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Mirosławiec

Wesołych 
Świąt

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt 

Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta

ten okres czasu jak najlepiej.

Burmistrz MirosławcaPrzewodniczący Rady Miejskiej 

w Mirosławcu                                    

Piotr Pawlik
wraz z Pracownikami

Urzędu Miejskiego

                   Piotr Czech                                                                         
wraz z Radnymi

Rady Miejskiej



    Ostatni czas nie należy do najłat-
   wiejszych, nie mniej jednak z zachowaniem 
   wszelkich środków ostrożności praca Rady 
   Miejskiej trwa. Odbyła się również sesja 
   marcowa, na której podjęto szereg uchwał 
   i decyzji. Same obrady jak i poprzedzająca 
sesję komisja wspólna miały specyficzny charakter. Wszystkim 
jej uczestnikom zmierzono temperaturę, rozdane zostały 
maseczki ochronne, rękawiczki oraz zachowano także 
sugerowaną odległość bezpieczną. W czasie obrad  podjęto 
m.in. uchwałę dot. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020. Przyjęto także uchwałę dot. Funduszu Sołeckiego, 
postanowiono nie wyodrębniać w budżecie środków na ten cel, 
natomiast zachowano dotychczasową kwotę w wysokości 10 zł 
przypadającą na jednego mieszkańca. Zaplanowane w ten 
sposób środki finansowe zostaną przekazane dla poszcze-
gólnych sołectw. Podczas sesji zabezpieczono również 
pieniądze na realizację przedsięwzięć dotyczących: 
sfinansowania we współpracy z Powiatem Wałeckim zadania 
publicznego pod nazwą „Szkoła dla rodziców”, przebudowy 
dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej, 
budowy ostatniego odcinka oświetlenia ulicznego na 
ul. Księżycowej  oraz na  przeprowadzenie prac budowlanych 
w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Mirosławcu 
(m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji 
elektrycznej i źródeł światła).  Co najważniejsze na XVII sesji 
zabezpieczono środki finansowe w wys. 25.000,00zł na pomoc 
medyczną dla 107 Szpitala Wojskowego, tym samym Gmina 
Mirosławiec wspomoże walkę z rozszerzającą się epidemią 
Coronawirusa COVID 19.
 Poza sesją marcową w 2020 roku mieliśmy trzy sesje, 
w tym jedną nadzwyczajną, podczas których podjęto m.in.: 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
za odpady dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy (po zmianach opłata wynosi 27 zł od osoby za 
odpady segregowane i 54 zł od osoby, jeżeli nie będzie  
spełniony obowiązek segregowania odpadów), uchwałę 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r., uchwałę 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki. Rada Miejska podjęła również  decyzję w sprawie 
przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia 
Wał Pomorski 1945.  W zmianach budżetowych zabezpieczono 
m.in. środki finansowe na realizację przebudowy drogi 
powiatowej  Bronikowo-Próchnowo,  a  także zadań 
projektowych dotyczących Usług społecznych w Gminie 
Mirosławiec oraz Aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie 
i Mieście Mirosławiec. 
 Podczas tegorocznych sesji przyjęto również szereg 
sprawozdań i informacji dotyczących m.in. działalności 
poszczególnych komisji wchodzących w skład Rady Miejskiej, 
a także informację z zakresu bezpieczeństwa w Gminie 
Mirosławiec w roku 2019. W tej sprawie obszerną analizę 
i raport złożyła Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Mirosławcu.

                     Piotr Pawlik
      burmistrz@miroslawiec.pl

    Sam nie wiem od czego zacząć artykuł 
   skierowany do Państwa. Jesteśmy w samym 
   środku akcji ograniczeń spowodowanych 
   przez koronawirusa. Dzisiaj trudno przewi-
   dzieć, ile to może jeszcze potrwać.
 Jak wygląda zabezpieczenie mieszkańców ze strony 
Gminy? Od samego początku postawiliśmy na zakupy środków 
ochrony bezpośredniej i skierowanie ich do instytucji, 
w których może przebywać albo przemieszczać się wielu 
mieszkańców. W pierwszym tygodniu do wszystkich naszych 
budynków gminnych zakupiliśmy dozowniki z płynem 
dezynfekującym. Zostały umieszczone przy wejściach i cały czas 
namawiamy Państwa do ich używania.
 Kolejną grupą do zabezpieczenia są strażacy z jednostek 
ochotniczej straży pożarnej. Tutaj uzupełniliśmy wyposażenie 
ich ochrony osobistej. W tym miejscu należy podkreślić 
fantastyczną reakcję naszych strażaków, którzy błyskawicznie 
zgłosili się do tworzonej w gminie grupy wsparcia. Jest to 
zespół, który będzie pomagał osobom poddanym kwa-
rantannie i będącym pod kontrolą policji oraz wsparciem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Strażacy 
dysponują zabezpieczonym busem, którym mogą przewozić 
tak osoby jak i żywność.
 Bardzo dużym wsparciem są oddolne działania naszych 
mieszkańców. Jedni z pomocą Ośrodka Kultury szyją maseczki 
ochronne, inni zajmują się drukowaniem na drukarkach 3D 
przyłbic ochronnych dla służby zdrowia. Wielkie podziękowa-
nia dla Państwa za okazywaną pomoc.
 Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować za Państwa 
samodyscyplinę w realizacji zaleceń dotyczących zacho-
wywania bezpiecznych odległości pomiędzy osobami oraz 
ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczania się. 
Zachowujecie się Państwo bardzo odpowiedzialnie, co może 
przynieść w efekcie bardzo dobry wynik w zatrzymaniu rozprze-
strzeniania się koronawirusa.
 Ogromne podziękowania należą się też, a może przede 
wszystkim osobom, które dzisiaj narażają się dla nas 
najbardziej. Podziękowania dla służby zdrowia: szpitalnej, ale 
i tej naszej w przychodniach, dla ratowników medycznych 
w karetkach pogotowia, aptekarzy, strażaków, policjantów, 
pracowników jednostek gminnych oraz dla wszystkich 
pracowników sklepów. Tych dużych i tych małych rodzinnych, 
dzięki którym możemy nadal codziennie dokonywać 
niezbędnych zakupów.
 Podjąłem decyzję o rezygnacji z organizacji Festiwalu 
Żubra w tym roku, te środki będą nam bardziej potrzebne 
w tym trudnym okresie epidemii.
 Do Komisarza Wyborczego przekazałem pismo infor-
mujące o problemach z organizacją wyborów Prezydenta RP 
zaplanowanych na 10 maja tego roku. Nie jesteśmy przygo-
towani do tego, aby w warunkach epidemii zapewnić 
wszystkim mieszkańcom i osobom z obsługi wyborów 
bezpieczeństwa zdrowia. W piśmie proszę władze państwowe 
za pośrednictwem komisarza o przesunięcie terminu wyborów 
na inny, bezpieczny, tak żeby nie narażać głosujących 
mieszkańców na utratę zdrowia lub życia.
 Mimo tych wszystkich niedogodności życzę Państwu 
zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiejnocy. 

