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   Zbliżamy się do końca 2020 roku. Chciałbym 
   przedstawić Państwu zakres podejmowanych 
   działań na sesjach i komisjach Rady Miejskiej 
   w Mirosławcu. Mimo piętrzących się 
   problemów związanych z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, zaplanowane z początkiem roku 
obrady odbyły się w przewidzianych terminach. Wszystkie sesje 
poprzedzane były wspólnymi lub odrębnymi posiedzeniami 
komisji wchodzącymi w skład rady. Niestety z uwagi na 
ograniczenia osobowe i bezpieczeństwo zdrowotne obrady 
odbywały się bez udziału zapraszanych gości. Obowiązywał 
również reżim sanitarny (maseczki, odległości, dezynfekcja, 
mierzenie temperatury). Obecnie (do odwołania) posiedzenia 
rady odbywają się w Ośrodku Kultury, natomiast komisje 
(w szczególności wspólne) mają charakter zdalny. Do 29 
listopada odbyło się dwanaście sesji poprzedzonych dwudzie-
stoma posiedzeniami komisji. Frekwencja podczas obrad 
wyniosła 95%, natomiast podczas komisji 96%.
 Wśród uchwał podejmowanych od ostatniego wydania 
gazety (kwiecień 2020) oraz przyjmowanych sprawozdań należy 
zwrócić uwagę na uchwały dotyczące gospodarki odpadami 
(regulamin utrzymania czystości, wzór deklaracji, ulga za 
kompostowniki). Podjęto również uchwałę w sprawie 
powierzenia Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, do którego przystąpiła 
Gmina Mirosławiec,  zadań dotyczących gospodarki odpadami. 
Decyzja ta przyczyniła się do utrzymania dotychczasowej stawki 
opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców. Na sesji 
październikowej, jak co roku, podjęto uchwały podatkowe, które 
w oparciu o prognozy GUS dot. inflacji wzrosły o około 7,5% 
w stosunku do roku poprzedniego. W budżecie Gminy 
zabezpieczono dodatkowe środki finansowe na  działalność 
szkół i przedszkoli. Niestety w dalszym ciągu mamy tendencję 
spadkową, jeśli chodzi o ilość dzieci w poszczególnych 
placówkach oświatowych, a w związku z tym subwencja 
oświatowa, uzależniona od ilości dzieci, sukcesywnie maleje. 
Z uwagi na sytuację pandemiczną drastycznie spadły również 
wpłaty rodziców za przedszkole (duża absencja oraz nauka 
zdalna). 
 Poza tym w zmianach do budżetu gminy zabezpieczono 
środki finansowe na realizację następujących zadań, m.in.: 
zarządzanie kryzysowe związane z COVID-19, przebudowę 
przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwiżyn, 
dokumentację na budowę w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, budowę chodnika w Orlu, 
na ul. Słonecznej, rozbudowę placów zabaw w Mirosławcu 
i Mirosławcu Górnym, zakup ciągnika i przyczepy dla grupy 
komunalnej, wkład własny (20% kosztów realizacji zadania) na 
realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu 
oraz dotacje celowe na pomoc finansową Powiatowi Wałe-
ckiemu do częściowego dofinansowania dwóch zadań 
publicznych, tj. na „Remont pomieszczeń w 107 Szpitalu 
Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla 
urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS
-CoV-2” oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS
-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie”.
 Na zakończenie chciałbym przypomnieć, o możliwości 
oglądania transmisji z sesji oraz zapoznania się z protokołami 
i uchwałami Rady Miejskiej, które  dostępne są na stronie 
www.bip.miroslawiec.pl. 
 Życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia, w mam 
nadzieję, mniej trudnym i bardziej przewidywalnym 2021 roku. 
Wszystkiego dobrego!

                     Piotr Pawlik
      burmistrz@miroslawiec.pl

Z pracy w radzie.Witam Państwa bardzo świątecznie.
   Jak najkrócej podsumować mijający rok 
   2020? Taki rok nie trafia się często i oby nie 
   trafił się nam już nigdy więcej…
   Wszystko w tym roku stanęło do góry 
   nogami. Kamienie milowe naszych co-
rocznych zajęć i wydarzeń nie odbyły się. Dzieci nie uczestniczą 
w zajęciach w szkołach, lekcje są prowadzone zdalnie, poprzez 
komputery, od których jeszcze przed marcem je odciągaliśmy…
Urzędy i instytucje czasowo zamknięte dla klientów.  
Ograniczenia w działalności ośrodka kultury, świetlic 
i biblioteki. Ograniczenia w dostępie do lekarzy oraz innych 
usług, wszechobecne maski i płyn dezynfekujący. Najwięksi 
wizjonerzy nie byli w stanie przewidzieć wszystkich wydarzeń 
i ograniczeń roku 2020.
 Powoli, ale jednak dopasowujemy się do ograniczeń, 
próbując przystosować się do nowej rzeczywistości i znaleźć 
sobie na nowo miejsce do funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej.
 Gmina jednak musi działać i działa sprawnie pomimo 
ograniczeń covidowych. Realizujemy zamówienia publiczne, 
przeprowadzamy inwestycje i przygotowujemy plany na 
następne lata.
 Budżet gminny, podobnie jak domowe budżety 
mieszkańców, dotknął problem zmniejszonych dochodów, 
szacowanych na ten moment na ok. 800.000 zł. To ogromna 
kwota, nawet jak na gminę, a skutki obniżonych do budżetu 
wpływów będziemy odczuwali również w roku 2021. Do tego 
dochodzą zwiększające się z budżetu gminy nakłady na 
oświatę, które  powodują bardzo ostrożne szacowanie naszych 
możliwości inwestycyjnych w najbliższym roku. Jednak mimo 
problemów finansowych przygotowujemy zadania inwesty-
cyjne, ponieważ dysponujemy podpisanymi umowami na 
realizację zadań z dofinansowaniami unijnymi. Jeszcze 
w grudniu zostanie ogłoszony przetarg w trybie „Zaprojektuj 
i wybuduj” na rewitalizację terenów przy ulicach Dworcowej 
i Spokojnej. W tym zadaniu modernizowany będzie także cały 
teren pomiędzy blokami przy ulicach: Spokojna, Wolności 
i Parkowa. Projekt zaplanowany jest na lata 2021-2023.
 Z początkiem roku czeka nas rozstrzygnięcie przetargu na 
wykonanie kanalizacji w Łowiczu Wałeckim – to już nasze 
czwarte sołectwo, w którym uporządkujemy gospodarkę 
ściekową, w kolejce czekają jeszcze Hanki.
 Kontynuowane będą również zadania związane 
z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo oraz  
modernizacją placów zabaw. Na dofinansowanie ze środków 
rządowych i realizację w roku 2021 oczekują również budynki 
remizy OSP w Mirosławcu, przedszkola na ul. Zamkowej 
i przychodni zdrowia na ulicy Polnej.
 Jak Państwo widzicie, mimo nie najlepszej sytuacji 
dookoła, realizujemy ale również planujemy kolejne potrzebne 
inwestycje tak w mieście jak i w naszych sołectwach.

