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Jeszcze się
nie zaszczepiłeś?!
NIE ZWLEKAJ!

• Po rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.

• Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

• Przy rejestracji podawaj miejscowości z okolicy, w których są punkty szczepień.

Zadzwoń na 
całodobową 
i bezpłatną 

infolinię:

 989 

Zarejestruj się 
elektronicznie 

poprzez e-Rejestrację 
dostępną na 

pacjent.gov.pl

Wyślij SMS 
o treści 

"SzczepimySie" 
na numer 

880 333 333

Skontaktuj się 
bezpośrednio 
z konkretnym 

punktem szczepień 
i zapytaj o termin.

Możesz się zarejestrować na kilka sposobów:

WOJCIECH SABAK

Punkt Szczepień Populacyjnych

UL. POLNA 23, 78-650 MIROSŁAWIEC

KONTAKT Tel.: 67 259 50 09

107 SZPITAL WOJSKOWY W WAŁCZU

Punkt Szczepień Populacyjnych

UL. KOŁOBRZESKA 44, 78-600 WAŁCZ

KONTAKT Tel.: 669 006 105

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 

"PULS" - WAŁCZ

Punkt Szczepień Populacyjnych

UL. BUDOWLANYCH 10, 78-600 WAŁCZ

KONTAKT Tel.: 600 290 597 / 667 095 040

ESKULAP - WIERZCHOWO

DŁUGA 43, 78-530 WIERZCHOWO

KONTAKT Tel.: 94 361 84 78

LEKARZ RODZINNY - CZŁOPA

Punkt Szczepień Populacyjnych

PLAC ZWYCIĘSTWA 2, 78-630 CZŁOPA

KONTAKT Tel.: 67 259 10 60

BALTICMED KALISZ POMORSKI

Punkt Szczepień Populacyjnych

UL. WOLNOŚCI 14, 

78-540 KALISZ POMORSKI

KONTAKT Tel.: 511 789 627

SALUS - KALISZ POMORSKI

Punkt Szczepień Populacyjnych

UL.WOLNOŚCI 14, 

78-540 KALISZ POMORSKI
KONTAKT Tel.: 94 361 63 82

MEDYK II - CZAPLINEK

Punkt Szczepień Populacyjnych

WAŁECKA 54A, 78-550 CZAPLINEK

tel. 500 745 264

MYSIK MED - ZŁOCIENIEC

Punkt Szczepień Populacyjnych

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17, 

78-520 ZŁOCIENIEC

tel. 947 125 960

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 

- SZPITAL MSWIA W ZŁOCIEŃCU

Punkt Szczepień Powszechnych

KAŃSKO 1, 78-520 ZŁOCIENIEC

tel. 517 173 194

ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH 

PULS-MED 
Punkt Szczepień Populacyjnych

ZŁOCIENIECKA 22G, 

78-500 DRAWSKO POMORSKIE
tel. 575 982 796

ALAMED - BIAŁOGARD

Punkt Szczepień Populacyjnych

LINDEGO 17, 78-200 BIAŁOGARD

tel. 943 122 758

ZDROWIE - DRAWSKO POMORSKIE

Punkt Szczepień Populacyjnych

OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1A, 

78-500 DRAWSKO POMORSKIE

tel. 943 632 292

Najbliższe Punkty Szczepień:



 Z pozdrowieniami
Piotr Czech         

przewodniczacy@miroslawiec.pl

 
   Jako że powol i  wkraczamy w okres 
  jesienny,  rok szkolny rozpoczął się na  trady-
  cyjnie przychodzi czas podsumowanie pracy 
  w radzie miejskiej za ostatni okres. Od  
  poprzedniego wydania gazety minęło kilka 
  miesięcy, podczas których nie wykluczając 
miesięcy letnich odbyło się pięć sesji rady miejskiej (w tym 
jedna nadzwyczajna). Każda sesja poprzedzona była 
posiedzeniami komisji, podczas których szczegółowo 
omawiano projekty uchwał. W obradach brali również udział 
zaproszeni goście, w tym m.in. Dyrektor PUP Wałcz, dyrektorzy 
placówek oświatowych, Biblioteki, Ośrodka Kultury oraz 
Kierownik MGOPS w Mirosławcu.
 Do najważniejszych uchwał i decyzji podjętych  podczas 
ostatnich sesji można zaliczyć:
• podjęcie uchwał dotyczących przystąpienia przez Gminę 
i Miasto Mirosławiec do spółki Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o., której 
zadaniem będzie m.in. budowa na terenie Mirosławca budynku 
mieszkalnego przy ul. Akacjowej; dotychczas zgłosiło się 16 
chętnych najemców/właścicieli na planowanych 24 lokali 
mieszkalnych;
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Mirosławiec za 2020 rok; przyjęcie tej uchwały zostało 
poprzedzone pozytywnymi opiniami z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej;
• podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 
wspólnego projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem 
Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod 
nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło 
Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”; w tym celu 
zwołana została sesja nadzwyczajna;
• podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy; stawki kształtują się następująco: 
30zł/m-c od każdego mieszkańca w przypadku selektywnego 
zbierania odpadów i stawka 60zł/m-c w przypadku nie 
wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów; 
zmiany  wynikają ze zwiększenia ilości śmieci oraz z ogólno-
krajową sytuacją na rynku odpadów i recyklingu; 
• podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi 
Wałeckiemu w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do 
miejscowości Lipie w powiecie wałeckim”;
• podjęcie uchwał dot. zmian w budżecie; jest to bardzo 
ważny punkt obrad z uwagi na szereg zadań jakie trafiają dzięki 
tej uchwale do realizacji; zmiany budżetowe m.in. obejmowały: 
przekazanie środków finansowych na rozbudowę placów 
zabaw (Hanki, Toporzyk, Mirosławiec Górny, Mirosławiec); 
zabezpieczenie środków na projekty stałej organizacji ruchu (ul. 
10 Lutego, Radosna, Sprzymierzonych, Mirosławiec Górny), 
przebudowę drogi Toporzyk - Piecnik, dokumentację 
techniczną budowy wiat śmietnikowych (Mirosławiec Górny 
– 2 szt., Przedszkole Słoneczko – 1 szt.); przekazano również 
Powiatowi Wałeckiemu środki pieniężne na realizowanie 
programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla 
mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”; 
zabezpieczono środki finansowe na wkład własny do projektów 
dot. przebudowy ul. Krótkiej i Zamkowej (ostatni odcinek) oraz 
na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do 
jeziora Kosiakowo (projekty zgłoszone do Polskiego Ładu). 
 Poza wymienionymi uchwałami przyjęto również szereg 
informacji i sprawozdań, m.in. z działalności MGOPS, Biblioteki 
Publicznej, szkolnictwa, bezpieczeństwa oraz sytuacji na rynku 
pracy.  