 Z pozdrowieniami
Piotr Czech         

przewodniczacy@miroslawiec.pl

Witam Państwa bardzo świątecznie.
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  10 stycznia w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się 
Spotkanie Noworoczne Burmistrza Mirosławca. Uroczystość 
była doskonałą formą do złożenia podziękowań dla firm, 
instytucji z którymi Gmina współpracuje, a także dla 
pracowników Urzędu oraz Jednostek, którzy odchodzą na 
zasłużoną emeryturę. Największą formą wyróżnienia podczas 
Spotkania jest wręczenie „skrzydeł”, które symbolizują rozwój 
i promocję Gminy i Miasta Mirosławiec.
W tym roku, statuetki zostały wręczone dla:
-  Henryka Stokłosy – Przedsiębiorcy, wieloletniego Senatora  
 RP,
- płk. Łukasza Andrzejewskiego-Popow – Dowódcy 12. Bazy 
 BSP w Mirosławcu,
- Waldemara Kochana – Szefa cywilnej części grupy Amery-
 kanów stacjonujących w 12. Bazie BSP w Mirosławcu.
  Podczas Spotkania Burmistrz wyróżnił „skrzydłami" 
także najbliższych współpracowników za wspólne 10 lat pracy 
na rzecz naszego samorządu:
- Monikę Stąporek - Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec,
- Dariusza Bartosika - Zastępcę Burmistrza Mirosławca,
-  Piotra Czecha – Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 w Mirosławcu.
Pisemne podziękowania za nieustającą dobrą współpracę 
otrzymała firma: Żywiec Zdrój oraz Metaltech Sp. z o.o.
Natomiast Podziękowania dla pracowników przechodzących 
na zasłużoną emeryturę otrzymali:
-  Jadwiga Kamińska, Bożena Komar, Aleksander Matusiak
 (Urząd Miejski),
-  Bożena Szybalska (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
  Społecznej),
-  Teresa Szylkiewicz, Grażyna Jedynowicz 
 (Szkoła Podstawowa w Mirosławcu),
-  Małgorzata Borowicz, Zdzisława Niezgoda, Anna Wlizło
 (Przedszkole „Słoneczko”).
  Część artystyczną spotkania zapewniły Przedszkolaki ze 
„Słoneczka” w Mirosławcu, a także Zespół Liquid Melody ze 
Szczecina (Maria Radoszewska – wokal, skrzypce, Ireneusz 
Leciejewski – gitara).

Spotkanie Noworoczne 

Burmistrza Mirosławca

„Modernizacja Roku” 

  Budynek socjalny na 
Stadionie Miejskim w Miro-
sławcu został zgłoszony 
przez Gminę Mirosławiec do 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„ M o d e r n i z a c j a  R o k u 
& Budowa XXI w.” Przeszedł 
p o m y ś l n i e  p r o c e d u r y 
konkursowe i  zakwal i -
f ikował  s ię  do udzia łu 
w Finale Konkursu. Obecnie 
znajduje się na intera-
ktywnej mapie Polski wraz 
z indywidualną wizytówką 
obiektu:

  Od 10 lutego przed Urzędem Miejskim stoi pojemnik na 
nakrętki w kształcie serca. Nie ma jeszcze decyzji jaką zbiórkę 
wspomogą nakrętki, ale mieszkańcy już śmiało wypełniają nimi 
serce. Przypominamy, iż przy Urzędzie można również wrzucić 
plastikowe butelki - do metalowego kosza imitującego butelkę 
wody Żywiec Zdrój. Obecnie jest w chwilowej renowacji ale już 
wkrótce będzie ponownie służyć. 

Serce przed Urzędem

www.modernizacjaroku.org.pl. 

Gazeta wydawana przez Urząd Miejski 

w Mirosławcu. 