 Czego chciałbym Państwu życzyć na nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021? Dużo zdrowia i powrotu 
do normalności…
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 29 maja Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu podpisał umowę 
z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego 
o przyznanie pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014-2020. Na mocy zawartej umowy 
zostanie wykonana inwestycja: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami do budynków i budową dwóch 
zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni 
ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki”. Spółce została 
przyznana pomoc w wysokości 1.312.037,00 zł, tj. do 63,63%  
kosztów kwalifikowalnych.
 Realizacja inwestycji ma na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców. Dzięki niej ok. 200 mieszkańców Łowicza 
Wałeckiego będzie korzystało z ulepszonej infrastruktury 
kanalizacyjnej.  Jej budowa obejmie odcinek ok. 1.800m.

Łowicz Wałecki z kanalizacją

Inwestycje gminne oraz projekty

Boisko w Piecniku

 W maju zakończył się projekt pt. „Budowa infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej – boisko w Piecniku” współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zadanie obejmowało 
budowę boiska wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem 
w 2 bramki, 4 ławki i wózek do nanoszenia linii, a także nadzór 
inwestorski. Całkowity koszt zadania wyniósł 402.268,61 zł, 
w tym dofinansowanie wyniosło 94.533 zł, co stanowi 23,50 % 
kosztów kwalifikowalnych. Współfinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach EFMR wyniosło 80.353,05 zł. Dzięki 
zadaniu udostępniono społeczności nową infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną tj. boisko sportowe. 

Nowy przepust

 W ramach zawartego 27 maja porozumienia pomiędzy 
Gminą i  Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa 
– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Mirosławiec przebudowano przepust drogowy 
zlokalizowany na drodze Jadwiżyn – Płociczno oraz 
wyremontowano kolejny odcinek drogi prowadzącej 
z Mirosławca do Sadowa. Kwota środków przekazanych przez 
Skarb Państwa (Nadleśnictwo Mirosławiec) na realizację obu 
zadań to 50.000,00 zł, a całkowita wartość realizacji  wyniosła 
147.058,18 zł.

ZDALNA SZKOŁA +
 Gmina i Miasto Mirosławiec w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła+” po raz drugi pozyskała środki unijne na zakup sprzętu
komputerowego dla uczniów i nauczycieli z naszych szkół 
(w naborze kwietniowym „Zdalnej Szkoły” Gmina pozyskała 
60 laptopów - po 30 szt. dla każdej ze szkół).
Umowa zapewniała granty w wysokości 49.505,91 zł na zakup 
17 laptopów wraz z ubezpieczeniem zakupionego sprzętu. 
Wnioski rozpatrywane były przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Zakup sprzętu do nauki zdalnej finansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Przebudowa ulicy Mickiewicza 

 Dobiegła końca realizacja zadania dofinansowanego 
środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych 
tj. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfi-
nansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa”. 
Zadanie miało na celu przebudowę ulicy Mickiewicza polega-
jącą na wykonaniu nawierzchni utwardzonej wraz krawę-
żnikami ulicznymi ograniczającymi jezdnię z obu stron oraz 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem. Zadanie obejmowało 
również fragment ulicy Spacerowej (skrzyżowanie ulic 
Mickiewicza i Spacerowej). Kwota dofinansowania wyniosła 
184.854,14 zł, tj. 47,18% kosztów kwalifikowalnych. Całkowity 
koszt zadania to 399.706,61 zł.

Nazwa wydawcy: Gmina i Miasto Mirosławiec

Adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirosławiec

Redaktor naczelny: Kamila Borowiec

Miejsce i data wydania: Mirosławiec, grudzień 2020 r.

Druk: Centrum Ksero, ul. Bydgoska 7-9/4, 78-600 Wałcz

Numer wydania: 28
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 24 lipca w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Burmistrz 
Mirosławca Piotr Pawlik wraz z sołtysem Bronikowa Patrycją 
Puzmujzniak podpisali umowę na dofinansowanie projektu 
„Budowa altany integracyjnej w Bronikowie”. W spotkaniu 
Województwo Zachodniopomorskie reprezentowała Anna 
Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Pomoc finansowa została przyznana w ramach 
konkursu „Granty Sołeckie 2020” i wyniosła 10.000 zł, 
a całkowita wartość projektu to 24.999,75 zł. „Granty sołeckie 
2020” to kolejna edycja Konkursu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, którego celem jest wyróżnienie 
sołectw, podejmujących wartościowe inicjatywy na rzecz 
lokalnej społeczności. W oczekiwaniu na wymarzoną altanę 
integracyjną, we wrześniu mieszkańcy Bronikowa wspierali 
przygotowanie terenu. Odnowione zostało miejsce na ognisko, 
posadzono nowe drzewka, pomalowano stoły i ławy. 
W planach było uroczyste otwarcie altany, jednak z uwagi na 
aktualną sytuację epidemiczną i wprowadzone obostrzenia, 
z integracyjnym spotkaniem mieszkańców i gości poczekamy 
na bezpieczny dla wszystkich czas. Z pewnością altana będzie 
miejscem, w którym odbędzie się wiele spotkań, gdzie będą 
chętnie spędzać czas osoby w różnym wieku, gdzie pojawi się 
wiele nowych pomysłów na dalsze wspólne działania. Miejsce 
to niewątpliwie wpłynie także na atrakcyjność i estetykę 
miejscowości.