                     Piotr Pawlik
      burmistrz@miroslawiec.pl

Wieści z rady   Witam Państwa,
   co się wydarzy w gminie w związku 
   z prowadzonymi inwestycjami w kolejnych 
   miesiącach 2021 i w roku 2022? 
   Powtórzymy przetarg na remont Przedszkola   
   w Mirosławcu. Mimo dwóch przepro-
wadzonych postępowań nie udało się wyłonić firmy do 
wykonania prac remontowych i modernizacyjnych. Poprzez 
pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zwiększymy kwotę 
przeznaczoną na prace w przedszkolu. Realizację zadania 
planuje się w okresie od lutego do czerwca 2022 roku. Dzieci 
w tym czasie zostaną przeniesione z przedszkola do szkoły 
podstawowej. Mamy już poczynione uzgodnienia w tej sprawie 
pomiędzy placówkami.
 Kolejnym zadaniem związanym z planowanymi pracami 
budowlanymi jest przebudowa budynku po przychodni 
zdrowia, w którym obecnie funkcjonuje przychodnia lekarska, 
apteka i MGOPS. Otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych  milion złotych dotacji na prace w tym 
obiekcie. Jednak potrzeby są zdecydowanie większe. W ramach 
Polskiego Ładu złożyliśmy kolejny wniosek na pozyskanie 
dodatkowych środków finansowych na ten budynek. 
Zamierzamy zmodernizować trzy poziomy (piwnicę, parter 
i piętro). Koncepcja projektowa zakłada ulokowanie na 
poziomie piwnic pomieszczeń dla MGOPS. Na parterze 
pozostanie apteka i zmodernizowane gabinety dla lekarzy 
rodzinnych. Na piętrze planuje się wydzielenie gabinetów 
lekarskich dla specjalistów, których będziemy chcieli 
zainteresować praktyką w Mirosławcu. Cały budynek uzyska 
dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez 
zamontowanie windy docierającej na każdą kondygnację. Do 
tego nowa elewacja, podjazdy i parking z tyłu budynku pozwolą 
lepiej wykorzystać ten obiekt.
 Przygotowywana jest dokumentacja projektowa 
niezbędna do dokończenia prac nad jeziorem Kosiakowo. 
Przetarg chcemy ogłosić jeszcze w tym roku i ambitnie celujemy 
w zakończenie prac przed latem 2022 roku.
 Na ukończeniu jest dokumentacja techniczna dotycząca  
prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej i w rejonie bloków przy 
ul. Spokojnej. Planowane rozpoczęcie prac budowlanych to 
pierwszy kwartał 2022 roku.
 Chciałbym ponadto zwrócić Państwa szczególną uwagę 
na problem związany ze zwiększającą się ilością odpadów 
w naszej gminie. W tej chwili średnio na jednego mieszkańca 
przypada miesięcznie 31 kg odpadów. Jest to wzrost o 7 kg 
z 24 kg w początkowym okresie działania nowego systemu 
odpadowego. Duży wzrost masy odpadów  ma ogromny wpływ 
na wartość faktur do zapłacenia. Po podsumowaniu kosztów 
działania systemu odpadowego z tego roku i wpływów opłat od 
mieszkańców zaszła konieczność podniesienia opłat za odpady 
do 30 zł od mieszkańca. Jeśli nie zmniejszymy ilości odpadów 
w kolejnych miesiącach, szczególnie zmieszanych i wielko-
gabarytowych, to może się okazać, że nie będzie to ostatnia 
podwyżka… Czego ani Państwu, ani sobie nie życzę. Postarajmy 
się wspólnie lepiej segregować i zmniejszmy strumień 
odpadów, aby poprawić nasze stawki za odpady.  
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 21 lipca zostały podpisane umowy na realizację projektów 
w Sołectwach Hanki i Toporzyk, które zostały laureatami 
Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
„GRANTY SOŁECKIE 2021”. Obu miejscowościom zostały 
przyznane granty w wysokości 10.000 zł, które przeznaczone 
zostaną na rozbudowę placów zabaw. Podjęte przez sołectwa 
inicjatywy przyczynią się do rozwoju aktywności fizycznej 
najmłodszych mieszkańców wsi, poprawy jakości życia i co 
najważniejsze, bezpieczeństwa dzieci. Zadanie dofinansowane 
ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 Granty Sołeckie 2021 

– rozbudowa placów zabaw

 Nabór wniosków do tego działania odbywał się za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Operacja jest 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (EFRROW) 
w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostanie 
zrealizowane przez Firmę Handlowo-Usługową „MAR” 
Kazimierz Mardziński na kwotę 99.876,00 zł, a wartość 
dofinansowania wyniesie 48.107 zł. Projekt poprawi 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem 
potrzeb najmłodszych mieszkańców. Plac zabaw zostanie 
doposażony w nowe elementy, którymi będą wielokąt 
wspinaczkowy oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ścianką 
wsp inaczkową oraz  pomostem.  Są  to  urządzen ia 
sprawnościowe służące do zabawy wspierającej rozwój 
i koordynację ruchową dzieci. Montaż urządzeń uatrakcyjni 
miejsce rekreacji dzieci, a  nowe ogrodzenie terenu przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa.

Rozbudowa placu zabaw 

przy ul. Polnej 

Wsparcie z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – 1 mln zł na budynek 
przychodni zdrowia 

 Spotkanie w sprawie Polskiego Ładu

 13 sierpnia w Ośrodku Kultury obyło się spotkanie 
dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad, 
w którym wzięli udział m. in.: Poseł na Sejm RP Czesław Hoc, 
Anna Pawlak - Dyrektor ds. Inwestycji BGK, Radny Sejmiku 
Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz oraz Wicewojewoda 
Zachodniopomorski - Marek Subocz. Gospodarzem spotkania 
był Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik. Obecni byli także  
przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego 
oraz ościennych gmin. 
 Spotkanie miało na celu przedstawienie głównych założeń 
oraz zasad w staraniach o środki z programu Polski Ład. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, by 
rozjaśnić zasady programu lub rozwiać wątpliwości.  
Rządowy Fundusz Polski Ład to nowa forma wsparcia inwestycji 
realizowanych przez samorządy. Gmina Mirosławiec w ramach 
naboru złożyła trzy wnioski:
- na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. Kosiakowo,
- termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni 
  Zdrowia,
- przebudowa ul. Krótkiej oraz końcowego odcinka 
  ul. Zamkowej.
 Inwestycje zakwalifikowane do konkretnych priorytetów 
mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 95 proc. 
Naborem wniosków zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Ogłoszenie wyników planuje się pod koniec tego roku.

 Rozstrzygnięty został nabór o wsparcie dla gmin z przezna-
czeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
w miejscowościach, w których funkcjonowały państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) w ramach 
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
 Na liście projektów dofinansowanych z tego programu 
znalazła się nasza inwestycja: „Termomodernizacja budynku po 
byłej przychodni zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową 

Inwestycje gminne oraz projekty
pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełno-
sprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 
docieplenie stropodachu oraz ścian, wymiana okien 
drewnianych i drzwi zewnętrznych, a także instalacji CO, kotła 
gazowego, wymiana istniejących opraw oświetleniowych, 
dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb i ilości opraw 
oraz zasad bezpieczeństwa, wykonanie instalacji fotowolta-
icznej o mocy 9,5 kW”. Kwota dofinansowania wynosi: 
1.000.000 zł. Jak podaje Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki „47 mln zł zostało przyznane 48 zachodnio- 
pomorskim gminom, w których funkcjonowały zlikwidowane 
przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej”. 

DOFINANSOWANIE 1 000 000 zł
1 500 000 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
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 Otwórz się na pomoc 

z Gminą Mirosławiec 
- program profilaktyki zdrowia psychicznego

  Czas pandemiczny odcisnął na społeczeństwie spore 
piętno. Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mirosławcu, będąc partnerem projektu 
„Otwórz się na pomoc” udostępniła materiał mający formułę 
interaktywnej gry internetowej, w której dokonuje się 
wyborów w temacie uzależnień i bezpieczeństwa w sieci. Gra 
dostępna jest pod adresem:
https://gk24.pl/gmina-i-miasto-miroslawiec-otworz-sie-na-
pomoc/re.
Sprawdź siebie! Teraz masz realny wpływ na ocenę, czy 
przypadkiem nie jesteś osobą, która potrzebuje pomocy. Jeśli 
przejdziesz grę a z efektu końcowego wyniknie, że występuje 
u Ciebie zjawisko problemu społecznego NIE CZEKAJ! Zgłoś się 
o pomoc! 
Na podanej stronie znajduje się również wykaz pomocnych 
Instytucji, które udzielą bezpłatnej pomocy osobom 
uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków, 
osób w kryzysie oraz dla ofiar przemocy.

Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec

 W ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie 
Mirosławiec” w ostatnich miesiącach seniorzy mieli okazję 
uczestniczyć w warsztatach  prowadzonych przez specjalistkę 
od terapii zajęciowej – Dorotę Bukowską. Dzięki ćwiczeniom 
rozluźniającym wykorzystującym ruch, gest i plastykę, uczyli się 
budować bezpieczną i przyjazną grupę, lepiej poznawali się na 
płaszczyźnie komunikacji pozawerbalnej. Dużym powodze-
niem cieszyły się zajęcia z zastosowaniem mandali rysunku 
arteterapeutycznego - są to ćwiczenia relaksujące z wyko-
rzystaniem koloroterapii. W ramach projektu seniorzy również 
nauczyli się gry dooble, która poprawia koncentrację prawej 
i lewej półkuli mózgowej. Uczestnicy biorą także udział 
w cyklicznych spotkaniach z pielęgniarką i ratownikiem 
medycznym. Tematem zajęć jest m.in. pierwsza pomoc w dobie 
covid-19, różnice między udarem mózgu a udarem cieplnym 
oraz postępowanie i zapobieganie udarom. 

