii, budowali bryły z kasztanów i przez cały 
czas monitorowali ilość przebytych kroków i spalonych podczas 
wędrówki kalorii, za pomocą aplikacji w smartfonach. 
Zwieńczeniem rajdu było ognisko i wspólne pieczenie 
kiełbasek. 
 25 października uczniowie udali się na teren boiska 
szkolnego w celu oszacowania, a następnie dokonania
pomiarów wyznaczonego obszaru za pomocą różnych narzędzi: 
taśmy mierniczej, kroków i stóp. Każdy przez chwilę mógł 

Szkoła Podstawowa w Piecniku
poczuć się jak „projektant” i wykorzystać przyrządy miernicze 
w praktyce. Uczniowie doskonalili umiejętności na temat 
mierzenia długości i szerokości, zamiany jednostek długości 
i obliczania obwodów, pól figur geometrycznych. Obliczali koszt 
wyremontowania szkolnego boiska, przy czym mieli mnóstwo 
zabawy. 

Master Chef w Piecniku

 14 listopada uczniowie uczestniczyli w nietypowych 
zajęciach w świetlicy wiejskiej w Piecniku. Dzięki pomocy pani 
Małgorzaty Nicpoń, pracownika Ośrodka Kultury w Mirosławcu 
dzieci mogły poczuć się jak uczestnicy popularnego programu 
kulinarnego Master Chef. Uczniowie podzieleni na zespoły 
otrzymali kartkę z dokładnymi instrukcjami i przepisem na 
„Rogaliki cioci Eli”. Najpierw czekało ich zadanie obliczenia 
dokładnej ilości składników. Zostały one zaszyfrowane 
działaniami matematycznymi. Następnie musieli samodzielnie 
odmierzyć odpowiednią ilość każdego składnika, korzystając 
z dostępnej wagi i miarek. Po wykonaniu tych czynności mogli 
przystąpić do wyrabiania ciasta i zawijania rogalików. Każda 
z trzech grup poradziła sobie z zadaniem w swoim tempie i na 
swój własny sposób. Zajęcia, pomimo że kulinarne, kształciły 
praktyczne matematyczne umiejętności – uczniowie wyliczali, 
odmierzali, ważyli, a nawet obliczali czas, który potrzebny 
będzie do wyrośnięcia ciasta. W oczekiwaniu na wyrośnięcie 
w piecu rogali przygotowano również kolorowe muffinki. 
Zdobyte podczas zajęć umiejętności dzieci na pewno 
wykorzystają nie raz w codziennym życiu.
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11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

 Narodowe Święto Niepodległości należy niewątpliwie 
do najważniejszych świąt w kalendarzu uroczystości patrio-
tycznych. Z tej okazji 8 listopada Szkoła Podstawowa 
w Piecniku w szczególny sposób uczciła 101 Rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie odświętnie 
ubrani, w ciszy i skupieniu wysłuchali pouczającej lekcji historii, 
którą przygotowali uczniowie: Zuzia Kalinowska, Julia Jaszczyk, 
Radosław Januszewski, Adrian Kartasiński, Malwina 
Fedoryszyn, Maja Bednarek, Daria Aduszkiewicz, Dominika 
Malinowska, Amelia Zawada, Lidia Chrobak, Mateusz Grygiel, 
Laura Szymańska, Amelia Machczyńska, Paulina Szwarcrok, 
Patrycja  Kozioł, Krystian Jasiński, Bartek Kalinowski pod 
kierunkiem p. Justyny Wiśniewskiej - Jasińskiej. Następnie w 
inscenizacji słowno - muzycznej ukazano kolejno okres 
zaborów i umęczoną Polskę oraz symboliczne zrzucanie kajdan i 
szczęśliwe odzyskanie wolności. Uczniowie zaprezentowali 
utwory o treści patriotycznej nawiązujące do tragicznych 
wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. Podczas apelu został 
odśpiewany hymn narodowy w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją 
ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której 
uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. 
placówek w kraju i za granicą.