Budowa Altany w Bronikowie 

- Granty Sołeckie 2020

Z Próchnowa do Bronikowa 

nową drogą

 11 września nastąpiło uroczyste otwarcie drogi 
powiatowej Próchnowo – Bronikowo zrealizowanej przez 
Powiat Wałecki w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągów 
dróg nr 2310Z i 23/1Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo (z m. 
Próchnowo)”. W uroczystości wzięli udział między innymi: 
Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Starosta 
Wałecki Bogdan Wankiewicz, były senator i właściciel m.in. 
Polskich Zakładów Zbożowych w Wałczu Henryk Stokłosa oraz 
przedstawiciele władzy samorządowej ościennych miast 
i gmin. Przed tradycyjnym przecięciem wstęgi, nową drogę 
poświęcił proboszcz tamtejszej parafii ks. Czesław Łącki. Dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji 
Starostwo Powiatowe ufundowało pamiątkowe grawertony. 
Wykonawcą inwestycji ( jej całkowity koszt wyniósł: 
5.717.869,75 zł) była firma: EUROVIA POLSKA S.A. z Bielan 
Wrocławskich. Dzięki przebudowie drogi, została ona 
poszerzona z 3,5/4 do 5,5 m, wykonano zjazdy na posesje, 
zatokę autobusową, chodniki, przejścia dla pieszych oraz 
oznakowanie pionowe. Łącznie inwestycja dotyczyła odcinka 
drogi o długości ok. 4,3 km. 
Gmina i Miasto Mirosławiec również dofinansowała inwestycję 
kwotą: 377.397,68 zł.  Pozostałe źródła finansowania: 
- Fundusz Dróg Samorządowych (80% wydatków kwalifi-
kowalnych): 4.240.352,74 zł brutto, 
- Urząd Marszałkowski – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
(FOGR): 144.001,64 zł brutto,
- Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu: 500.000,00 zł brutto,
- Powiat Wałecki: 456.117,68 zł brutto.

Dobra przestrzeń 

- rewitalizacja miasta

Przebudowa ulicy Młyńskiej

 Gmina i Miasto Mirosławiec zrealizowała projekt 
„Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulica Młyńska” 
dofinansowany z państwowego funduszu celowego, tj. 
Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie miało na celu 
przebudowę gminnej drogi w zabytkowej części miasta 
(zabytkowego układu staromiejskiego, wpisanego do rejestru 
zabytków województwa zachodniopomorskiego). Wykonane 
zostały nowe krawężniki, nawierzchnia z bruku kamiennego, 
chodniki, zjazdy do posesji, parkingu - równoległego do 
przebiegu ulicy Młyńskiej (3 stanowiska) oraz remontu 
przepustu (wymiana poręczy, uzupełnienie ubytków 
w betonowych elementach). Kwota dofinansowania wyniosła 
84.242,39 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych, a całkowity 
koszt zadania: 177.983,28 zł.

 1 października w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik podpisał umowę 
z Województwem Zachodniopomorskim, które reprezen-
towała Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego, na dofinansowanie projektu pn. 
„Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospo-
darczego –  rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej 
i Spokojnej w Mirosławcu” w ramach RPO 2014-2020. 
Przed podpisaniem umowy Senator Janusz Gromek wręczył na 
ręce Burmistrza środki profilaktyczne ochrony osobistej do 
wykorzystania w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2.
Gmina i Miasto Mirosławiec złożyła wniosek o dofinansowanie 
22 lutego 2019 r. W pierwszym etapie nie otrzymaliśmy 
dofinansowania ale 5 grudnia 2019 r. Gmina złożyła protest, 
który został uwzględniony. W wyniku procedury odwoławczej 
projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.553.093,58 zł 
ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.   
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Będzie nowy BUS

 Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała dofinansowanie ze 
środków PFRON w wysokości 90.000 zł na „Zakup samochodu 
osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełno-
sprawnych”. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie umową 
zawartą 31.08.2020 r. pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec 
a Powiatem Wałeckim. Zakup busa dla osób niepełno-
sprawnych w naszej  gminie jest  jednym z działań 
dofinansowanych ze środków PFRON na terenie Powiatu 
Wałeckiego, realizowanych w ramach „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami III” w obszarze D. Planujemy 
zakończyć procedurę przetargową jeszcze w tym roku, 
natomiast realizacja zakupu i rozliczenie projektu odbędzie się 
w 2021 r. Zakupiony pojazd przystosowany do osób niepełno-
sprawnych będzie służył do przewozu dzieci i młodzieży na 
zajęcia realizowane poza terenem gminy Mirosławiec i sprawi, 
że osoby te będą przewożone w bezpiecznych i komfortowych 
warunkach.

Środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych

 Na początku sierpnia Gmina złożyła wniosek o wsparcie 
finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19. 
Wysokość przysługujących nam środków z Funduszu wyniosła 
574.555,00 zł. Mogą one zostać wykorzystane wyłącznie na 
działania inwestycyjne. Planuje się, że zostaną przeznaczone 
jako częściowe pokrycie wkładu własnego przy realizacji 
projektu „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego 
i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic 
Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu” (o tym projekcie 
piszemy na stronie 4).

Pomorze Zachodnie 

- Bezpieczna edukacja

 Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała granty w wysokości 
76.917 zł w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-  
-BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinasowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie 
- Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego. Środki w ramach 
projektu przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się 
w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprze-
strzeniania się epidemii COVID-19 poprzez  łagodzenie skutków

„Usługi Społeczne 

w Gminie Mirosławiec”

Projekt pn. ,,Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec’’ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach                     
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego   na lata 2014-2020.

 Trwa realizacja projektu „Usługi Społeczne w Gminie Miro-
sławiec”, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Projekt skierowany jest do osób starszych, potrzebujących 
wsparcia i pomocy. W ramach zadania świadczone są usługi 
opiekuńcze (aż 6000 godzin przez cały okres trwania projektu) 
oraz specjalistyczne: rehabilitacyjne, psychologiczne i pielę-
gniarskie dla osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebu-
jących opieki i pomocy specjalistycznej. Udostępniono również 
dla uczestników projektu wypożyczalnię sprzętu rehabilita-
cyjnego. Od czerwca zostało wypożyczone ponad 60% urządzeń, 
m. in. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne z materacami 
przeciwodleżynowymi, elektryczne rotory do ćwiczeń rąk i nóg. 
Sprzęt ten ułatwia także życie opiekunom osób starszych czy 
niepełnosprawnych, którzy w ramach projektu mogą również 
liczyć na szkolenia, aby podnieść poziom opieki.
 Niemniej istotną rolę odgrywa również utworzony 
w ramach projektu Klub Seniora. W trakcie spotkań widać jak 
bardzo potrzebny jest uczestnikom kontakt z drugim człowie-
kiem. Chętnie biorą udział w zajęciach artystycznych i gimna-
stycznych. Pod koniec września odbyła się pierwsza wycieczka 
zorganizowana w ramach Projektu do Ogrodów Hortulus 
w Dobrzycy i do Sarbinowa. Piękna pogoda sprzyjała spacerom 
i integracji grupy. 
 Niestety, pod koniec października część przedsięwzięć 
została wstrzymana w związku z pandemią. Wszyscy uczestnicy 
projektu z niecierpliwością czekają na ponowną możliwość 
korzystania ze wszystkich usług. Duże zainteresowanie 
działaniami wskazuje na to, że projekt jest udaną odpowiedzią na 
potrzeby Seniorów i osób potrzebujących.  
W projekcie bierze udział 70 osób z naszej gminy.