Imprezy w 7Ogrodach

 W dniach 25-27 czerwca w 7Ogrodach w Łowiczu 
Wałeckim odbył się Festiwal Siedem Stron Świata - spotkania 
o podróżach. Była  to pierwsza tego typu impreza, która dała 
możliwość przybliżenia mieszkańcom i wszystkim uczestnikom 
zakątków z całego świata. Przez cały weekend trwały rozmowy 
o podróżowaniu, o pięknie różnych regionów Świata, ukazujące 
ich walory i ciekawostki. Nie zabrakło również prelekcji 
i wykładów o naszej  małej ojczyźnie czyli Gminie Mirosławiec. 
W imprezie brało udział wielu znanych i lubianych dziennikarzy, 
podróżników i historyków. Wiemy, że nie była to impreza 
jednorazowa i z pewnością w przyszłym roku w czerwcu 
odbędzie się kolejna edycja Festiwalu.
 Natomiast 15 sierpnia w 7Ogrodach odbyła się już IV 
edycja Święta Ziół. Jak zwykle impreza cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem i była doskonałą formą promocji dla 
zdrowia, ducha i ciała. Na stanowiskach oprócz regionalnych 
produktów można było znaleźć naturalne kosmetyki, 
przyprawy czy rękodzieło. Nie zabrakło także atrakcji dla 
najmłodszych a dla starszych uczestników organizatorzy 
przewidzieli koncerty.
Oczywiście byliśmy obecni na wszystkich imprezach 
i zapraszamy Państwa na ich kolejne edycje w 2022 roku.
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Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 

i rozgrywany w jego ramach 

XXVII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2021

 Jeśli w dniach 21-27 września wyjdziesz z domu na 
jakąkolwiek aktywność fizyczną (spacer, bieg, jazda rowerem, 
nordic walking, wycieczka do lasu, nad jezioro, czy spróbujesz 
innej aktywności fizycznej – nawet aerobik w domu      ) 
daj nam znać! 
Prześlij (do 29 września) na adres: promocja@miroslawiec.pl 
następujące informacje: miejsce, data, ilość uczestników (min. 
2). Włączymy Waszą aktywność w XXVII Sportowy Turniej Miast 
i Gmin 2021, co zwiększy nasze działania w zakresie aktywności 
ruchowej i pomoże w wygranej. Razem promujmy działania 
o charakterze sportowo – rekreacyjnym, turystycznym, jako 
doskonałą formę spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu 
życia i integracji rodzinnej. A przy okazji wspólnie zawalczmy 
o podium w klasyfikacji wojewódzkiej!

 Tydzień Kultury Żydowskiej to pierwsze tak obszerne 
wydarzenie, mające na celu zachowanie w świadomości 
i pamięci naszej społeczności istnienie śladów tej kultury na 
naszych ziemiach. Nie jest to pierwsze działanie w tym temacie. 
W poprzednich latach na nasze zaproszenie przybyło do 
Mirosławca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z War-
szawy. Od lat dbamy również o ład i porządek na cmentarzu 
żydowskim. Z pewnością to nie koniec działań w obszarze 
wielokulturowości Mirosławca.
 Dziękujemy wszystkim partnerom akcji (Fundacji PZU, 
Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej), zaproszonym 
prelegentom, którzy zechcieli uczestniczyć w tych wyda-
rzeniach i przekazać część swojej wiedzy uczestnikom TKŻ. 
Słowa podziękowania należą się również Stowarzyszeniom 
(Markisch Friedland oraz Pogodna Jesień), które wsparły nas 
przy pracach porządkowych na terenie cmentarza.
Projekt był zrealizowany dzięki uzyskanemu wsparciu 
finansowemu z Fundacji PZU. 

„Tydzień Kultury Żydowskiej” 

w Mirosławcu 

 Nie dzień, ale aż tydzień trwał cykl wydarzeń przygo-
towanych przez nas w ramach Tygodnia Kultury Żydowskiej 
(dalej TKŻ). Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji PZU, co 
dało możliwość wzbogacenia imprezy o szereg atrakcji. Sam 
pomysł imprezy, zrodził się w związku ze śladami historii Żydów 
w Mirosławcu. Ten związek był i jest widoczny, mimo, 
że większość zachowanych jej fundamentów już nie istnieje. 
Ślady tej narodowości (jak również innych obecnych kultur na 
terenie Mirosławca - były ich aż cztery!) należy pielęgnować 
i zachować od zapomnienia. Realizacja TKŻ miała na celu 
uświadomić, ale również przypomnieć, że historia na tych 
ziemiach to nie tylko „nasza” historia.
 Projekt rozpoczął się 4 lipca prelekcją i wernisażem dr Julii 
Sienkiewicz – Wilowskiej „Akiva Eger. Od rabina w Mirosławcu 
do nadrabina w Poznaniu”. Tego samego dnia otwarto wystawę 
w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu pt. „Rody żydowskie 
z Mirosławca - ich kultura, religia, tradycje” oraz rozpoczął się 
cykl promocji literatury żydowskiej.  

 Kolejnym działaniem w projekcie było wysprzątanie 
cmentarza żydowskiego – jednego z największych kirkutów na 
Pomorzu Zachodnim. Wyzbierano śmieci, wyczyszczono dwie 
macewy z mchu i porostów, jak również wykoszono teren. 
 W ostatni weekend miłośnicy historii mieli możliwość 
uczestniczenia w spacerze ś ladami histori i  Żydów 
w Mirosławcu - prowadzącym był znany historyk naszych 
terenów Jarosław Leszczełowski. Można było również 
wysłuchać jego prelekcji o znanych osobistościach z tej 
społeczności na przestrzeni lat. O tajemnicach muzyki 
żydowskiej opowiadał Jakub Stefek – organista w jednej 
z  synagog w Berlinie. W niedzielę organizatorzy zapewnili nie 
tylko coś dla ucha, ale również dla brzucha. Uczestnicy 
wydarzeń mogl i  skosztować specjału żydowskiego 
–„Szlajmzupe”. Prelekcję o Akiva Egerze i odnalezieniu jego 
miejsca pochówku w Poznaniu wygłosiła Przewodnicząca 
Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Poznaniu Alicja Kobus. Na 
zakończenie Tygodnia Kultury Żydowskiej odbył się koncert  
zespołu „The Klezmafon”, który przyciągnął wielu słuchaczy 
i miłośników muzyki klezmerskiej. 

 W ramach projektu, w ostatnim tygodniu roku szkolnego 
w gminnych szkołach odbyły się lekcje o historii Żydów ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na ich dyskryminację 
i prześladowania na przestrzeni lat.
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 „Segregujemy odpady, bo takie mamy 

zasady” - rozstrzygnięcie konkursu

 Urząd Miejski w Mirosławcu ogłosił konkurs plastyczny pt: 
„Segregujemy odpady, bo takie mamy zasady”, którego 
adresatami były dzieci w wieku  przedszkolnym oraz uczniowie 
klas I-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było tworzenie 
trwałych nawyków i zachowań ekologicznych, kształcenie 
myślenia proekologicznego, propagowanie i wspomaganie 
edukacji ekologicznej w regionie,  a także wspieranie działań 
twórczych dzieci i młodzieży. 1 czerwca nastąpiło rozstrzy-
gnięcie i ogłoszenie wyników konkursu, które przedstawiają się 
następująco:   

I Kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym:
I miejsce – rower: Aleksander Szczerbak
II miejsce – hulajnoga: Antoni Sieciński
III miejsce – zestaw gier: Maja Żórawska
Wyróżnienie: Natalia  Mazur
Wyróżnienie: Wojciech Jaszczyk

II Kategoria – uczniowie klas I – III:
I miejsce – rower: Nadia Łastowska
II miejsce – hulajnoga: Julia Jakubowska
III miejsce – głośnik bezprzewodowy: Ewelina Szczerbak
Wyróżnienie: Zuzanna Czyżewska
Wyróżnienie: Borys Dmytrasz

III Kategoria – uczniowie klas IV – VIII:
I miejsce – rower: Amelia Zawada
II miejsce – hulajnoga: Mateusz Grygiel
III miejsce – głośnik bezprzewodowy: Gabriel Markowski
Wyróżnienie: Lena Nicpoń
Wyróżnienie: Nikola Podkowa

Gratulujemy! 