Pasowanie na Przedszkolaka

 29 października odbyło się pasowanie na przedszkolaka. 
W uroczystości brali udział rodzice, najbliższa rodzina 
przedszkolaków oraz dyrektor szkoły - Katarzyna Pierzchała. 
W części artystycznej dzieci zaprezentowały swoje umie-
jętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Mimo ogromnej 
tremy poradziły sobie wspaniale, zwłaszcza podczas tańca 
ludowego  „Maryneczka” i tańca włoskiego „Tarantella”. Po 
występach pani dyrektor przez symboliczne położenie ołówka 
na ramieniu każdego dziecka dokonała pasowania. Następnie 
wręczono dzieciom prezenty, medale i słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 

Szkoła pamięta

 Minister Edukacji Narodowej zaprosił szkoły do udziału 
w akcji pod hasłem SZKOŁA PAMIĘTA. Jej celem było 
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy 
są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 
Szkoła w Piecniku przyłączyła się do niej poprzez symboliczne 
oddanie hołdu żołnierzom poległym podczas zdobywania Wału 
Pomorskiego. W dniu akcji czyli 26 listopada cała społeczność 
uczniowska udała się pod pamiątkowy obelisk w Piecniku, gdzie 
przedstawiciele poszczególnych klas złożyli zapalone znicze. 
Ponadto uczniowie, w ramach działania Szkolnego Koła Caritas,  
uporządkowali zaniedbane groby w Lubnie i Jabłonowie. 
Do akcji sprzątania miejsc pamięci włączyli się również 
uczniowie, którzy 27 października uporządkowali dwa takie 
miejsca w swojej rodzinnej wsi.

Dzień Tabliczki Mnożenia

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, obchodzony w tym 
roku 4 października, to świetna okazja do doskonalenia 
znajomości tabliczki wśród uczniów. W tygodniu poprze-
dzającym święto uczniowie mieli wiele okazji do ćwiczeń w tym 
zakresie na lekcjach matematyki, a także języka niemieckiego 
- liczenie po niemiecku okazało się jeszcze trudniejsze. 
W poszczególnych klasach przeprowadzono również Klasowe 
Mistrzostwa Tabliczki Mnożenia, dzięki którym udało się 
wyłonić najlepszych uczniów oraz uświadomić pozostałym, 
że warto jeszcze trochę poćwiczyć. Tytuły Klasowego Mistrza 
Tabliczki uzyskali: Antoni Bieć z klasy IV, Amelia Zawada z klasy 
V, Lidia Chrobak z klasy VI oraz Eryk Antczak z klasy VIII. 
Gratulujemy.

Bijemy Rekord

 16 października  przypada  EUROPEJSKI DZIEŃ 
PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA. Z tej okazji szkoła po raz 
czwarty wzięła udział w ogólnopolskiej akcji BIJEMY REKORD, 
której głównym organizatorem jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W akcji „Bijemy Rekord” chodziło
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o jednoczesne, 30 minutowe, prowadzenie resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób. Po 
krótkim instruktażu w wykonaniu pięciorga uczniów klasy 
drugiej: Antoniny Czuby, Alicji Matusiak, Leny Biniaś, Zuzanny 
Bieniek i Ksawerego Janowicza, dzieci z oddziału prze-
dszkolnego oraz uczniowie wszystkich klas przystąpili do 
udziału w wydarzeniu. Wspierani przez swoich wychowawców 
i nauczycieli z wielkim zaangażowaniem, promując naukę 
pierwszej pomocy, starali się pobić rekord szkolny z 2015 roku 
(wtedy w akcji wzięły udział 73 osoby) i mieć swój udział 
w pobiciu rekordu Polski z 2018 roku (116.342 osoby) przy 
pięciu stanowiskach, na 5 fantomach resuscytowało 77 
uczniów. Tym samym pobili oni rekord szkolny z 2015 roku. Na 
informację dotyczącą rekordu Polski trzeba poczekać do 
momentu zebrania danych o wydarzeniu ze wszystkich 
instytucji w nim uczestniczących. Koordynatorem akcji była 
p. Beata Kolasińska.

Wyniki konkursu na Eko Plakat 

i Eko Rzeźbę

 Rozstrzygnięto konkurs organizowany w ramach 
projektu pn. „Kompleksowe działania edukacyjne w zakresie 
gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego” 
dla uczniów klas IV-VIII na EKO – PLAKAT. Osoby nagrodzone 
w konkursie: I miejsce (rower): Szymon Jenda kl. V A, II miejsce 
(rolki): Anna Śliwczyńska kl. VII B, III miejsce (deskorolka): 
Nawrocki Miłosz kl. V A. Nagrody pocieszenia otrzymali: 
Furman Maja kl. VA, Jabłońska Karolina kl. VA,  Piotrowski 
Maciej kl. V A.
Rozstrzygnięto również konkurs na EKO RZEŹBĘ, organizowany 
w ramach projektu pn. „Kompleksowe działania edukacyjne w 
zakresie gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu 
wałeckiego”. Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:  
I miejsce (nagroda pieniężna w wysokości 500 zł): Grażyna 
Muzyka, II miejsce (nagroda pieniężna w wysokości 300 zł): 
Laura Mordyl, III miejsce (nagroda pieniężna w wysokości 200 
zł): Nadia Drabik. Nagrody pocieszenia otrzymały: Laura 
Szymańska, Joanna Jońska, Katarzyna Mazur. Dziękujemy 
wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił 
w konkursie! Galeria wykonanych plakatów oraz rzeźb 
zgłoszonych do konkursu dostępna na www.miroslawiec.pl. 