Dobiegł koniec projekt 
„Aktywizacji”

c.d. na stronie 6

 31 października zakończono realizację projektu „Akty-
wizacja społeczna i  zawodowa w Gminie i  Mieście 
Mirosławiec”. Celem projektu był wzrost aktywności 
społecznej i zawodowej 24 mieszkańców Gminy Mirosławiec. 
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwen-
cjom (ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, 
placówkach edukacyjnych).
  Przyznany grant został przeznaczony na zakup środków 
ochrony osobistej typu: rękawiczki jednorazowe, maseczki, 
przyłbice, kombinezony, fartuchy, a także środki i sprzęt do 
utrzymania czystości i dezynfekcji m.in. odkurzacze i mopy 
parowe, odkurzacze piorące, opryskiwacze plecakowe, lampy 
UV, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, ścienne dozowniki 
do płynów dezynfekcyjnych, papierowe ręczniki. Zakupiony 
sprzęt i środki już przekazano do naszych szkół i przedszkola. 

Przewidywany termin realizacji projektu: 30.12.2020 r. 
– 30.11.2023 r.
 Szacowana całkowita wartość projektu: 5.684.631,45 zł, 
w tym kwota dofinansowania: 3.553.093,58 zł (środki 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
3.079.347,77 zł, środki z Budżetu Państwa: 473.745,81 zł).
 Wkład własny z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ma 
wynieść 2.131.537,87 zł. Inwestycja będzie realizowana 
w formule „Zaprojektuj wybuduj”. Projekt przewiduje 
wyłonienie Wykonawcy, który opracuje dokumentację 
projektową w oparciu o PFU oraz zrealizuje roboty budowlane.



6

27. Akcja Sprzątania Świata

 W dniach 18-20 września, w ramach Ogólnopolskiej Akcji 
Sprzątania Świata, przypadającej co roku w trzeci weekend 
września, odbyło się Wielkie Sprzątanie Gminy i Miasta 
Mirosławiec. Akcja polegała na wysprzątaniu przez mie-
szkańców „kawałka” gminy, miasta, zrobieniu zdjęć 
z posprzątanego miejsca oraz wysłania ich na adres mailowy do 
urzędu. Dla wszystkich uczestników akcji w nagrodę zostały 
oddane pod opiekę rośliny doniczkowe. W Akcję włączyli się 
licznie mieszkańcy - najliczniej Mirosławca Górnego, 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, a także Szkoła Podstawowa 
w Piecniku. Niestety ilość zebranych śmieci jest imponująca, 
a zarazem przerażająca. Kolejna akcja w przyszłym roku. 
Liczymy, że przyłączysz się i TY!

Mirosławiec laureatem 

Europejskiego Tygodnia Sportu
 W tym roku Mirosławiec zajął II miejsce w klasyfikacji 
generalnej XII Tygodnia Sportu dla Wszystkich–XXVI 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2020 r. W związku z tym, 
zgodnie z Regulaminem Turnieju, otrzymaliśmy dofinanso-
wanie do pikniku sportowo - rekreacyjnego organizowanego 
w ramach promocji hasła „Sport kluczem do zdrowia” 
w wysokości 5.000 zł. 
 Początkowo pojawiła się informacja o I miejscu Miro-
sławca, jednak po złożeniu odwołania Kalisz Pomorski 
wyprzedził nas w klasyfikacji.
 Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się z nami w ten 
sportowy tydzień i przyczynili się do naszego sukcesu!

Sad Miejski

 Na placu za parkingiem naprzeciwko Przedszkola 
„Słoneczko” powstanie „Miejski Sad”. Gmina zakupiła drzewka 
owocowe, które w ramach społecznej odpowiedzialności będą 
dobrem wszystkich mieszkańców. Każdy będzie mógł zbierać 
owoce z drzew, a także mieć swój wkład w ich utrzymanie 
i pielęgnację. Sad będzie pełnił także funkcję edukacyjną. Przy 
każdym z nich zostaną ustawione tabliczki z najważniejszymi 
informacjami o drzewach. Docelowo na wiosnę w planach jest 
także posadzenie w tym miejscu donic z ziołami i krzewów. 
Dbajmy, szanujmy i pielęgnujmy! A później korzystajmy 
z dobrodziejstw natury.

11. listopada inny niż wszystkie

 11 l i stopada obchodzi l i śmy Narodowe Święto 
Niepodległości. W tym roku z uwagi na panującą pandemię 
obchodziliśmy go inaczej. Skromniej, bez capstrzyków, 
przemówień i zaproszonych gości. Ale hołd poległym należy się 
zawsze, dlatego władze Mirosławca wraz z przedstawicielami 
jednostek, aby zachować choć namiastkę tradycji, złożyli pod 
pomnikiem wieńce i kwiaty. Oczywiście wszystko z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności.