Kontakt z redakcją: tel. 67 259 02 61, 

e-mail promocja@miroslawiec.pl
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  10 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 
75. Rocznicę Walk o Mirosławiec. W tym roku, w ramach 
obchodów została odsłonięta tablica upamiętniająca 
pierwszych mieszkańców Mirosławca. Modlitwę za poległych 
w walkach żołnierzy odprawił ks. proboszcz naszej Parafii 
Edward Matyśniak, który dokonał także poświęcenia tablicy. Po 
uroczystym capstrzyku oraz złożeniu wieńców, w sali 
widowiskowej Ośrodka Kultury odbył się koncert w wykonaniu 
Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości 
przybyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, 
Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek, Przewodniczący Rady 
Powiatu Bogdan Białas, przedstawiciele służb mundurowych, 
ościennych gmin, mirosławieckich jednostek, stowarzyszeń 
oraz mieszkańcy Mirosławca. 

10 luty - PAMIĘTAMY Żłobek Bajkowo w Mirosławcu już działa

  20 stycznia został otwarty w Mirosławcu żłobek 
„Bajkowo”. Przygotowania trwały 1,5 roku, a końcowy efekt 
wprawił w zachwyt przede wszystkim dzieci, rodziców a także 
zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że żłobek stanie się 
miejscem wręcz uwielbianym przez maluchy! 
Rodzice, którzy są chętni do zapisania swoich pociech proszeni 
są o kontakt z Anną Proniuk, tel. 609-556-751, e-mail:  
miroslawiecbajkowo@gmail.com.  

Grzeczne kobiety nie tworzą historii 

  „Grzeczne kobiety nie tworzą historii” – pod takim 
tytułem, na zaproszenie Biblioteki Publicznej 6 lutego 
w Ośrodku Kultury gościła Stacja Kultura z Bornego Sulinowa. 
Bohaterkami tego spektaklu były trzy niezwykłe kobiety: Coco 
Chanel, Marlena Dietrich, Hanka Ordonówna. Ich postawa, 
sposób życia, działania miały ogromny wpływ na dzieje 
ludzkości w tamtych czasach. Dorobek tych działań procentuje 
do dziś. Autorką scenariusza oraz reżyserką jest Luci von 
Schickendantz,  oprawę muzyczną i  mult imedialną 
przygotowała Gina Malinowski a ubarwiła to wszystko swoim 
wokalem Agnieszka Osmałek-Madejska. Publiczność dopisała 
i to nie tylko z Mirosławca – za co bardzo dziękujemy. 

Walki o Mirosławiec

  15 lutego z okazji 75. Rocznicy Walk o Mirosławiec 
odbyło się spotkanie z Jarosławem Leszczełowskim, zorgani-
zowane przez Bibliotekę Publiczną. Autor książek o Mirosławcu 
w bardzo szczegółowy sposób opowiedział o ciężkich walkach 
toczonych podczas zdobywania Mirosławca. Była to także 
okazja do podziękowania za spisanie 4 tomów dziejów 
gminnych. Książki opisujące historię Mirosławca nadal można 
nabyć w bibliotece. Zachęcamy!

Podsumowanie WOŚP
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

KORONAWIRUSA
Informujemy, że została uruchomiona specjalna 
infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 
informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji 
wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu 
pod numerem telefonu  800-190-590.

Więcej informacji dot. koronawirusa można znaleźć 
na stronach:
https://www.gov.pl/web/zdrowie 
http://wsse.szczecin.pl/koronawirus-aktualnosci/
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

 
Bądź dobrze poinformowany!

Poinformuj znajomych!

Jak postępować w obawach przed koronawirusem?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu 
występowania KORONAWIRUSA lub masz pewność, 
że spotkałeś się z osobą, która mogła mieć styczność 

i dodatkowo występują objawy grypopochodne, takie jak: 
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: 

SKONTAKTUJ SIĘ bezzwłocznie z najbliższą stacją
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

694 493 758
W przypadku NASILONYCH OBJAWÓW zadzwoń pod

numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio
do najbliższego ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO

26 147 29 12

Szkolenie z BDO - Bazy danych 

o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami

  23 stycznia w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, odbyło 
się szkolenie z zakresu ogólnych obowiązków przedsiębiorców 
dot. ochrony środowiska, w tym rejestracji do Bazy danych 
o produktach i opakowaniach (BDO). W spotkaniu uczestni-
czyło ponad pięćdziesiąt osób prowadzących różnego rodzaju 
działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Program 
szkolenia został oceniony przez uczestników jako niezwykle 
interesujący. Dziękujemy przedsiębiorcom za tak liczny udział 
w szkoleniu oraz firmie AB Eco Usługi Konsultingowe za 
przekazanie w przystępny sposób wiedzy merytorycznej 
i praktycznej. Więcej szczegółów odnośnie bazy BDO można 
uzyskać na stronie internetowej  www.bdo.mos.gov.pl.

Informacja Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu informuje, że od dnia 01 
stycznia 2020 r. rozszerzył swoją działalność leczniczą 
o Poradnię Zdrowia Psychicznego. Uruchamiając poradnię 
zwiększono dostępność mieszkańców powiatów do ambula-
toryjnych świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych. 
Gabinety Poradni Zdrowia Psychicznego mieszczą się przy ulicy: 
Obrońców Westerplatte 11, 78-500 Drawsko Pomorskie. 
Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu: 509-036-641. 