KALENDARZ IMPREZ

11.09 - Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji 

Pozarządowych, „NA LUDOWĄ NUTĘ” – Stadion Miejski 

w Mirosławcu

18.09 - wystawa psów rasowych 

– Stadion Miejski w Mirosławcu 

22.09 - Spektakl pt. „Ginczanka, Przepis na proste życie” 

– Ośrodek Kultury w Mirosławcu

30.09 - Spektakl pt. „Bambi, Opowieść Leśna”, 

przedstawienie dla dzieci – Ośrodek Kultury w Mirosławcu

05.10 - Spektakl pt. „Żeby umarło przede mną” 

– Ośrodek Kultury w Mirosławcu

15.10 - Spektakl pt  Schultz: „Pętla” 

– Ośrodek Kultury w Mirosławcu

11.11 -  Narodowe Święto Niepodległości

listopad - Seanse pod Napięciem, Wieczór Strachu 

04.12 - Akcja Mikołaj w gminie Mirosławiec

06 - 17.12 - Cykliczne warsztaty świąteczne 

- Świąteczna Manufaktura

11.12 -  Przedstawienie  gwiazdkowe 

- Teatr Niby Nic z Mirosławca

 18.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncert Świąteczny

grudzień - Prezentacja nowej Pastorałki Mirosławieckiej 

grudzień -  Mikołajkowy Maraton ZUMBA

Zajęcia dla seniorów

 Stowarzyszenie EkoQulturka jako realizator umowy 
związanej z prowadzeniem działań w Klubach seniora 
w ramach projektu „Usługi Społeczne w Gminie Mirosławiec”, 
prowadzi zajęcia artystyczne oraz  rekreacyjno – ruchowe 
w miejscowościach: Mirosławiec, Hanki, Mirosławiec Górny, 
Próchnowo oraz Łowicz Wałecki. W zajęciach biorą udział 
uczestnicy projektu zrekrutowani przez MGOPS w Mirosławcu, 
który jest  realizatorem projektu.

77. Rocznica Powstania Warszawskiego

 Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Miejskim, 12. Bazą 
Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu LKS 
Mirstal – Lotnik oraz OSP w Mirosławcu wspólnie zorganizowali 
1 sierpnia uroczystość związaną z 77. Rocznicą Powstania 
Warszawskiego. W ramach wydarzenia Ludowy Klub Sportowy 
Mirstal Mirosławiec zaprezentował pokaz flar dymnych. 
Odbyło się wspólne śpiewanie hymnu powstania „Warszawskie 
Dzieci”. Po uroczystościach na Placu Lotników, został  
wyświetlony film „Miasto 44”. Uroczystościom towarzyszyło 
wzruszenie zgromadzonych seniorów, szczególnie podczas 
pokazu flar dymnych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na 
obchody w przyszłym roku. 

Złote Gody

 15 maja w Urzędzie Miejskim nastąpiło uroczyste 
wręczenie medali przyznanych przez Prezydenta RP 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale oraz listy 
gratulacyjne wręczył Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 
Państwu: Krystynie i Januszowi Przybysz oraz Teresie i Adamowi 
Bieńkowskim. Natomiast 9 sierpnia uroczystość 50 rocznicy 
ślubu obchodzili Państwo Elżbieta i Leszek Jagiełło. Jubilatom 
życzymy jeszcze wielu wspólnych chwil w zdrowiu i szczęściu!
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zowane na mirosławieckim rynku dwa kiermasze, na których 
można było kupić słodkości (ciasta, ciasteczka, babeczki), 
pierogi, krokiety a nawet rękodzieło i rośliny ogrodowo
–doniczkowe. W organizację kiermaszy zaangażowani byli 
pracownicy Ośrodka Kultury, MGOPS, Urzędu Miejskiego. 
Wielkie podziękowania należą się naszym KGW z terenu gminy: 
Orleanki z Orla, Haneczki z Hanek, 
Błyskawica z Bronikowa, KGW Jabłonkowo, KGW Toporzyk, 
Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz w Piecniku, a także 
wszystkim osobom prywatnym, mieszkańcom którzy zasypali 
kiermasz ciastami  i domowymi wyrobami na jarmark. Akcję 
wsparli także strażacy z ofertą ozonowania aut mieszkańców.  
Podczas dwóch kiermaszy zebrano pond 44.000 zł. Udowo-
dniliśmy, że nasi mieszkańcy mają ogromne serca i moc dobrej 
energii. Bardzo dziękujemy!

Koncert online Błażeja Sudnikowicza 

 4 czerwca miał miejsce przygotowany specjalnie dla 
naszych mieszkańców koncert Błażeja Sudnikowicza. 
Transmitowany był na żywo z sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Mirosławcu. Przypomnijmy kilka ciekawostek 
o naszym utalentowanym wirtuozie gitary. Błażej Sudnikowicz 
– gitarzysta, kompozytor. Jest absolwentem Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie 
gitary prof. Marcina Dylli. Na zakończenie studiów otrzymał 
Medal „Primus Inter Pares” dla najlepszego absolwenta roku 
2015 za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz 
celującą ocenę ukończenia studiów. Od 2016 roku jest 
wykładowcą katowickiej Akademii Muzycznej. W 2019 roku 
uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Jest laureatem 
międzynarodowych konkursów gitarowych w Polsce, 
Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. 
W 2015 roku w duecie z Justyną Sobczak-Dyllą otrzymał tytuł 
„Most Distinguished Musicians” oraz „Debussy Special 
Mention” w ramach Międzynarodowego Konkursu „IBLA 
Grand Prize” w Ragusie (Włochy). Za swoją działalność 
artystyczną był nagradzany takimi wyróżnieniami jak 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Młoda Polska”, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Komponuje własną muzykę na gitarę solo, gitarę 
w składach kameralnych i z mediami elektronicznymi.
 W marcu bieżącego roku Błażej został laureatem 
programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Młoda Polska” na realizację projektu 
artystycznego MIASTA, w ramach którego nagranych zostanie 
dziewięć kompozycji autorstwa Błażeja i kompozytora 
Grzegorza Jurczyka. Ponadto w kwietniu bieżącego roku przez 
Jurorów w składzie: Adam Sztaba, Natalia Przybysz, Andrzej 
Smolik, Kuba Badach, Marek Napiórkowski, Hania Rani, Gabi 
Drzewiecka, Piotr Metz i Wojtek Olszak, został wybrany do 
grona sześciu stypendystów programu MasterClass, w ramach 
którego zostanie nagrany i promowany jego autorski singiel. 
Jesteśmy dumni z tak utalentowanego mieszkańca oraz jego 
ogromnych sukcesów.

Nowy partner Ośrodka Kultury

– Stowarzyszenie  Eksploracyjno 

Historyczne Markisch Friedland 

z Mirosławca 

Znakowanie rowerów

Dzień Dziecka w dobie pandemii

 1 czerwca Ośrodek Kultury 
przygotował kolorową i słodką 
niespodziankę dla dzieci. Każde 
dziecko mogło otrzymać balon ze 
słodkim upominkiem, który sprawił 
dzieciom wiele radości. 
Mamy nadzieję, że był to ostatni 
Dzień Dziecka, który odbył się 
w pandemicznych obostrzeniach.

Mobilna Pracownia Ośrodka Kultury

 Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty z ceramiki  dla 
seniorów z terenu gminy Mirosławiec w ramach projektu 
„Mobilna Pracownia”. Warsztaty odbywały się w 4 
miejscowościach: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, 
Próchnowo, Hanki. W zajęciach wzięło udział  96 seniorów.

Powiatowe eliminacje recytatorskie

 Ośrodek Kultury  razem z KPP Wałcz 
oraz Posterunkiem Policji w Mirosławcu 
zorganizował  wiosenną akcję znakowania 
rowerów dla mieszkańców. W jedno 
popołudnie, zostało oznakowanych 60 
jednośladów. Dziękujemy za współpracę 
pani Beacie Budzyń (KPP Wałcz) oraz 
miejscowym funkcjonariuszom.
Obserwujcie nasze kolejne akcje.

Razem dla Aurelki

 Na przełomie kwietnia 
i maja mieszkańcy Mirosławca 
włączyli się w pomoc dla Aurelki 
– naszej mieszkanki u której  
zdiagnozowano guza mózgu. 
W ramach akcji zostały zorgani- 

 Ośrodek Kultury w Mirosławcu nawiązał współpracę 
z powstałym Stowarzyszeniem Eksploracyjno Historycznym 
Markisch Friedland odnośnie zaopiekowania się stałą wystawą 
Walk o Wał Pomorski znajdującą się zarówno wewnętrz jak i na 
zewnętrz Ośrodka Kultury. Współpracę rozpoczęto od 
wiosennych porządków – czyszczenie czołgu i armat. 
Członkowie stowarzyszenia w porozumieniu z Ośrodkiem 
Kultury w Mirosławcu również pracują obecnie nad 
uatrakcyjnieniem wystawy m.in. aktywacji naszej słynnej 
makiety przedstawiającej słynne walki o przełamanie Wału 
Pomorskiego.  O owocach współpracy będziemy informować 
na bieżąco.