autor: Artur Muzyka

 Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach 
aktywizacji społeczno-środowiskowej realizowanych przez 
Stowarzyszenie EkoQlturka z Mirosławca i kursach zawo-
dowych: „Obsługa maszyn i urządzeń do całorocznej 
pielęgnacji zieleni oraz profesjonalne sprzątanie powierzchni 
biurowych i przemysłowych” i „Kurs przygotowujący do 
egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń 
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV” (11 osób),  
„Ogrodnik terenów zielonych” i „Specjalista cięcia i pielęgnacji 
drzew i krzewów ozdobnych” (6 osób), ,,Opiekun/-ka osób 
starszych” (6 osób) oraz ,,Krawiec” (4 osoby).  
 Spośród uczestników projektu skierowano na staż 
zawodowy 13 osób, w tym: 10 w zawodzie robotnika 
gospodarczego, 2 w zawodzie krawiec i 1 jako opiekun osób 
starszych. Staże zawodowe miały na celu przygotowanie tych 
osób do aktywności zawodowej i utrzymania się na rynku 
pracy.  
 Osoby odbywające staż w Urzędzie Miejskim w Miro-
sławcu zajmowały się utrzymaniem zieleni na terenie gminy 
i miasta wykonując zabiegi pielęgnacyjne roślin, tworząc nowe 
nasadzenia, uzupełniając istniejące rabaty. W ramach realizacji 
niniejszego projektu zakupiono również wyposażenie dla grup 
zawodowych m.in.: rębak do gałęzi, odkurzacz do liści, 
samochód dostawczy, urządzenie wielofunkcyjne do 
utrzymania powierzchni utwardzonych i wykaszania terenów 
zieleni, przyczepę lekką, kosiarkę bijakową, drobne narzędzia 
i urządzenia, elementy małej architektury oraz rośliny do 
nasadzeń. Ponadto w ramach projektu wykonano przebudowę 
budynku magazynowego (na byłym placu Nadleśnictwa)
na potrzeby grupy komunalnej.  
 Całkowita wartość projektu wyniosła 2.045.297,81 zł., 
z czego dofinansowanie wyniosło: 1.882.858,80 zł (koszty 
kwalifikowalne to 1.982.331,30 zł., wkład własny: 99.472,50 zł, 
a koszty niekwalifikowalne 62 966,51 zł).
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Dezynfekcja ogólnodostępna 

 Od 7 lipca na terenie gminy i miasta 
funkcjonują stacje do dezynfekcji rąk 
- w pobliżu targowiska przy sklepie LIVIO, 
przy wejściu do Urzędu Miejskiego, na 
przystanku autobusowym na ul. Dworco-
wej, przed Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu 
oraz Zakładzie Żywiec Zdrój S.A. Jeden został 
postawiony także w Mirosławcu Górnym. 
Słupki powstały dzięki sponsorom: Grzegorz 
Wankiewicz „LIVIO”, „Inwesta Chem”, 
„Żywiec Zdrój S.A.” Korzystajmy! 

Zniczomat na cmentarzu

 Na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu zainstalowany 
został automat, w którym można na miejscu kupić wkłady do 
zniczy. Prosta obsługa tego urządzenia sprawia, że wystarczy 
monetę dwu lub pięciozłotową umieścić w oznakowanym 
miejscu, a następnie przekręcić dźwignię mechanizmu. 
W otworze znajdującym się poniżej pojawia się wybrany wkład 
do znicza. Pomysł na zainstalowanie zniczomatu został 
zaczerpnięty z nekropolii znajdujących się w innych miastach. 
Jest to udogodnienie dla osób odwiedzających cmentarz, 
ponieważ nie zawsze czynne są sklepy ze zniczami, a wtedy 
można skorzystać z tzw. zniczomatu. Automat znajduje się po 
lewej stronie przy głównej bramie Cmentarza Komunalnego 
w Mirosławcu. 

Regał na znicze
 Również na terenie Cmentarza Komunalnego w Miro-
sławcu pojawił się stojak na znicze. Zamiast wyrzucać niezni-
szczone znicze do śmieci, można zostawić je na specjalnym 
stojaku, aby mogły być wykorzystane przez inne osoby. Regał 
przeznaczony jest do użytku mieszkańców odwiedzających 
groby bliskich, a jego montaż miał na celu podjęcie wspólnych 
działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie 
ilości odpadów powstających na cmentarzach. Znajduje się 
przy bramie bocznej cmentarza (wejście od strony stadionu). 
Takie działanie umożliwia wielokrotne używanie jeszcze 
dobrych, nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze, a tym 
samym przyczyni się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach 
na odpady. 

Pomoc psychologiczna dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych

 Informujemy, że w Ośrodku Kultury została uruchomiona 
pomoc psychologiczna. W każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca, 
w godzinach od 16:00 do 19:00 będzie przyjmował specjalista 
terapeuta udzielający wsparcia i poradnictwa psycholo-
gicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (wejście 
od strony Korpala). Istnieje również możliwość porad 
i konsultacji telefonicznych pod numerem: 604 758 993.
 Informujemy także, iż Fundacja ADRA Polska i należący do 
niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją 
PZU uruchomili dla mieszkańców województwa zachodnio-
pomorskiego wsparcie online - w celu zadbania o kondycję 
psychiczną i ogólne samopoczucie. W ramach akcji możliwe  

jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsul-
tacji psychologicznych. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. 
Więcej informacji można znaleźć na portalu GrupaWsparcia.pl.

Ciągnik na wyposażeniu 
urzędowej grupy komunalnej 

Koniec Spisu Rolnego

 Z dniem 30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny. 
Dziękujemy wszystkim Rolnikom z naszej gminy zauczestnictwo 
w spisie. To przejaw troski oraz odpowiedzialności za rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyniki spisu, który jest 
przeprowadzany tylko raz na 10 lat, są jedynym źródłem, które 
pozwala kompleksowo scharakteryzować polskie rolnictwo. 
Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania 
decyzji strategicznych, opartych na rzetelnej analizie danych.

 W październiku zakupiono przyczepę rolniczą od lokalnej 
firmy Metaltech Sp. z o.o, natomiast 5 listopada dostarczono do 
niej ciągnik rolniczy (ZETOR PROXIMA 100 - dostawcą było 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-VAX” z Wałcza). 
Powyższy sprzęt służyć ma do utrzymania zieleni oraz 
sprzątania na terenie gminy Mirosławiec.

AKCJA ODDAWANIA KRWI
3 luty 2021 r. - od 12:00 do 16:00

Plac przed Ośrodkiem Kultury
w Mirosławcu

Ważne!
Oddać krew moga tylko osoby pełnoletnie 
- należy mieć ze sobą dowód osobisty.
Rejestracja dawców od 12:00 do 16:00 w ambulansie.
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STOP COVID - ProteGO Safe 

– przydatna aplikacja w dobie COVID 19

 Zainstaluj aplikację, która pomaga minimalizować 

rozprzestrzenianie koronawirusa, podpowiadając czy miało się 

kontakt z osobą zarażoną. Skuteczność aplikacji zależy od liczby 

osób, które ją pobierą.  Pobierz i zainstaluj ProteGO Safe już 

dziś. Mając aplikację, w przypadku kontaktu z chorym, 

dostaniesz odpowiednią informację wraz ze wskazówkami, co 

w takiej sytuacji zrobić – gdzie zadzwonić, jak się zachować. 