Poradnia oferuje konsultacje, diagnostykę oraz terapie 
prowadzone przez lekarzy psychiatrów i psychologów. 
Wszystkie świadczenia medyczne realizowane w Poradni są 
wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Co ważniejsze nie jest wymagane skierowanie do 
lekarza psychiatry a do psychologa wystarczy skierowanie od 
lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry. Przyjmowani są 
wszyscy pacjenci z całego kraju.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu posiada również Oddział 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, 

Oddział Ogólnoustrojowy 
w Oddziale Dziennym, Od-
dział Rehabilitacji Kardio-
logicznej, Oddział Leczenia 
Zaburzeń Nerwicowych, Dział 
Usprawniania Leczniczego 
oraz Poradnie Rehabilita-
cyjną.

KORONAWIRUS

Nie masz objawów?

Masz objawy
przeziębienia lub grypy

*Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe 
/ leki na katar / przeciwkaszlowe

naturalne leki: cytryna, czosnek, cebula, miód, sok malinowy

kaszel, ból gardła, gorączka, katar, ból głowy, 
ból mięśni, łzawienia z oczu

siedzisz w domu i nigdzie nie wychodzisz!
Nie idziesz do przychodni, ani tym bardziej na SOR!

Leczenie domowe
jak przy przeziębieniu* lub telefon do lekarza POZ (teleporada)

Gdy do objawów grypowych
lub przeziębieniowych

dodatkowo pojawia się 
duszność, 

ból w klatce piersiowej, 
bardzo duże osłabienie

Nie idź do lekarza, ani nie jedź 
na Izbę przyjęć zwykłego szpitala!

Nie narażaj innych!
Zadzwoń do Sanepidu na numer 

694 493 758
lub wezwij pogotowie

 albo jedź do najbliższego szpitala zakaźnego

Zostajesz w domu
Wychodzisz tylko wynieść śmieci, na zakupy 

czy krótki spacer, ale unikasz ludzi.
Pamiętaj o myciu / odkażaniu rąk.
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Przypominamy o zasadach funkcjonowania PSZOKu

 Zmiana stawek za odpady od 1 marca

  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Burmistrz Mirosławca zawiadamia, 
że Rada Miejska w Mirosławcu w dniu 12 lutego 2020 r. podjęła 
uchwałę Nr XV/145/2020. Na jej podstawie zmieniły się stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Od 1 marca 2020 r. wysokość stawki opłaty za 
gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości zamieszkałej wynosi 27,00 zł miesięcznie od 
osoby, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny.
Jednocześnie informuję, że Rada Miejska w Mirosławcu 
określiła wysokość stawki podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 
w wysokości 54,00 zł miesięcznie od osoby.

Czy trzeba składać nową deklarację?
W związku z wprowadzoną zmianą nie trzeba składać nowych 
deklaracji. Wpłacają Państwo opłatę w wysokości podanej w 
zawiadomieniu przemnożoną przez ilość osób podaną w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

 Czy zmieniają się terminy dokonywania opłat?
Nie  zmien ia ją  s ię  terminy  dokonywania  op łat  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wciąż obowiązują: 
25 lutego – za styczeń i luty, 25 kwietnia – za marzec i kwiecień, 
25 czerwca – za maj i czerwiec, 25 sierpnia – za lipiec i sierpień, 
25 października – za wrzesień i październik, 25 grudnia – za 
listopad i grudzień.

Dlaczego uchwalono taką wysokość stawek?
Oparto ją na konkretnych wyliczeniach. Przede wszystkim na 
znaczącej podwyżce cen za odbiór odpadów od mieszkańców. 
Gminy nie mogą zarabiać na odbiorze śmieci, a zgodnie z 
prawem system gospodarki odpadami komunalnymi ma być 
systemem samofinansującym się. To oznacza, że pieniądze 
zebrane od mieszkańców muszą w całości pokryć koszty, jakimi 
w tym zakresie obciążona jest gmina. O wysokości stawki 
decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku, 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także koszty 
obsługi administracyjnej systemu.

Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć stawkę za odbiór 
śmieci?
Jeśli do tej pory nie segregowali Państwo śmieci – można zacząć 
je segregować. Taką zmianę należy zgłosić przez wypełnienie w 
Urzędzie Miejskim nowej deklaracji. Gmina Mirosławiec 
planuje uszczelnić system ich odbioru przez wprowadzenie 
dodatkowych kontroli. Chodzi o to, żeby uczciwie płacący 
mieszkańcy nie musieli ponosić kosztów za tych, którzy 
uchylają się od płacenia. Im więcej osób będzie rzetelnie płaciło 
za swoje śmieci tym bardziej w przyszłości możliwe jest 
obniżenie stawek.

Co jeśli zapłaciłem już za cały rok z góry?
Należy dokonać korekty, czyli dopłacić brakującą kwotę 
uwzględniając zmianę stawek obowiązującą od 1 marca 2020 
roku.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod 
nr 67 259 61 42 lub Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. 
Wolności 37, pokój nr 3.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

dla Gminy i Miasta Miroslawiec.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA MIROSŁAWIEC 
01.III.2020 r. - 31.VIII.2020 r.