 28 maja br. odbyły się (na żywo) powiatowe przesłuchania 
el iminacyjne do Wojewódzkiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego. W przesłuchaniach wzięło udział siedmioro 
uczestników, spośród których komisja oceniająca w składzie: 
Sandra Lis (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie), Barbara 
Antochowska i Agnieszka Pawlus (SP im. Lotników Polskich 
w Mirosławcu), wyróżniła czworo recytatorów: Julię Jaszczyk, 
Jakuba Krawczyka, Oliwię Bezler oraz Julię Jakubowską. 
Ponadto Julia Jakubowska uzyskała tytuł Laureata oraz 
kwal i f ikac ję  do Wojewódzkiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego (o czym piszemy w osobnym artykule). 
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Kino pod Chmurką

Zielone lato

 W ramach zajęć dla dzieci z terenu  Mirosławca oraz gminy 
Mirosławiec zostały zorganizowane spotkania z ratownikiem 
WOPR oraz OSP Piecnik. Dzieci zostały zapoznane z zasadami 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz mogły skorzystać 
z kąpieli pod okiem ratownika WOPR. Odbyły się także 
warsztaty plastyczne, manualne i rękodzieła.

Letnie imprezy dla mieszkańców

 21 lipca oraz 28 sierpnia odbyły się imprezy plenerowe 
skierowane do wszystkich mieszkańców  gminy Mirosławiec. 

WracaMY do Aktywności

 Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Mirosławcu oraz  Żywiec 
Zdrój S.A. wspólnie zorganizowali event integrujący nasze 
społeczeństwo, pomagający w powrocie do spędzania wolnego 
czasu bez ograniczeń pandemicznych. Taki piknik odbył się w 3 
miejscowościach: Mirosławcu (na stadionie), Mirosławcu 
Górnym na boisku oraz Piecniku  (na terenie nowego boiska).
Było wiele bezpłatnych atrakcji dla dzieci, które zapewniały 
uczestnikom porcję zdrowego ruchu oraz możliwość zabawy 
i przebywania z rówieśnikami. Dzięki firmie Żywiec Zdrój 
uczestnicy mogli również liczyć na atrakcyjne nagrody! 
Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie imprezą, co dowodzi 
jak bardzo potrzebna jest nam integracja społeczna.

Rewitalizacja – Spotkanie na Szczycie

 23 czerwca do Ośrodka Kultury przybyli przedstawiciele 
Urzędów Marszałkowskich z terenu całego kraju (16 urzędów), 
reprezentant Instytutu Dziedzictwa Narodowego i Mini-
sterstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Aleksandra 
Kułaczkowska oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie, ROPS w Szczecinie: Dorota Dawidziak, Dariusz 

Sukces naszej mieszkanki 

w wioślarstwie

 16-18 lipca w Kruszwicy odbyły się 
Enea  Mistrzostwa Po lsk i  Jun iorów 
w wioślarstwie. Mieszkanka naszej gminy 
(zawodniczka wałeckiego klubu UKS Ateny 
Wałcz/SMS Wałcz) Julia Sulik zdobyła dwa 
srebrne medale: na jedynce 1XKJ – skifie
(łodzi jednoosobowej) czas 9:00,50 i na 
deblu 2XKJ dwójce podwójnej (łódź 

 Klasa III a w roku szkolnym 2020/2021 realizowała projekt 
czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.  W ramach 
II Modułu przeczytano książkę „Zaczarowana zagroda” 
państwa Centkiewiczów. Klasa poznała przygody chmurki Tosi, 
stworzyła ekologiczne pingwinki oraz uczestniczyła 
w manualnych zajęciach z tematyką przewodnią o tych 
niezwykłych ptakach. Na koniec przygotowano klasowy 
Ekologiczny Pokaz Mody. Podczas projektowania strojów 
uczniowie mogli wczuć się w rolę modelek, modeli, 
projektantów, stylistów, fryzjerów. Powstały wspaniałe stroje. 
To był świetny czas pełen emocji, zabawy, ale także miał wymiar 
ekologiczno - edukacyjny.

Szkoła Podstawowa

w Mirosławcu

„Czytam z klasą lekturki spod  chmurki” 

dwuosobowa) czas 7:53,18 z Julią Kukier (z AZS Szczecin) 
- zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. 
Wioślarki  rywalizowały na dystansie 2000 metrów 
z siedemnastoma innymi zawodniczkami z  Polski. Trenerem 
przygotowującym i prowadzącym Julię Sulik i Julię Kukier jest 
trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu Jacek Błoch. 
Gratulujemy medalu i życzymy dalszych sukcesów.

Zajęcia na świetlicach wiejskich 
obywały s ię nieodpłatnie. 
Program Zielonego Lata został 
dofinansowany przez Miejsko– 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Mirosławcu.

Oprócz części rozrywkowej oraz 
familijnej (strefa dzieci, darmowe 
zamki dmuchane) można było 
skorzystać ze zorganizowanego 
Punktu Szczepień oraz spisać się 
w Narodowym Spisie Powszech-
nym.

 Stowarzyszenie EkoQulturka wraz Ośrodkiem Kultury 
pozyskało dofinansowanie w ramach  projektów Rewitalizacji 
Społecznej na zakup ekranu pneumatycznego oraz rzutnika 
laserowego do wyświetlania filmów w plenerze. Dzięki temu 
cyklicznie organizowany był objazd kina po miejscowościach na 
terenie gminy Mirosławiec. Projekcje odbywały się również 
w samym Mirosławcu. Oczywiście wszystkie projekcje były  
bezpłatne. W przyszłym roku śledźcie terminy kina 
plenerowego na profilu FB Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Dziechciarz, Leszek Guździl, Elżbieta Zych, Fundacja Nauka dla 
Środowiska w Koszalinie - Piotr Jaśkiewicz. Spotkanie miało na 
celu pokazanie dobrych praktyk dotyczących „Rewitalizacji 
społecznej”, która realizowana jest  w gminie Mirosławiec od 
2019 r. W związku z realizacją działań udało się wykonać łącznie 
7 inicjatyw m.in.:  wiata w Jabłonkowie, Tęczogród 
w Mirosławcu, miejsce wypoczynku w Mirosławcu Górnym, 
zagospodarowanie przestrzeni przy bloku nr 2 ul. Spokojna, 
przestrzeń przy bloku nr 1 przy ul. Spokojnej. W ramach 
programu udało się również skompletować kino plenerowe 
w Mirosławcu. Inicjatywy były jednocześnie pomysłem 
i realizacją mieszkańców z pomocą operatora Stowarzyszenia 
EkoQulturka.
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 W czerwcu uczniowie klas I – III szkoły w Mirosławcu 
postanowili wyruszyć w lekcyjną podróż do Australii. Na 
początku dzieci odkrywały walory geograficzne i przyrodnicze 
tego anglojęzycznego kraju. W ramach poznawania kultury 
krajów anglojęzycznych, uczniowie klas II przygotowali gazetkę 
pt: „Australian animals”, na której znalazły się obrazki i opisy
zwierząt żyjących w Australii. Trzecioklasiści zebrali 
najważniejsze informacje o jedynym na świecie państwie, które 
zajmuje cały kontynent o tej samej nazwie. W ramach zajęć 
najstarsza grupa uczniów przygotowała gazetkę informacyjną 
o Australii, a pierwszoklasiści wykonali prace plastyczne.
 Zwiedzanie Australii zakończyło się wizytą w rezerwacie, 
gdzie maluchy poznały historię Aborygenów australijskich, ich 
tradycje oraz codzienne życie. Uczniowie zachwycili się tzw. 
„malarstwem kropkowym” i sami w ramach lekcji języka 
angielskiego stworzyli dzieła techniką zwaną „dot painting”. 
Stworzyli przepiękne prace, które zostały zaprezentowane całej 
społeczności szkolnej na wystawie.
 Uczniowie klas I-III są bardzo ciekawi świata i zaplanowali 
już kolejną lekcyjną podróż. Następnym razem wyruszą do 
Szkocji i Stanów Zjednoczonych 

Kochamy Australię

Dzień Świętego Patryka

 W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas I-III obchodzili 
Święto Patryka (St Patrick`s Day). Uroczystość stanowiła 
podsumowanie lekcji kulturowych na temat krajów 
anglojęzycznych. Święto to obchodzone jest 17 marca, nie tylko 
w Irlandii, ale na całym świecie. Jak mówią mieszkańcy Zielonej 
Wyspy: „każdy chciałby choć jeden dzień w roku być 
Irlandczykiem”. W ciągu trzech tygodni uczniowie otrzymywali 
listy od irlandzkiego skrzata o imieniu LEPRECHAUN. 
W pierwszym tygodniu skrzat ogłosił konkurs na najpiękniejszy 
kapelusz. Najpierw uczniowie musieli znaleźć informacje o tym, 
kim jest Leprechaun, by następnie zaprojektować i wykonać dla 
Niego kapelusz. Ich ilość przerosła oczekiwania - w sumie było 
ich aż 58! 