Czas gra tu ważną rolę.

Aplikacja jest bezpieczna i anonimowa. ProteGO Safe dba 

o bezpieczeństwo Twoich danych i Twoją prywatność. Nie 

zbiera i nigdzie nie przekazuje jakichkolwiek informacji na Twój 

temat. Nie śledzi Twojej lokalizacji, nie ma dostępu do 

jakichkolwiek plików czy informacji, które trzymasz w telefonie.

 Aplikacja jest bezpłatna. Jej zainstalowanie i urucho-

mienie trwa kilka minut. Wykorzystuje technologię Bluetooth 

– uaktywni się kiedy będzie taka potrzeba i wyśle do Ciebie 

powiadomienie. Pamiętaj – tylko osoby z zainstalowaną 

aplikacją dostają powiadomienia.

 Jak to działa? ProteGO Safe stale monitoruje nasze 

otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także 

jest zainstalowana. Jeśli znajdzie takie urządzenie – a kontakt 

naszego telefonu z innym, na którym też zainstalowana jest 

ProteGO Safe, potrwa dłużej niż 15 minut i będzie miał miejsce 

w odległości poniżej 2 metrów – Twój telefon (ale i urządzenie 

drugiego użytkownika) zapamięta to „spotkanie”.

 Informacje na ten temat urządzenia będą trzymały 

w swojej pamięci przez 14 dni. Aplikacja zbiera jedynie 

informacje o spotkaniach urządzeń – są to informacje zupełnie 

anonimowe.

 

 

 Jeśli w trakcie tych 14 dni osoba, z którą miałeś nawet 

nieświadomy kontakt, a której urządzenie spotkało się z Twoim, 

zachoruje – po pozytywnym wyniku testu, zadzwoni do niej 

pracownik Centrum Kontaktu. Zapyta ją, czy ma aplikację 

ProteGO Safe (pracownicy Centrum Kontaktu nie wiedzą, kto 

korzysta z apki, dzwonią do wszystkich, którzy otrzymują 

pozytywny wynik testu na koronawirusa). Jeśli chory 

potwierdzi, że korzysta z ProteGO Safe – pracownik Centrum 

Kontaktu przekaże mu unikalny numer PIN. Poinstruuje też,

gdzie w aplikacji ten numer wprowadzić.

Jeśli chory wprowadzi otrzymany numer – najpóźniej w ciągu 

doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, 

z którymi miał kontakt w trakcie ostatnich 14 dni, wyświetli się 

odpowiednie powiadomienie. Wraz z tą informacją wszystkie 

te osoby dostaną wskazówki, co robić dalej.

WAŻNE! Chory nie wie do kogo wysyła informację. Otrzymujący 

informację nie wiedzą kto ją im wysłał.    

 Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania na stronie www.gov.pl/web/protegosafe.

 W ramach wsparcia walki z koronawirusem Ministerstwo 

uruchomiło także możliwość komunikacji na WhatsAppie 

– możesz szybko i wygodnie uzyskać informacje związane 

z epidemią. 



Całodobowa infolinia 
w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 22 250 0115

Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:
• wysoką gorączkę
• kaszel
• duszności
• kłopoty z oddychaniem.  
Rzadziej pojawiają się takie objawy jak utrata węchu i smaku, 

bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka. 
Co robić, jeżeli zaobserwowałeś u siebie wymienione objawy
• Skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić 

Ci test na koronawirusa. 

Twój stan jest ciężki? Nie czekaj. Zadzwoń na numer 

alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa. 
Jeśli byłeś za granicą, w krajach, w których wiele osób choruje, 

ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych 

objawów, to kontroluj swój stan zdrowia, czyli mierz 

temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie 

objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle 

mięśniowe, kaszel).

… miałeś kontakt z osobą zakażoną
Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną korona-

wirusem, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację 

sanitarno-epidemiologiczną. 
Poradź się telefonicznie
Chcesz się skontaktować ze stacją sanitarno-epidemio-

logiczną? Dzwoń do Centrum kontaktu COVID-19. Infolinia 

czynna całodobowo .
Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń na 

infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Możesz też skorzystać z porady online:
Wypełnij formularz i skorzystaj z e-wizyty.
We wszystkich sprawach zdrowotnych uzyskasz w placówkach 
podstawowej opieki zdrowotnej poradę przez telefon. Jeśli 
sądzisz, że potrzebujesz zlecenia na test na koronawirusa, 
skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej.
Jeśli źle się poczujesz po godzinach pracy przychodni, a masz 
objawy wskazujące na koronawirusa, możesz skorzystać 
z konsultacji u lekarza dyżurującego w ramach nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. On również może wystawić Ci 
zlecenie na wykonanie testu na koronawirusa.
Na stronie www.pacjent.gov.pl możesz także sprawdzić gdzie 
znajdują się mobilne punkty pobrań.

Problemy z dostępnością 

do świadczeń zgłoś na infolinii NFZ
 Każdy przypadek ograniczonego dostępu do świadczeń 
medycznych, można zgłosić na infolinii Narodowego Funduszu 
Zdrowia.
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Załatwiaj sprawy urzędowe Profilem Zaufanym
Przypominamy 
o obowiązku 
zasłaniana ust i nosa!

COVID-19

OBOWIĄZEK 

ZAKRYWANIA

UST I NOSA

Przypominamy o obowiązku 

zakrywania ust i nosa.

Razem dbajmy 

o siebie i innych.

Dziękujemy za przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa.
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Wokalne sukcesy
 Pomimo panującej pandemii, sekcje wokalne przy 
Ośrodku Kultury działają aktywnie. Zdalnie, ale z pełnym 
zaangażowaniem, co nie zniechęca absolutnie ich uczestników.  
W dniach 30 września – 9 października odbywał się wojewódzki 
IX Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej w Drawnie, do 
którego przygotowywali się soliści i zespoły z naszego Ośrodka 
Kultury (prowadzone pod kierunkiem Bartka Michalczyka) 
tj.: Zespół Po Schodkach, Jarzębina z Hanek oraz Swojacy 
z Mirosławca.
 W konkursie wzięło udział wielu solistów i zespołów, 
między innymi: z Drawna, Recza, Ińska, Barlinka, Lipian, Kalisza 
Pomorskiego, Szczecina, Czaplinka, Kostrzyna, Prostek oraz
Mirosławca. Przegląd miał formę online i był dwuetapowy. 
W pierwszym etapie szanse wyboru swoich laureatów mieli 
internauci i to oni zadecydowali, że III miejsce zdobyła Zuzanna 
Hańczaryk oraz II miejsce zespół Po Schodkach – gratulujemy!
W drugim etapie laureaci byli wybierani przez profesjonalne 
Jury. Spośród 34 uczestników, którzy nadesłali swoje filmy 
wybrano zwycięzców. Zdalne, trudne lecz solidne próby 
sprawiły, że po raz kolejny Laureatem został Zespół 
Po Schodkach, który skradł serce Jury zdobywając II miejsce 
w kategorii zespoły. W kategorii soliści III miejsce zdobyła 
Amelia Zawada. Gratulujemy serdecznie laureatom i życzymy 
im dalszych sukcesów.