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE

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

Tęczowa, Wałecka, Wileńska, Wolności, Żurawia

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

09.03.2020

23.03.2020

06.04.2020

20.04.2020

04.05.2020

18.05.2020 

01.06.2020

15.06.2020

29.06.2020

13.07.2020

27.07.2020

10.08.2020

24.08.2020

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

Sprzymierzonych, St. Staszica, Szkolna, Wąska, Zamkowa 

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

02.03.2020

16.03.2020

30.03.2020

14.04.2020 
(wtorek)

27.04.2020

11.05.2020

25.05.2020

8.06.2020

22.06.2020

06.07.2020

20.07.2020

03.08.2020

17.08.2020

31.08.2020

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

03.03.20200 24.03.2020 07.04.2020 21.04.2020 05.05.2020 19.05.2020 02.06.2020 23.06.2020 

07.07.2020 21.07.2020 04.08.2020 18.08.2020

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

17.03.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH 
W MIROSŁAWCU I MIROSŁAWCU GÓRNYM 01.III.2020 r. - 31.VIII.2020 r.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

ODBIÓR 2 RAZY W TYGODNIU - W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

ODBIÓR RAZ W TYGODNIU - W KAŻDY WTOREK

ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

31.03.2020

28.04.2020

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIROSŁAWIEC 
(wioski) 01.III.2020 r. - 31.VIII.2020 r.

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

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

ODPADY NIESEGREGOWANE I BIODEGRADOWALNE

19.03.2020

16.04.2020

14.05.2020

16.06.2020

14.07.2020

11.08.2020

10.03.2020

07.04.2020

12.05.2020

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, MAKULATURA

04.06.2020

18.06.2020

02.07.2020

23.07.2020

06.08.2020

20.08.2020

05.03.2020

02.04.2020

07.05.2020

09.06.2020

(wtorek)

25.06.2020

09.07.2020

30.07.2020

13.08.2020

27.08.2020

31.03.2020 21.03.2020

26.05.2020

30.06.2020

28.07.2020

25.08.2020
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Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

  8 marca to wyjątkowy dzień nie tylko w domach uczniów 
ale również w szkole. W tym roku z okazji święta Pań, uczennice 
klas 1-8 uczestniczyły w pokazie „ Kobieta pracująca, żadnej 
pracy się nie boi”. Wszystkim towarzyszył uśmiech i wesoły 
nastrój. Następnie chłopcy wręczyli kwiaty wszystkim Paniom 
pracującym w szkole oraz  swoim koleżankom.         

Dzień Kobiet w szkole

  5 marca w sali sportowej odbył się Integracyjny Turniej 
Unihokeja Rodziców i Dzieci. Zawody otworzyła pani dyrektor 
szkoły Krystyna Górniak i przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Katarzyna Jurenc. Mecze były rozgrywane pomiędzy drużynami 
uczniów i rodziców. Mimo, że walka na boisku była bardzo 
zacięta, to wszystkim dopisywał dobry humor. Rodzice 
przygotowali słodki poczęstunek, a Rada Rodziców ufundowała 
piękne puchary.  Uczestnikom bardzo spodobała się ta impreza 
sportowa i niewykluczone, że takich rozgrywek będzie w szkole 
więcej. 

Integracyjny Turniej Unihokeja 

Rodziców i Dzieci

Przedszkole Samorządowe „Słoneczko”

„Na misiowych urodzinach 

najważniejsza jest rodzina” 

 19 lutego przedszkolaki zostały  zaproszone do Biblioteki 
Publicznej w Mirosławcu na spektakl profilaktyczny „Na 
misiowych urodzinach - najważniejsza jest rodzina” w wykona-
niu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 
Spektakl opowiadał o ważnym dniu – urodzinach Misi Matysi, 
na które postanowiła zaprosić swoją rodzinę. Mimo, iż każdy 
z nich miał inne sprawy nie zostawili jej tego dnia i sprawili 
ogromną niespodziankę. Było radośnie, wszyscy razem 
świetnie się bawili. Nie zabrakło również urodzinowego tortu. 
Przedstawienie niosło ze sobą ważny przekaz – rodzina jest 
najważniejsza.

Bal Karnawałowy

Jesteśmy Razem, pomagamy sobie Wzajemnie. 

Różne rodzaje niepełnosprawności.

  27 stycznia w ramach realizacji styczniowego modułu, 
Muchomorki oraz Krasnoludki wzięły udział w zajęciach pt. 
"Jesteśmy Razem, pomagamy sobie Wzajemnie. Różne rodzaje 
niepełnosprawności". W tym dniu  do przedszkola przyszła 
mama koleżanek z grupy (Tosi i Zosi), w celu przeprowadzenia 
zajęć nt. tolerancji względem osób niepełnosprawnych. 
Podczas zajęć dzieci wysłuchały bajki o kredkach oraz obejrzały 
filmik o osobach niepełnosprawnych. Dzięki zajęciom 
przedszkolaki miały możliwość poznania świata z perspektywy 
osób niewidzących, niesłyszących oraz niepełnosprawnych 
fizycznie. Dzieci doceniły to, że są zdrowe oraz zrozumiały, 
że takie osoby trzeba szanować, pomagać im a przede 
wszystkim zrozumiały, że nie wolno takich osób wykluczać. 