DYŻURY GMINNEGO BIURA 

SPISOWEGO W MIROSŁAWCU

Gminne Biuro Spisowe (GBS) w Mirosławcu informuje, że 
na czas trwania Narodowego Spisu Powszechnego 2021  
prowadzi dyżury w celach informacyjnych i interwen-
cyjnych. 

Dyżury będą trwały do 30 września 2021 r. 
w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałki - środy 7:00-15:00 

czwartki 7:00-16:00
piątki 7:00- 14:00.

Kontakt do członków GBS w Mirosławcu 
(siedziba w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu):
 1. Monika Stąporek (pok. nr 8) – tel. 67 259 0264,
 2. Anna Stawska (pok. nr 2) – tel. 67 2596262,
 3. Agnieszka Pilarska (pok. nr 2) – tel. 67 2596265.

Po godzinach pracy Urzędu dyżury telefoniczne w dni 
robocze są pełnione do godz. 20:00 oraz w weekendy 
w godzinach 8:00 - 20:00.
W siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. nr 2 (w godzinach 
pracy Urzędu) dostępne jest stanowisko komputerowe 
w celu dokonania samospisu przez mieszkańców. 
Pracownicy GBS pomogą w wypełnieniu formularza 
spisowego.

Komisja w składzie: B. Antochowska, K. Kozera i E. Mierzwińska 
wybrały najciekawsze projekty. I miejsce przypadło 
uczennicom z klasy Ib – Nadii Drabik i Zuzannie Czyżewskiej, 
II miejsce zajęła Lena Kujawa z klasy Ia oraz Amelia Garbacz 
z klasy IIa. III miejsce zdobył Kacper Szaleńców z klasy Ia, Julia 
Szpiega z klasy Ib oraz Julia Muzyka z klasy IIb. Przyznano także 
wyróżnienia dla następujących uczniów: Oliwia Łapucha 
i Martyna Bielawska z klasy IIa, Julia Pawlus i Fabian 
Augszpurger z klasy Ib oraz Julia Kujawska z klasy I a. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i nagrody tematycznie związane 
z j. angielskim. Pozostali uczniowie w ramach podziękowania za 
ich ciężką pracę otrzymali dyplomy i zielone balony – kolor 
symbolizujący Irlandię.
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 Trzech uczniów szkoły zostało finalistami wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. 21 maja 2021 roku finaliści 
odebrali z rąk dyrektor Krystyny Górniak zaświadczenie 
z Kuratorium Oświaty w Szczecinie o tytule finalisty: Izabela 
Kaszeń z klasy VII b - finalistka konkursu z języka polskiego, Julia 
Ciepielewska z klasy VIII c – finalistka konkursu z języka 
polskiego, Wiktor Wasylków z klasy VIII a – finalista konkursu 
geograficznego. Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy 
kolejnych sukcesów naukowych, osobistych, a w przyszłości 
zawodowych. 

Sukcesy na miarę województwa

 1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. W ubiegłym roku szkolnym była możliwa organizacja 
tego święta z zachowaniem zasad sanitarnych. Mimo, że 
pogoda tego dnia od rana nie była łaskawa, uczniowie klas I – III 
wzięli udział w Małej Olimpiadzie, klasy IV – VIII spotkały się ze 
swoimi wychowawcami na lodach, pizzy i innych smakołykach, 
a także brali udział w zawodach sportowych na wesoło. 
Ponadto uczniowie klas ósmych rozegrali międzyklasowy mecz 
siatkówki. Przy tanecznych dźwiękach ci najodważniejsi mogli 
zatańczyć zumbę. Słowa podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych w szkolny Dzień Dziecka i wspólną zabawę.

Dzień Dziecka

Szkoła Podstawowa w Piecniku

 W dniach 14–15 czerwca w sali kinowej Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, odbyły się eliminacje wojewódzkie 
Małego Konkursu Recytatorskiego. W przeglądzie wzięło udział 
61 wykonawców. Wśród nich znalazła się uczennica - Julia 
Jakubowska z klasy II, laureatka eliminacji powiatowych które 
odbyły się 28 maja w Mirosławcu. (W eliminacjach 
powiatowych udział wzięli następujący uczniowie szkoły: 
Zuzanna Kalinowska – klasa I, Lena Chrobak, Klaudia 
Dragańska, Julia Jakubowska i Julia Jaszczyk – klasa II oraz Jakub 
Krawczyk – klasa III.). Reprezentantka szkoły miała występ 14 
czerwca. Organizatorzy konkursu zapewnili przyjazną 
atmosferę, tak by występujące dzieci czuły się jak najbardziej 
komfortowo. Zadbano o bezpieczeństwo uczestników imprezy 
- dzieci prezentowały swoje zdolności recytatorskie podzielone 
na grupy, tak by ograniczyć do minimum ilość kontaktów. 
Wiązała się z tym również konieczność ograniczenia ilości 
widzów i osób towarzyszących. 
 Po przeprowadzeniu wszystkich przesłuchań (14 i 15 
czerwca) jury w składzie: Iwona Kowalska-Zych (przewodni-
cząca jury, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie), Ewa 
Sobczak (aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie) oraz 
Sandra Lis (jurorka z ramienia Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie) wyłoniło laureatów i wyróżnionych. 
Z wielką dumą i radością możemy poinformować, że w gronie 
uczniów wyróżnionych w kategorii klas I-III znalazła się Julia 
Jakubowska- uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Piecniku. 
Serdecznie gratulujemy!

Mały konkurs recytatorski

 Powrót do nauki stacjonarnej w szkole pod koniec maja 
2021 roku był dla wielu uczniów trudnym doświadczeniem. 
Zarówno ci którzy pilnie pracowali przez cały okres nauczania 
zdalnego, jak i ci którym trudno było zmobilizować się do nauki 
poprzez platformę Teams, czuli niepokój, związany z powrotem 
do szkolnej rutyny. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Piecniku 
starali się nie zwiększać poziomu stresu dodatkowymi 
klasówkami czy odpytywaniem i wychwytywaniem braków 
w umiejętnościach oraz wiadomościach swoich uczniów. 
Najważniejsze było nawiązanie ponownych kontaktów 
interpersonalnych w realu. W tym celu w szkole zorganizowano 
imprezy o charakterze integracyjnym: Dzień Dziecka, Dzień 
Sportu oraz wycieczkę.

Powrót do szkoły bez stresu

„Mirosławieckie dzieci ograniczają ilość śmieci”

EDUKACYJNA AKCJA EKOLOGICZNA

Celem Akcji jest propagowanie wśród dzieci 
prawidłowych zachowań proekologicznych, ze szczególnym 

naciskiem na segregowanie odpadów 
i ograniczanie ilości wytwarzanych śmieci.

Każdy uczestnik Akcji otrzyma pudełko 
wielokrotnego użytku (lunch box) 
do przechowywania 
drugiego śniadania. 

Akcja dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
im. Lotników Polskich w Mirosławcu 
oraz Szkoły Podstawowej w Piecniku 

Akcja trwa od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 r. 

Przekazane pudełka mają na celu promowanie ekologicznych 
zachowań poprzez przygotowywanie posiłków do szkoły 
w pojemnikach wielokrotnego użytku, wyeliminowanie 
korzystania z torebek i opakowań foliowych, co pozwoli 
zmniejszyć ilość przekazywanych do zagospodarowywania 
odpadów komunalnych. 
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 Dzień Dziecka jest obchodzony w Polsce od 1950 roku. 
Corocznie, z tej okazji, w dniu pierwszego czerwca, 
organizowane są różnego rodzaju uroczystości i zabawy, 
których adresatami są właśnie dzieci. Na szczęście w tym dniu 
pogoda dopisała. Podczas zabaw i gier na powietrzu przez cały 
czas towarzyszyło słońce. Uczniowie spędzili przyjemnie czas 
na grach zespołowych. Odbyło się również ognisko nad 
jeziorem Piecnik. Klasy starsze zapewniły sobie dodatkową 
atrakcję w postaci gorącej pizzy, która na świeżym powietrzu 
smakowała jeszcze bardziej niż zwykle. Rada Rodziców 
zasponsorowała wszystkim uczniom lody, napoje i drobne 
upominki.