Imprezy Gminne

Festiwal Żubra

 Kolejna edycja Festiwalu Żubra za nami. W tym roku 
zmieniono formułę imprezy, która odbyła się w piątek i sobotę. 
W piątek (5 lipca) na scenie wystąpiły zespoły: Po Schodkach, 
Joryj Kłoc, Zajefajni, Łobuzy, zespół Camasutra, Classic. 
Na koniec pierwszego dnia festiwalu odbył się pokaz sztucznych 
ogni. Do rana trwała zabawa, której oprawę muzyczną zapewnił 
Piotr Oćwieja. 

Sobota (6 lipca) minęła w rockowym klimacie. Zagrali: 
Falkenblues, Glasspop, Atlas Bird, Ewelina Lisowska oraz Dżem, 
na który przybyły tłumy. Prowadzącym Festiwal Żubra był 
Roman Czejarek. Frekwencja oczywiście była niesamowita, co 
utwierdza tylko w przekonaniu, że słuszna jest przyjęta formuła 
festiwalu a dobierani wykonawcy cieszą się ogromną 
popularnością. Zdjęcia i filmy z Festiwalu dostępne na 
www.miroslawiec.pl. 
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Zjazd Młodzieży Friedlandzkiej 

w Mirosławcu

 W dniach 12-15 lipca Mirosławiec był gospodarzem 
Zjazdu Młodzieży Friedlandzkiej. 12 lipca (w PIĄTEK) w Szkole 
Podstawowej w Piecniku odbyło się otwarcie spotkania, na 
którym młodzież oraz opiekunowie mogli posłuchać koncertu 
zespołu Potargani. Następnego dnia delegacje z miast 
partnerskich (Debrzno, Mieroszów, Korfantów, Frýdlant nad 
Ostravicí, Friedland Meklenburg, Friedland Brandenburg, 
Friedland Niedersachsen oraz delegacja z Mirosławca) miały 
okazję zwiedzić Dziką Zagrodę Żubrów, Muzeum Walk o Wał 
Pomorski, salę tradycji lotnictwa oraz uczestniczyć w war-
sztatach w 7 Ogrodach w Łowiczu Wałeckim. Tam, uczestnicy 
piekli bułeczki, ciastka, malowali koszulki oraz wykonywali 
tekturowe domki, a następnie wspólnie bawili się przy muzyce. 
Kolejny dzień minął na sportowo. Rozegrano turniej o puchar 
Zjazdu Młodzieży Friedlandzkiej, gdzie pierwsze miejsce zajął 
Friedland Niedersachsen, później kolejno: Friedland 
Meklenburg, Debrzno, Frýdlant nad Ostravicí, Friedland 
Brandenburg, Mirosławiec, Korfantów oraz Miroszów. Po 
rozgrywkach sportowych uczestnicy pojechali nad jezioro 
Bytyń Wielki, gdzie wspólnie odpoczywali i pływali motorówką. 
W ostatni dzień Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik pożegnał 
delegacje, podziękował wszystkim za uczestnictwo 
w Zjeździe Młodzieży Friedlandzkiej, przekazał każdej grupie 
torby z upominkami oraz poinformował, że kolejne spotkanie 
Friedland-Cup odbędzie się w Pravdinsku w Rosji w 2020 r. 

Festyn Lotniczy 

 31 sierpnia odbył się Festyn Lotniczy na terenie 12. Bazy 
Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Podczas 
imprezy zaprezentowano pokazy dynamiczne samolotów Su-
22, Mi-24, W-3, PZL-130, ORBITER-2B, pokaz skoków ze 
spadochronem, pokaz desantu żołnierzy ze śmigłowca. Na 
płycie lotniska były dostępne wystawy sprzętu sił po-
wietrznych, wojsk lądowych oraz bezzałogowy statek 
powietrzny USA MQ-9 REAPER. W trakcie imprezy można było 
zobaczyć również pokazy grup rekonstrukcji historycznej, 
występy artystyczne, koncert Orkiestry Wojskowej z Koszalina 
oraz zespół Żuki. Swoje stoisko miał również Urząd Miejski 
w Mirosławcu, które jak co roku, przyciągnęło wielu gości.