Chociaż czas balów i zabaw już za nami, wszyscy wiemy, że 
dzieci uwielbiają takie wydarzenia i czekają na nie z zapartym 
tchem. 30 stycznia już od samego rana w drzwiach przedszkola 
p o j a w i a ł y  s i ę  r ó ż n e  p o s t a c i  b a j ko w e ,  k t ó r e  p o 
skonsumowanym śniadaniu ruszyły w tan z prowadzącymi 
zabawę animatorami. W toczącej się imprezie dzieci miały 
możliwość zaprezentowania swojego stroju oraz wykazania się 
tanecznym kunsztem. Na koniec zabawy wszystkie dziewczynki 
zostały ogłoszone Królowymi a chłopcy Królami balu.
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Dentobus w szkole

  W tym roku gminne szkoły odwiedził „Dentobus”, 
w którym zostały przeprowadzone przeglądy stomatologiczne 
uczniów. W badaniach za zgodą rodziców wzięło udział:
1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu 163 dzieci (6 lutego),
2) w Szkole Podstawowej w Piecniku 50 dzieci (3 marca).
  Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym 
gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specja-
listycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentysty-
cznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi 
narzędziami stomatologicznymi. Wprowadzenie możliwości 
udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie ma na 
celu zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci 
i młodzieży (w szczególności z mniejszych miejscowości), tak 
aby ograniczyć miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa 
choroby próchnicowej zębów. Nadal, nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z faktu iż próchnica to problem nie tylko estetyczny 
– wpływa na stan całego organizmu. Stomatolodzy od lat 
ostrzegają przed skutkami zaniedbań, które widoczne są 
zwłaszcza u dzieci.

Spektakle profilaktyczne

    28 lutego w gminnych szkołach odbyły się spektakle 
profilaktyczne w wykonaniu „Teatru Kurtyna” z Krakowa. Dla 
najmłodszych, uczniów klas I-III artyści zaprezentowali 
przedstawienie pt.: „Miś niegrzeczniś” o rozbrykanym 
i niegrzecznym misu. Dzieci biorąc udział w tej pouczającej 
lekcji, śpiewając i odpowiadając na pytania zadawane przez 
artystów poznali tajniki kulturalnego zachowywania się. 
Zobaczyły, jak należy postępować w sytuacjach zwycięstwa 
i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówie-
śnikami, co to jest empatia i szacunek dla słabszych. Aktorzy 
zachęcali również do czytania książek.
Uczniom klas IV-VI zaprezentowano przedstawienie „Nie za 
wszelką cenę”. Głównym bohaterem spektaklu był Maciek, 
który brał udział w plebiscycie na najpopularniejszą osobowość 
w szkole. Jednak jego „popularność” to efekt umiejętnego, 
wyrachowanego stosowania wobec rówieśników elementów 
agresji i przemocy psychicznej, przenoszenie na grunt szkoły 
negatywnych wzorców zachowań (używki, uzależnienie od 
Internetu, brak tolerancji i szacunku dla odmienności, 
podważanie autorytetu nauczycieli). Przesłaniem tego 
spektaklu było to, że człowiek ma niezbywalne, samodzielne 
prawo do podejmowania decyzji, ale również ma obowiązek 
przyjąć konsekwencje swoich decyzji.
Spektakle zostały sfinansowane przez Miejsko-Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Samarytanie dla Afryki

   „Drzewo życia dla Rwandy” to akcja charytatywna 
Caritas polegająca na zbieraniu funduszy, aby zakupić szczepki 
drzew awokado. Są one pierwszym i podstawowym źródłem 
pożywienia dzieci w środkowej Afryce, a szczególnie 
w Rwandzie. Sytuacja tam jest bardzo ciężka, dzieciom 
doskwiera niedożywienie, dużo rodzin nie stać aby zakupić 
mundurek, który jest wymagany aby dziecko mogło uczęszczać 
do szkoły. Koszt jednego zaszczepionego drzewka to 35 zł.
Wolontariusze z Piecnika podjęli się tego wyzwania, którego 
adresatami są ich rówieśnicy z drugiego końca świata 
i zorganizowali kiermasz słodkości. Uzbierali: 245zł 50gr. Każdy 
darczyńca w podziękowaniu otrzymał naklejkę z grafiką 
awokado.
Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc, bo dzięki Wam 
drzewka wyrosną w pobliżu domów rwandyjskich rówie-
śników. Wielkie dzięki!

Dzień Babci i Dziadka

  6 lutego w oddziale przedszkolnym w Piecniku odbyła 
się uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka. Był to dzień pełen 
uśmiechów, wzruszeń i radości. Dzieci z dużym zaanga-
żowaniem przygotowywały się do występów. Program 
artystyczny składał się z wierszy oraz piosenek. Zaproszeni 
goście mieli również możliwość podziwiać pokazy taneczne. 
Mali tancerze przedstawili taniec ludowy Maryneczkę,  włoską 
Tarantellę, Rock and Roll, oraz taniec Dżentelmenów.
  
  Frekwencja dopisała. Do szkoły przybyły  prababcie, 
babcie, dziadkowie oraz rodzice występujących małych 
artystów. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko 
oklaskiwała swoje ukochane wnuki. Dzieci wręczyły swoim 
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. To 
było wyjątkowe spotkanie pełne, radości miłości i uśmiechów. 

c.d. na stronie 10
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Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Występ 
przygotowała pani Lidia Zamrzycka.

Czas podsumowań

  W pierwszym półroczu roku szkolnego w szkole był 
realizowany projekt „Matematyczny Agent w Piecniku” 
dofinansowany przez fundację mBanku. Miał on na celu 
pokazać uczniom z klas: czwartej, piątej i szóstej, że 
matematykę można odnaleźć na co dzień, w otaczającym nas 
środowisku. Koordynatorem i autorem projektu była pani 
Monika Zawada, której pomagała podczas jego realizacji pani 
Renata Molka. Miał on formę gry terenowej podczas której 
dzieci poszukiwały matematyki w naszej okolicy. Uczniowie za 
pomocą aktywnych metod nauczania, nowoczesnych 
programów informacyjnych i komputerowych rozwijali 
myślenie logiczne, ćwiczyli wykorzystywanie matematyki 
w życiu codziennym, kształtowali geometrię przestrzenną 
i płaską. W ramach tego projektu zorganizowano podchody 
matematyczne „Ile to jest 7×8?” oraz rajd matematyczny. 
Przeprowadzono również cykl zajęć terenowych „Gdzie ukryła 
się matematyka w Piecniku?”. Między innymi odbyło się 
spotkanie z leśniczym, „Matematyczny Agent w kuchni i na 
boisku” oraz „Matematyka na wsi - uczniowie w odwiedzinach 
u sołtysa i rolnika”. 