Akcja Flaga
 Ośrodek Kultury w Mirosławcu 
wraz z grupą wolontariuszy zorganizo-
wał w ramach Narodowego Święta 
Niepodległości akcję „Flaga dla Mie-
szkańca”. Pierwszych 130 mieszka-
ńców, którzy zgłosili się do akcji 
otrzymało uszytą przez Ośrodek Kultu-
ry flagę Polski do wywieszania przed 
domem. Dystrybucją flag zajął się 
osobiście Burmistrz Piotr Pawlik.

Wiata w Jabłonkowie

 W ramach projektu „Nasz kawałek podłogi - miejsce 
spotkań dla m. Jabłonkowa” przy boisku w Jabłonkowie 
powstała  wiata rekreacyjna. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 
31 sierpnia. Wzięli w nim udział przedstawiciele Stowa-
rzyszenia EkoQulturka (realizatora projektu), Burmistrz 
Mirosławca Piotr Pawlik oraz Sołtys Jabłonkowa Elżbieta 
Ozorowska. Zadanie zrealizowano w ramach programu 
„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. 

„Wirusom mówimy NIE”

 W ramach projektu „Wirusom mówimy NIE” Stowa-
rzyszenie EkoQulturka zakupiło maseczki i rękawiczki 
jednorazowe, kombinezon do dezynfekcji, przyłbice, maski 
ochronne z filtrami oraz zbiornik do dezynfekcji. A wszystko to 
dzięki „Programowi Społecznik na Ratunek” finansowanemu ze 
środków Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik 
na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”.  

Sznurowany świat i Motanki
 W Ośrodku Kultury zostały przeprowadzone warsztaty 
rękodzieła, poprowadzone przez Katarzynę Kamińską. 
Animatorzy z Ośrodka Kultury mieli okazję poznać nowe, 
ciekawe praktyki, jakie można wykorzystać w pracy z dziećmi, 
młodzieżą jak i dorosłymi. Techniką Kumihimo (dawna 
japońska sztuka wyplatania ozdób ze sznurków) wyplatali 
ozdobne bransoletki. Drugą część warsztatów poświęcono na 
wytworzenie starosłowiańskich lalek – Motanek, które 
stworzono ze skrawków materiałów, bez przeszyć, bez użycia 
ostrych przedmiotów, jedynie poprzez ręczne owijanie 
i zawiązywanie tkanin. Lalki symbolizują dobre wartości, jakie 
chcemy przyciągnąć, wzmocnić w swoim życiu. Warsztaty te są 
inspiracją do rozwijania kreatywności uczestników zajęć 
w świetlicach i Ośrodku Kultury. 
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Made in Mirosławiec
 Rozpoczęła się kampania „Made in Mirosławiec” 
skierowana do wszystkich mieszkańców oraz naszych 
producentów, polegająca na wspieraniu lokalnych i rodzimych 
przedsiębiorstw, aby w trudnych czasach wspierać co swoje. 
Zachęcamy  do  oznaczania  swoich produktów i usług naklejką 
„Made in Mirosławiec” - niech dobre wsparcie i lokalny  
patriotyzm się rozwija. Naklejki do nabycia w Ośrodku Kultury 
lub Urzędzie Miejskim.  Zachęcamy do udziału w akcji.

Szlachetna Paczka
 W ogólnopolskiej kampanii Szlachetna Paczka, w tym roku 
po raz pierwszy został założony rejon Mirosławiec. Zgłoszonych 
do pomocy zostało w sumie 10 rodzin z terenu całej gminy. 
Liderem rejonu jest Anna Dzida, która w ramach akcji 
skompletowała zespół 9 wolontariuszy. 
Na stronie www.szlachetnapaczka.pl osoby, które chciały 
podzielić się dobrem wybierały rodzinę i zatwierdzały swoją 
chęć wparcia. Akcja polega na wyszukaniu niezbędnych 
potrzeb osób/rodzin będących w dużej potrzebie, często 
niezauważalnych lub wydających się z pozoru błahych. 
Większość rodzin znalazła swoich darczyńców, którzy 
zadeklarowali pomoc. Finał akcji miał miejsce 12-13 grudnia 
w tzw. „Weekend cudów” - wtedy wszystkie paczki trafiły do 
potrzebujących rodzin.

Zajęcia on-line
 W związku z wprowadzonymi obostrzeniami Ośrodek 
Kultury w Mirosławcu działa w przestrzeni online. Zapraszamy 
do udziału i do śledzenia strony www.okwm.pl oraz fanpage`u 
na facebooku (@OKwMiro).
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Spotkanie z pisarką Joanną Jax

Samorządowe Przedszkole

„SŁONECZKO”

Dbamy o własną higienę 

i bezpieczeństwo
 Dzieci  z oddziału II na początku roku szkolnego zapoznały 
się z zasadami, których przestrzeganie ma na celu ograniczyć 
możliwość zarażenia się koronawirusem. W tym dniu 
„Muchomorki” również przypomniały sobie jak skutecznie 
należy myć ręce. Zajęcia profilaktyczne bardzo podobały się 
dzieciom. Dzięki nim przedszkolaki są bardziej świadome 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne 
zwłaszcza w dobie pandemii.