Dożynki Powiatowo-Gminne 

 14 września na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbyły 
się Dożynki Powiatowo - Gminne organizowane przez Gminę 
i Miasto Mirosławiec, Powiat Wałecki oraz Ośrodek Kultury 
w Mirosławcu. Podczas Dożynek odbyła się uroczysta Msza 
Święta  poprowadzona przez Proboszcza naszej parafii ks. 
Edwarda Matyśniaka. Na stadionie swoje stoiska reprezen-
towały sołectwa: Orle, Hanki, Kalinówka, Piecnik, Jabłonkowo, 
Toporzyk, Bronikowo, Próchnowo oraz  przedstawiciele 
pozostałych gmin Powiatu Wałeckiego. Podczas dożynek 
można było zobaczyć polsko - niemiecki program artystyczny 
oraz występy lokalnych zespołów działających przy Ośrodku 
Kultury: Po schodkach, Swojacy, Jarzębina oraz występ zespołu 
Potargani i gwiazdy wieczoru Sławomir. 
Wyniki turnieju dożynkowego dostępne na 
www.miroslawiec.pl. 
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Wieści z Dzikiej Zagrody

 W Zagrodzie, we wrześniu przyszedł na świat mały 
żubrzyk o imieniu Potok. W Zagrodzie pojawiły się również 
małe rysie. W trakcie poszukiwań zwierząt do projektu 
reintrodukcji „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”, 
Dzika Zagroda natrafiła na likwidowaną hodowlę. Mama 
maleństw została sprzedana, a los kociąt nie został obojętny. 
Zabrano je do Zagrody, gdzie musiały przejść szereg badań 
i szczepień, by mogły zostać na wybiegach. W planach jest 
je odchować i w ramach kontynuacji działań związanych 
z reintrodukcją, wypuścić na wolność, co jest dużo lepszym 
losem niż widok zza krat do końca życia. Kociaki rozwijają się 
niesamowicie szybko.  

 Dzika Zagroda ruszyła z kolejnym projektem 
„Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów”, którego 
zadaniem jest kontynuacja działań związanych z ochroną, 
rozwojem i zarządzaniem populacją żubrów na naszych 
terenach. 

Obecnie mamy około 300 
żubrów na Pomorzu Zacho-
dnim,  roz lokowanych na 
dużym obszarze, co jest bardzo 
korzystne, bo nie zbijają się 
w wielkie stada, a żyją w nie-
wie lk ich  grupach.  Po  za 
dwoma przypadkami - kolizją 
drogową i skłusowaniu byka, 
żubry są w dobrej kondycji, 
a populacja stale się rozwija.

Zapraszamy do śledzenia żubrowych i rysiowych tematów na 
stronie internetowej Dzikiej Zagrody oraz funpage`a na 
Facebooku (@dzika.zagroda.jablonowo 
oraz @powrot.rysia.pomorze.zachodnie).

Wiadomości sportowe

 28 i 29 września w Viljandi w Estonii odbył się Puchar 
Bałtyku (Baltic Cup) w wioślarstwie. W regatach brali udział 
zawodnicy i zawodniczki w wieku od 15 do 17 lat. 
Rywalizowano na dwóch dystansach - na 500 m i na 2000 m. 
Polskie drużyny w sumie zdobyły jedenaście medali. 
Zawodniczka UKS Ateny SMS Wałcz Julia Sulik została powołana 
na obóz kadrowy i reprezentowała Polskę w czwórce 
podwójnej (JW4X), która zajęła II miejsce i zdobyła srebrny 
medal. Gratulujemy!

Kolejny sukces Julii

 Koniec sezonu żeglarskiego 2019 zwieńczyły 
czterdzieste turystyczne regaty ujęte w kalendarzu Pilskiego 
OZŻ „XL Ogólnopolskie Regaty o Puchar Jesiennej Bryzy”.  
W regatach wystartowały 24 jachty w klasach: T1, T2, T3, Orion, 
Spark i Omega. Tym razem Mirosław Sztuba pozostał 
bezkonkurencyjny i z dorobkiem 4 punktów uplasował się na 
I miejscu. Na II miejscu był Adam Wojnicki na jachcie „Volvo 

Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie 

o Puchar Jesiennej Bryzy

Ocean Race”. Załoga z „Bezpiecznego Portu” uplasowała się na 
miejscu trzecim. Wspomnieć należy, że w składzie tej załogi 
zawsze znajdują się osoby niepełnosprawne a udział 
w regatach jest m. in. realizacją programu aktywizacji osób 
niepełnosprawnych. Szczegółowe wyniki z regat oraz 
fotogaleria dostępna na www.miroslawiec.pl.