Dzień Dziecka

 Promocja ruchu, dyscyplin sportowych i motywacji do 
treningów oraz przede wszystkim aktywnej zabawy, to jedno 
z ważniejszych zadań dla współczesnej szkoły. Okres nauczania 
zdalnego dodatkowo przyczynił się do rozszerzenia niebezpie-
cznego zjawiska, jakim jest otyłość wśród najmłodszych 
członków naszego społeczeństwa. Wielu  rodziców skarży się, 
że trudno im odciągnąć dzieci od telewizora, ekranu 
komputera, tabletu i zmobilizować do aktywności fizycznej. 
Stąd właśnie zrodził się pomysł na organizację Dnia Sportu 
w Szkole Podstawowej w Piecniku. 22 czerwca uczniowie 
aktywnie wypoczywali na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież 
pod okiem swoich wychowawczyń miło spędzili czas na 
wspólnej zabawie połączonej z nutą zdrowej, sportowej 
rywalizacji.
 W organizację tego dnia włączyli się rodzice, a Rada 
Rodziców przygotowała dla wszystkich głodnych sportowców 
poczęstunek – pyszne kiełbaski z grilla. Aby wszystkim 
uczestnikom imprezy sprawić jeszcze więcej radości przybyła 
również „Manufaktura lodów”, oferując wszystkim lodożercom 
moc mrożonych atrakcji. Ten dzień był doskonałą okazją do 
obudzenia w dzieciach ducha rywalizacji, a spędzony czas był 
niewątpliwie dobrą zabawą.

Dzień Sportu

  14 czerwca grupa uczniów ze starszych klas udała się na 
wycieczkę integracyjną do parku trampolin „Stacja Grawitacja” 
i Muzeum Czekolady w Poznaniu. Wyjazd okazał się bardzo 
udany a zabawa na trampolinach okazała się świetną atrakcją. 

Wycieczka

 31 maja Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego zostały 
zaproszone przez naczelnika OSP Piecnik do strażackiej remizy. 
Dzięki takiemu spotkaniu dzieci poznały ciężką i odpowie-
dzialną pracę strażaka, utrwaliły jak dbać o własne i innych 
bezpieczeństwo, oraz jak odpowiednio zachować się 
w trudnych sytuacjach. Największą frajdą dla przedszkolaków 
było jednak oglądanie wozu strażackiego oraz sprzętu 
ratowniczego. Dzieci miały też możliwość przymierzenia hełmu 
i munduru strażackiego. Serdeczne podziękowania za 
zaproszenie i sympatyczne przyjęcie.

Przedszkolaki z wizytą u strażaków

 „Z kulturą mi do twarzy” 

- podsumowanie projektu edukacyjnego

 Szkoła w roku szkolnym 2020/2021 wzięła udział 
w Ogólnopolskim projekcje edukacyjnym „Z kulturą mi do 
twarzy”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych. 
Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji 
Narodowej. Koordynatorkami projektu były: Justyna 
Wiśniewska-Jasińska oraz Aleksandra Gągalska. Przez cały rok 
uczniowie wykonywali różnorodne zadania z trzech modułów 
tematycznych, takich jak:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ 
MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU 
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ 
 Poprzez realizację wybranych 20 tematycznych zadań 
uczniowie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie, 
doskonaliły różnego rodzaju umiejętności. Działania w ramach
projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych 
budujących wrażliwość uczniów, prowadzących do poznania 
wartości i norm społecznych. Przyczyniły się również do 
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kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec osób 
starszych, rozwijania poczucia estetyki poprzez kontakt ze 
sztuką. Ponadto wpłynęły pozytywnie na kształtowanie 
poczucia przynależności do kraju, a także wychowanie w duchu 
wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm. 
Realizacja działań projektowych była dla uczniów wspaniałą 
przygodą, za którą szkoła otrzymała CERTYFIKAT .

Samorządowe Przedszkole

„Słoneczko”

 22 kwietnia w przedszkolu obchodzono Dzień Ziemi. 
We wszystkich grupach zostały zorganizowane zabawy i zajęcia, 
których celem było uwrażliwianie dzieci na problemy planety 
oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Dzieci poszerzały 
wiedzę na temat zagrożeń i sposobów dbania o środowisko, 
m.in. poprzez słuchanie opowiadania o chorej planecie. 
Wspólnie ustalały zasady dbania o środowisko naturalne, 
uczyły się prawidłowego segregowania odpadów, śpiewały 
piosenki ekologiczne oraz wykonywały tematyczne prace 
plastyczne. Ten dzień był również okazją przyłączenia się do 
ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”. Dzieci z chęcią 
porządkowały okolice przedszkola, by w ten sposób przysłużyć 
się naszej planecie.

Dzień Ziemi – sprzątanie świata

 23 kwietnia dzieci z Tęczowych Nutek wybrały się na 
wycieczkę ulicami Mirosławca w celu poznania najciekawszych 
miejsc naszej miejscowości. Każde z takich miejsc zostało 
uwiecznione na fotografiach, z których dzieci wspólnie 
wykonały piękny album. Zadanie zostało wykonane w związku 
z realizacją w grupie projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

Magia Uliczek 
-  realizacja projektu z kulturą mi do twarzy

 26 maja wszystkie przedszkolaki przygotowały występy 
artystyczne dla swoich rodziców. Słowem i piosenką wyraziły 
miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, a także 
za mądrość i ojcowski autorytet. Oprócz występów, podczas 
których przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności 
artystyczne, dzieci wręczyły swoim rodzicom przygotowane 
wcześniej upominki.

Życzenia dla mamy i taty

 27 maja w grupie „Krasnoludków” odbyło się uroczyste 
„Pasowanie na Przedszkolaka”. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Po 
przyrzeczeniu przedszkolaków Dyrektor dokonała pasowała 
dzieci „zaczarowanym” ołówkiem.  Na pamiątkę pierwszej, tak 
ważnej dla dzieci uroczystości, Krasnoludki otrzymały dyplomy 
i medale. 

Pasowanie na Przedszkolaka 

 27 maja w przedszkolu obchodzono wyjątkowe święto 
- urodziny wszystkich przedszkolaków. Dzieci tego dnia przyszły 
do przedszkola ubrane w stroje, które chciałyby założyć 
w swoje urodziny. Nie zabrakło wspaniałej zabawy przy 
muzyce, konkursów i oczywiście pysznych tortów ze znaczkiem 
każdej grupy. Dla wszystkich dzieci był to dzień pełen wrażeń, 
emocji i radości.

Urodziny Przedszkolaków
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Dzień Dziecka

 Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy - to hasło Dnia 
Sportu jaki odbył się w „Słoneczku” 8 czerwca. Na początku 
imprezy przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą 
wszystkie zadania sportowe wykonywać sumiennie 
i dokładnie oraz nikogo nie będą popychać i oszukiwać. 
Z uśmiechem, przy dźwiękach muzyki rozpoczęły się rozgrywki 
sportowe. Najmłodsi sportowcy wykazali się największym 
duchem sportowej walki oraz dużą zwinnością i sprawnością 
fizyczną. Dzięki takim zadaniom, uczą się od najmłodszych lat 
zdrowej rywalizacji oraz umiejętności przestrzegania zasad 
i walki fair play. W tym dniu zorganizowano również zajęciach 
taneczno – ruchowe. Z pewnością był to czas pełen radości 
i zabawy.

Dzień Sportu

 23 czerwca dzieci z grupy „Biedronki” i „Tęczowe Nutki” 
uczestniczyły w zajęciach „Bezpieczne wakacje”. Celem zajęć 
było wzmacnianie pozytywnych wzorców spędzania wolnego 
czasu i uwrażliwianie na aspekt bezpieczeństwa oraz wzrost
świadomości na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu 
przez dzieci. Przedszkolaki podczas zajęć miały okazję utrwalić 
numery alarmowe oraz „zadzwonić” na policję, straż pożarną, 
karetkę oraz numer 112. Z pewnością takie zajęcia przyczyniają 
się poprawy bezpieczeństwa naszych najmłodszych oraz ich 
rodzin. 