  
  Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach projektu 
był konkurs „To co zachwyca w moim regionie”, który polegał na 
zbudowaniu makiety obiektu znajdującego się w naszej okolicy. 
Cieszył się on dużym zainteresowaniem. Dzięki temu powstała 
na holu szkolnym przepiękna wystawa ukazująca miejsca 
naszego regionu min.: zagrodę żubrów w Jabłonowie, pomnik 
upamiętniający zdobycie Piecnika, kościół w Toporzyku 
i Próchnowie, jezioro w Piecniku czy osiedle w Górnicy. Jury 
miało nie lada wyzwanie, aby wyłonić zwycięzców. 
I miejsce zdobył uczeń klasy VI Mateusz Grygiel, II miejsce zajęła 
Laura Szymańska, również uczennica klasy VI, III miejsce – Anna 
Golczyńska, uczennica klasy IV oraz wyróżnienie otrzymał 

Karol Borek, uczeń klasy IV. Zwycięzcy zostali obdarowani 
nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Ponadto podczas 
oficjalnego apelu podsumowującego realizację projektu 
najwytrwalsi uczniowie, którzy systematycznie uczestniczyli 
w zajęciach otrzymali certyfikaty „Matematycznych Agentów” 
i upominki rzeczowe.

Bezpieczny Internet

  Jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest 
rozwój kompetencji informatycznych uczniów, obejmujący 
„umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii 
społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i poro-
zumiewaniu się”. W związku z tym szkoła jest miejscem gdzie 
dzieci uczą się między innymi umiejętności bezpiecznego 
korzystania z nowoczesnych technologii. Uczniowie muszą 
świadomie korzystać z szansy rozwoju, jaką daje im Internet, 
znając jednocześnie zagrożenia wynikające z korzystania 
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Wszyscy chcemy by wiedzieli jak dbać o swoje bezpieczeństwo 
i jak powinni zareagować w przypadku zagrożenia. 

  Aby osiągnąć taki cel w Szkole Podstawowej w Piecniku 
została zgłoszona przez nauczycielkę informatyki panią Renatę 
Molka innowacja „Bezpieczny Internauta”, której adresatami 
są uczniowie klas IV-VIII. Zakłada ona realizację wielu działań 
w miesiącach luty-maj. W ramach tego przedsięwzięcia 
uczniowie klas VI-VIII przygotowali plakaty na jeden z trzech 
tematów: „Bezpieczny Internet”, „Nie bądź trollem” oraz 
„Szanuję, nie hejtuję”. Na korytarzu szkolnym została 
zorganizowana wystawa plakatów, tak by również młodsi 
członkowie szkolnej społeczności mogli zapoznać się 
z podanymi zagadnieniami. Uczniowie najczęściej wybierali 
temat związany z zasadami bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Aby podejmowanym działaniom nadać  większą 
rangę szkoła zgłosiła swój udział w akcji DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU której organizatorem jest Polskie Centrum 
Programu Safer Internet a honorowy patronat nad inicjatywą 
pełni Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo 
Cyfryzacji.
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Ważne komunikaty 
Urzędu Miejskiego, jednostek 

i innych instytucji 

w czasie zagrożenia epidemicznego:

  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa COVID-19 informujemy, że od 23 marca drzwi 
Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zostały zamknięte.
Są załatwiane OSOBIŚCIE tylko PILNE SPRAWY związane 
z Urzędem Stanu Cywilnego 
(tel. 67 259 62 61, email: usc@miroslawiec.pl ).

Na drzwiach Urzędu został zamontowany dzwonek - prosimy 
w pilnych przypadkach zadzwonić, wówczas wyjdzie pracownik 
i uzgodni z Państwem sprawę.
Przed drzwiami głównymi stoi skrzynka do której można 
wrzucać wnioski czy też pisma. Udostępnione są na zewnątrz 
również worki na odpady segregowane.

Sprawy urzędowe, należy załatwiać drogą internetową 
(email, epuap) lub telefonicznie.
Nr telefonów:
67 259 50 42 – Biuro Obsługi Interesanta
67 259 61 86 – Sekretariat Burmistrza
67 259 62 61 – Urząd Stanu Cywilnego i Zarządzanie Kryzysowe

Telefon do Urzędu: 67 259 50 42, email: urzad@miroslawiec.pl

Aktualny wykaz stanowisk oraz numerów telefonów do 
poszczególnych pracwników znajduje się na stronie 
www.miroslawiec pl (zakładka Urząd)