Powiatowe Igrzyska w Unihokeju 

 7 listopada w Mirosławcu odbyły się Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt. Drużyna dziewcząt 
z Mirosławca w zawodach zajęła pierwsze miejsce 
i awansowała do zawodów regionalnych, które odbywają się na 
poziomie półfinałów województwa. Nasze dziewczęta wygrały 
8:0 z Piecnikiem i zremisowały z Tucznem 1:1. Najwięcej 
bramek dla drużyny zdobyła Weronika Jabłońska, ale wszystkie 
dziewczęta zagrały na wysokim poziomie. Naszą szkołę 
reprezentowały: Olimpia Balcerowska, Weronika Jabłońska, 
Alicja Kostecka, Oliwia Sydor, Kinga Kukułka, Kamila Jabłońska, 
Amelia Pawlik, Korzeniak Maria, Julia Trzósło, Alicja Trzósło, 
Paula Górska, Paula Nuszkiewicz, Karolina Jabłońska.
 
 W tym samym dniu w hal i  sportowej  szkoły 
w Mirosławcu odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Unihokeju Chłopców. Szkołę reprezentowali: 
Bartosz Więckowski, Szpiega Sebastian, Matuszewski Wiktor, 
Filip Romaniuk, Norbert Biegański, Fiałkowski Przemysław, 
Maciej Piotrowski, Gabriel Pawlak, Śliwczyński Łukasz, 



Warsiewicz Bartosz,Kubaszewski Ryszard, Kołodziejski 
Arkadiusz. Drużyna chłopców w zawodach zajęła drugie 
miejsce - wygrała 5:0 z Piecnikiem i zremisowała 1:1 z Tucznem. 

Powiatowe Sztafetowe 

Biegi Przełajowe

 8 października w Wałczu odbyły się Powiatowe 
Sztafetowe Biegi Przełajowe. Dzieci rywalizowały na dwóch 
dystansach 10x 800 m i 10x1000m. Szkołę Podstawową 
w Mirosławcu reprezentowały trzy grupy:
1) dziewczęta klas IV-VI SP: Stefaniak Paulina, Jabłońska Kamila, 
Gabrych Klaudia, Bielawska Marika, Trzósło Julia, Jabłońska 
Weronika, Kostecka Alicja, Gregorczyk Weronika, Pusiarska 
Oliwia, Mikos Emilia, Kurkowska Nadia. Ostatecznie zwyciężyły 
zajmując I miejsce i awansując do Finału Wojewódzkich 
Sztafetowych Biegach Przełajowych w Tychowie (23.10.2019r),
2) chłopcy klas IV-VI SP: Więckowski Bartosz, Grzyb Kamil, 
Fiałkowski Przemysław, Serafin Wiktor, Grat Olivier, Kucharski 
Kornel, Matuszewski Wiktor, Jackowski Aleksander, Biegański 
Norbert, Jabłoński Jakub, Mejer Marcel.  Ostatecznie zajęli III 
miejsce w zawodach, mając niedużą stratę do pierwszego 
miejsca,
3) chłopcy klas VII-VIII SP: Borczyk Bartłomiej, Skrzypczak 
Marcel, Skrzypczak Patryk, Kniaziuk Julian, Saryczew Maciej, 
Janusz Gabriel, Kołodziejczyk Adam, Ryźlak Sebastian, Jabłonka 
Jan, Łaskawski Paweł. Ostatecznie zajęli II miejsce  w zawodach.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.
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Z Podwórka na Stadion 

o Puchar Tymbarku

 5 listopada dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej 
w Mirosławcu udały się na Powiatowy Finał Turnieju Piłki 
Nożnej – Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, który 
odbył się w Wałczu. Obie drużyny startowały w kategorii U-10 
(rocznik 2010, 2011 i 2012). W turnieju wystartowało 5 drużyn 
– SP 5 Wałcz (2 drużyny), SP Karsibór oraz SP Mirosławiec 

(2 drużyny). Po zaciętych i emocjonujących pojedynkach 
w końcowej klasyfikacji nasze drużyny zajęły II i V miejsce. 
SP Mirosławiec reprezentowali: Maja Antochowska, Oliwier 
Wesołowski, Szymon Antochowski, Igor Chromiński, Gordian 
Plewa, Kacper Sulik, Kacper Woźniak, Szymon Plicha, Alan 
Chromiński, Łukasz Chachura, Franciszek Grinczelis, Błażej 
Wesołowski, Antoni Jaskulski, Artur Biegański, Mikołaj Sitarz. 

MALUCHY 
Z GMINY MIROSŁAWIEC
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