Bezpieczne Wakacje

 Dzień Dziecka jest jednym z najważniejszych dni 
w kalendarzu przedszkolnym. 1 czerwca od rana rozbrzmiewała 
w przedszkolu wesoła muzyka, a dzieci witały uśmiechnięte 
„słoneczka”. Tego dnia czekało na nie mnóstwo atrakcji. Jedną 
z nich był spektakl profilaktyczny pt. „Kraina przygód” 
w wykonaniu aktorów Teatru „Kurtyna” z Krakowa, w ramach 
projektu finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. To pełna akcji i muzyki bajka, która 
pokazuje, że wyobraźnia dziecka nie zna granic. Jest to historia 
Krzysia, wesołego chłopca, który każdą wolną chwilę spędza ze 
swoją ulubioną maskotką o imieniu Stefan. Aktorzy ukazali jak 
ważne w życiu są wartości: takie jak empatia i szacunek dla 
słabszych, pokazali również właściwe normy i wzorce zachowań 
godne naśladowania. Piękna pogoda pozwoliła na spędzenie 
reszty dnia na placu przedszkolnym przystrojonym na tę okazję 
kolorowymi balonami. Wszystkie dzieci z radością brały udział 
brały udział w wesołej zabawie, a na zakończenie otrzymały 
prezent w postaci słodkiej paczuszki. 

Od 1 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana taryfy zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy i Miasta Mirosławiec, na okres 3 lat: 

Zaopatrzenie w wodę:

•     od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 
3 - obowiązująca stawka: 4,51 zł/m  brutto,

•     od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 
3 - obowiązująca stawka: 4,56 zł/m  brutto,

•     od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024 
3 - obowiązująca stawka: 4,67 zł/m  brutto.  

Odprowadzanie ścieków:

• od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 
3 - obowiązująca stawka: 7,42 zł/m  brutto,

•     od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 
3 - obowiązująca stawka: 7,54 zł/m  brutto,

•     od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024 
3 - obowiązująca stawka: 7,78 zł/m  brutto.

NOWE STAWKI OPŁAT 

ZA WODĘ I ŚCIEKI

Poniedziałek    10.00 - 14.00

Wtorek                14.00 - 18.00

Środa                  14.00 - 18.00

Czwartek           14.00 - 18.00

Piątek                 10.00 - 14.00

PUNKT PORAD PRAWNYCH W MIROSŁAWCU

Punkt Porad Prawnych w Mirosławcu będzie czynny 

od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. w godzinach:
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 Od 1 lipca wprowadzono obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Właściciele budynków mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, 
pompy, paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 1 MW mają obowiązek składania deklaracji dotyczących 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach 
niemieszkalnych. 

Wobec tego od 1 lipca 2021 r. ww. właściciele (posiadacze) nieruchomości są zobowiązani do złożenia ww. 
deklaracji. W przypadku nowopowstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw. W przypadku budynków już istniejących właściciele (posiadacze) nieruchomości będą 
mieli 12 miesięcy.

 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków 
w Polsce. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie jednocześnie ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych. Organem odpowiedzialnym za powyższe zadanie jest 
Główny Urząd Nadzoru Budownictwa.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
 miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
 lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).

Formularze deklaracji występują w dwóch wersjach:
• dla budynków i lokali mieszkalnych, Formularz A
• dla budynków i lokali niemieszkalnych, Formularz B

Termin składania deklaracji przez właścicieli lub zarządców budynków lub lokali to:
• 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
• 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowo powstałych obiektów.

 Deklaracje można złożyć:
 1. w formie elektronicznej - przez Internet:
https://zone.gunb.gov.pl/, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) - z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu,
 2. w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, listownie przesyłając deklarację na 
adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec - dane wskazane w deklaracji pisemnej 
zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub pod nr. tel. 67 259 62 66.

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

15



OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Mirosławiec 

 Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałą Nr VII/75/2019 Rady 
Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Mirosławiec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.08.2021 r. do 
30.09.2021 r., w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 
37, w godzinach pracy urzędu. Projekt Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Mirosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.miroslawiec.pl  oraz na stronie 
internetowej www.miroslawiec.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. w Sali Sesyjnej 

00 00Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godzinach od 14  do 16 . 

  

Burmistrz Mirosławca
 /-/ Piotr Pawlik

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu Studium oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, 
w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia                          
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, (pokój 
nr 9) od pn.-pt. w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi 
do Studium, prognozy i ww. postępowania.  
 Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być 
wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy, tj. w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do 22.10.2021 r., na adres: Urząd Miejski 
w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec lub 
urzad@miroslawiec.pl. Uwagi lub wnioski złożone po upływie 
tego terminu pozostaną się bez rozpatrzenia.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną z  projektem 
Studium można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym 
lub mailowym ustaleniu terminu wizyty w w/w okresie czasu. 
Rekomendowany jest ponadto wgląd do projektu Studium 
poprzez stronę bip.miroslawiec.pl lub www.miroslawiec.pl 
oraz wnoszenie uwag i wniosków w formie pisemnej lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.  



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC 
01.IX.2021 r. - 31.VIII.2022 r.

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE

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

Tęczowa, Wałecka, Wileńska, Wolności, Żurawia

ODPADY NIESEGREGOWANE 

6.09.2021

20.09.2021

04.10.2021

18.10.2021

02.11.2021 (wtorek)

15.11.2021

29.11.2021

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 

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

26.10.202114.09.2021

09.11.2021

23.11.2021

28.09.2021

12.10.2021

07.12.2021

21.12.2021

04.01.2021

18.01.2022

01.02.2022

15.02.2022

01.03.2022

15.03.2022

29.03.2022

12.04.2022

26.04.2022

10.05.2022

24.05.2022

07.06.2022

21.06.2022

05.07.2022

19.07.2022

02.08.2022

17.08.2022 (środa) 

30.08.2022

ODPADY BIODEGRADOWALNE

13.12.2021

27.12.2021

10.01.2022

24.01.2022

07.02.2022

21.02.2022

07.03.2022

21.03.2022

04.04.2022

19.04.2022 (wtorek)

02.05.2022

16.05.2022

30.05.2022

13.06.2022

27.06.2022

11.07.2022

25.07.2022

08.08.2022

22.08.2022

13.09.2021

27.09.2021

11.10.2021

25.10.2021

08.11.2021

22.11.2021

06.12.2021

20.12.2021

03.01.2022

17.01.2022

31.01.2022

14.02.2022

28.02.2022

14.03.2022

28.03.2022

11.04.2022

25.04.2022

09.05.2022

23.05.2022

06.06.2022

20.06.2022

04.07.2022

18.07.2022

01.08.2022

16.08.2022 (wtorek)

29.08.2022

25.10.202113.09.2021

08.11.2021

22.11.2021

27.09.2021

11.10.2021

06.12.2021

20.12.2021

03.01.2021

17.01.2022

31.01.2022

14.02.2022

28.02.2022

14.03.2022

28.03.2022

11.04.2022

25.04.2022

09.05.2022

23.05.2022

06.06.2022

20.06.2022

04.07.2022

18.07.2022

01.08.2022

16.08.2022 (środa) 

29.08.2022

ODPADY NIESEGREGOWANE 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 
W MIROSŁAWCU I MIROSŁAWCU GÓRNYM 01.IX.2022 r. - 31.VIII.2022 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

25.01.2021

22.02.2022

21.09.2021

19.10.2021

22.03.2022

20.04.2022

30.11.2021

28.12.2021

31.05.2022

28.06.2022

26.07.2022

23.08.2022

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC 
(WIOSKI) 01.IX.2021 r. - 31.VIII.2022 r.

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

09.12.2021

13.01.2022

10.02.2022

10.03.2022

02.09.2021

16.09.2021

07.10.2021

04.11.2021

07.04.2022

21.04.2022

05.05.2022

19.05.2022

02.06.2022

23.06.2022

07.07.2022

21.07.2022

04.08.2022

18.08.2022

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

08.02.2022

08.03.2022

05.04.2022

16.11.202107.09.2021

14.12.202105.10.2021

11.01.2022 17.05.2022 12.07.2022

14.06.2022 09.08.2022

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

16.12.2021

20.01.2022

17.02.2022

17.03.2022

09.09.2021

23.09.2021

14.10.2021

18.11.2021

14.04.2022

28.04.2022

12.05.2022

26.05.2022

09.06.2022

30.06.2022

14.07.2022

28.07.2022

11.08.2022

25.08.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH

Kolonia Zacisze, Kalinówka 8, Kolonia Łowicz Wałecki, Kolonia Polne, Sadowo

• zmieszane odpady komunalne

• makulatura (papier i tektura)

• tworzywa sztuczne (plastik i metale)

• szkło

28.09.2021, 19.10.2021, 23.11.2021, 28.12.2021,

25.01.2022, 22.02.2022, 22.03.2022, 26.04.2022, 

24.05.2022, 28.06.2022, 26.07.2022, 23.08.2022