• Zostają zawieszone zajęcia świetlicowe, kulturalne 
 organizowane przez Ośrodek Kulturu w Mirosławcu;
• Zostają odwołane wszystkie wydarzenia kulturalno-
 -rozrywkowe zaplanowane w Ośrodku Kultury, jak 
 i w świetlicach;
• Zostają anulowane umowy najmu dla osób fizycznych na 
 pomieszczenia w Ośrodku Kultury, jak i w świetlicach 
 wiejskich;
• Sołtysi, stowarzyszenia w tym KGW zostały poinformowane 
 drogą wiadomości elektronicznych (SMS) o zakazie 
 organizacji spotkań, imprez czy grup warsztatowych 
 w obiektach świetlic wiejskich;
• Działalność wystawy stałej pn. Muzeum Walk o Wał Pomorski 
 zostaje również zawieszona;

PRZYCHODNIA ZDROWIA

Z lekarzami pierwszego kontaktu należy kontaktować się 
telefonicznie, umawiając niezbędne wizyty na konkretne 
godziny. 
Telefony do przychodni:
- NZOZ Wojciech Sabak: 67 259 52 98
- NZOZ Tadeusz Ząbek: 67 259 50 06

Komunikat Starosty Wałeckiego
w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania 

osobiście porad w punktach nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

działających na terenie powiatu wałeckiego 

w związku z zagrożeniem koronawirusem

• od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zawieszam udzielanie 
 osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 
 oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
 działających na terenie powiatu wałeckiego;
• w ww. terminie, nieodpłatne porady prawne oraz 
 nieodpłatne porady obywatelskie będą udzielane osobom 
 uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania 
 się na odległość, tj. telefonicznie, po spełnieniu prze te osoby 
 warunków, o których mowa poniżej.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz/lub nieodpłatnych porad obywatelskich przez 
telefon winna:
• w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie 
 z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 
 i Spraw Obywatelskich, pod numer telefonu 67 250 84 29, 
 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30
• a następnie przesłać na niżej wymieniony adres:  
 zk@powiatwalecki.pl w formie skanu lub zdjęcia, podpisane  
 oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz/lub nieodpłatnego 
 poradnictwa obywatelskiego, a także klauzulą informacyjną 
 dotyczącą danych osobowych, których wzory zamieszczamy 
 poniżej. W tytule wiadomości należy zapisać „udzielenie  
 nieodpłatnej  pomocy prawnej” lub „świadczenie 
 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Porady będą udzielane w godzinach dyżurów Punktów na 
terenie powiatu wałeckiego. 

Jednocześnie informuję, iż wszelkich informacji związanych 
z  udzielaniem nieodpłatnej  pomocy prawnej  oraz 
świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i  Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałczu, pod wyżej 
podanym numerem telefonu.

Starosta Wałecki
Bogdan Wankiewicz

Ośrodek Kultury w Mirosławcu prowadzić będzie działalność 
podstawową - administracyjną, w obiekcie przy ul. Parkowej 1 
w Mirosławcu w godz. od 08:00 do 16:00, tel. 67 259 50 23.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miro-
sławcu informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób, które 
potrzebują pomocy, zwłaszcza osób starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych w związku z rozprze-strzenianiem się 
koronawirusa COVID-19, od 24 marca 2020 wprowadza 
dyżury telefoniczne pracowników ośrodka pomocy 
społecznej przez 7 dni w tygodniu w godz. od 7:30 do 19:00 
pod numerami telefonów:

tel. 67 259 58 53 • 67 259 53 98 • 67 260 08 97

Komunikat Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mirosławcu
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Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku 

do 31 października 2021 roku. W ramach projektu osoby niesamodzielne (tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w szczególności 

osoby w wieku poprodukcyjnym i osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Mirosławiec  będą mogły otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci: 

• usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 15 osób;

• specjalistycznych usług pielęgniarskich, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób, 

• usług rehabilitacyjnych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób, 

• usług psychologicznych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób, 

Ponadto w miejscowościach naszej gminy takich jak: Mirosławiec, Mirosławiec Górny, Hanki, 

Łowicz Wałecki, Próchnowo zostanie utworzony Klub Seniora, gdzie dla 70 osób zaplanowano m.in.: 

 �• warsztaty zajęciowe, • gimnastykę rekreacyjną, • spotkania z lekarzami

 �•  wyjścia do kina/teatru/na basen, • kącik multimedialny.

Wsparcie będą mogli uzyskać również opiekunowie faktyczni osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

w postaci wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, dyżuru pracowników socjalnych oraz specjalistycznych szkoleń

 z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną. 

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy mieszkać na terenie naszej gminy i być osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W szczególności do 

udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. O fakcie zakwalifikowania do wsparcia decydować będzie wynik wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Priorytetowo traktowane będą osoby, których 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (1 051,50 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 792 zł netto na osobę w rodzinie), osoby 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020. 

Do końca lutego 2020 roku była prowadzona rekrutacja główna, a w miesiącach kolejnych będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. W tym celu należy wypełnić 

formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na naszej stronie http://mgopsmiroslawiec.bipstrona.pl/  zakładka: Projekt „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” oraz 

złożyć go w MGOPS w Mirosławcu ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec. Formularze zgłoszeniowe są także  dostępne u pracowników socjalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu ul. Polna 

23, pokój 107, w godzinach pracy Ośrodka, e-mail: mgops_miroslawiec@neo.pl lub klub.seniora.miroslawiec@gmail.com. Kontakt telefoniczny pod numerami 

telefonów: 67 259 58 53, 67 260 08 92, 67 260 08 93 (pracownicy socjalni)  lub 67 260 08 99 (klub seniora). 
Serdecznie zapraszamy!

PROJEKT pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”, 
RPZP.07.06.00-32-K037/19  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020