 „ M i r o s ł a w i e c .  H i s t o r i a , 
ciekawostki, legendy: przewodnik 
historyczny” to kolejna książka 
autorstwa Jarosława Leszcze-
łowskiego o naszym regionie. Tym 
razem jest to forma Mirosławca 
w pigułce i swoistego przewodnika. 
Zawiera: kalendarium, krótką 
historię, ważne miejsca, historię 
lotnictwa na naszym terenie, 
gminne atrakcje, miejsca nocle-
gowe i inne. Całość ubarwiają 
piękne zdjęcia, mapy, kolorowe 
plansze z legendami, a dodatkową 
zaletą jest  twarda,  kolorowa 
oprawa. Koszt przewodnika to 
25,00 zł – do nabycia w Bibliotece. 
Wydanie publikacji zostało sfinan-
sowane w ramach udzielonej 
dotacji z budżetu Gminy i Miasta 
Mirosławiec.

Przewodnik historyczny

Dotacja Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

 Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości 
wydawniczych w ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dotacji 
wyniosła 4.575,00 zł i została przeznaczona na zakup nowości 
wydawniczych dla dorosłych (133 szt.)  i biblioteki dla dzieci (37 
szt.). Księgozbiór został powiększony o wiele nowości 
wydawniczych, które w jesienne i zimowe długie wieczory 
pomogą przetrwać ten trudny czas.

„Dzieci z zielonego garnizonu”

 Wydana w 2019 r. książka „Dzieci z Zielonego Garnizonu”, 
autorstwa Barbary Antochowskiej i Urszuli Chlasta cieszy się 
nadal niezmienną popularnością. Jak wynika z opinii m. in. na 
portalach społecznościowych przywołuje wspomnienia 
z dzieciństwa nie tylko osób wychowujących się na osiedlu 
wojskowym w Mirosławcu (tam dzieje się akcja książki). 
Aktorka Olga Borys po przeczytaniu tej publikacji stwierdziła, że 
również jest „dzieckiem z Zielonego Garnizonu”. Wśród 
czytelników uznających tę pozycję jako cenioną i godną 
polecenia są także znane pisarki (Katarzyna Kowalewska, 
Dominika Caddick czy Kamila Mitek). Kto jeszcze nie czytał 
może to nadrobić - książka do nabycia w Bibliotece Publi-
cznej w Mirosławcu lub u samych autorek (kontakt: 
dziecizzielonegogarnizonu@wp.pl).

 Przypominamy również o innych publikacjach naszej 
mieszkanki, które także polecamy jako doskonały świąteczny 
upominek. Do nabycia w księgarniach są dwie pozycje 
autorstwa naszej lokalnej pisarki Anny Grzyb. A dla tych 
lubiących historię naszego regionu polecamy publikacje 
autorstwa Jarosława Leszczełowskiego (do nabycia w Biblio-
tece Publicznej). 

 12 października odbyło się spotkanie autorskie 
(zaplanowane wiosną tego roku) z Joanną Jax - autorką 
popularnych powieści historycznych. Pisarka opowiadała skąd 
czerpie pomysły do swoich książek, o pasji poznawania historii 
oraz literackich planach na przyszłość. W trakcie spotkania 
wywiązała się rozmowa pomiędzy czytelniczkami a autorką 
o bohaterach książek i warsztacie pisarskim. 
Na czytelniczki z Mirosławca czekała też niespodzianka 
- możliwość kupienia nowości wydawniczej z autografem, 
ponieważ tego samego dnia miała premierę najnowsza 
powieść Joanny Jax „Córka fałszerza”. Zachęcamy do lektury 
– wszystkie książki tej psiarki można wypożyczać w bibliotece.
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Europejski Tydzień Kodowania 

w Tęczowych Nutkach

 W dniach 19 – 23 października dzieci z grupy „Tęczowe 
Nutki” wzięły udział w Europejskim Tygodniu Kodowania „Code 
Week”. W ramach akcji przeprowadzony został cykl zajęć 
poświęconych kodowaniu, dzięki którym utrwaliły zdolność 
logicznego myślenia. Do zajęć wykorzystane zostały także 
ciekawe pomoce dydaktyczne jak: mata do kodowania, 
kolorowe kubeczki, magiczny worek i wielkoformatowa 
kolorowanka. Przedszkolaki bawiły się wyśmienicie.

Dzień Bez Skarpetek 

w „Tęczowych Nutkach”
 21 października obchodzono bardzo nietypowe święto 
- Dzień Bez Skarpetek. Mimo, że pogoda za oknem nie 
rozpieszczała to w przedszkolu od rana odczuwało się radosny 
klimat. Zaraz po śniadaniu wszyscy zdjęli skarpetki 
i rozpoczęli zabawy na dywanie. Dzieci segregowały i dopa-
sowały skarpety do właścicieli, próbowały bosymi stopami 
podnieść je z podłogi. Dużą atrakcją okazała się ścieżka 
sensoryczna oraz tor przeszkód składający się z ogromnych 
piankowych klocków.

Dzień Edukacji Narodowej

 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dzieci 
z grupy „Tęczowe Nutki” przygotowały program artystyczny, 
w którym prezentowały swoje umiejętności recytatorskie, 
wokalne i taneczne. W tym szczególnym dniu przedszkolaki 
dziękowały pracownikom za trud, zaangażowanie i wysiłek jaki 
wkładają w swoją codzienną pracę. 

Dzień Przedszkola 

w „Tęczowych Nutkach”
 21 września obchodzono Dzień Przedszkolaka. Święto 
zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkol-
nej w rozwoju i edukacji dzieci, aby przyczynić się do popu-
laryzacji wychowania przedszkolnego. Wszystkie dzieci mogły 
bawić się przy skocznych i wesołych rytmach  przedszkolnej 
muzyki a także dać upust swojej wyobraźni i zmienić się 
na chwilę w małych artystów.

Konkurs „Zachodniopomorskie 

porty oczami dziecka”
 24 i 25 września dzieci z grupy „Tęczowe Nutki” wzięły 
udział w konkursie plastycznym „Zachodniopomorskie porty 
oczami dziecka”. Konkurs zorganizowany został przez 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz Zarząd 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Celem konkursu 
było przybliżenie dzieciom znaczenia i roli portów, poznały 
różne rodzaje statków oraz jak nazywa się polskie morze. 
Po przeprowadzonych zajęciach słuchały szumu fal i odgłosów 
mew. Wykonały także prace plastyczne, a dwie z nich zostały 
wysłane na konkurs do organizatorów (na dzień wydania 
gazetki nie były jeszcze znane wyniki).

Krasnoludki pieką bułeczki

 16 października Krasnoludki zrealizowały zajęcia pn. 
„Co z czego otrzymujemy?". Uczyły się wypiekać drożdżowe 
bułeczki, poznawały składniki ciasta, a następnie z pomocą pań 
przygotowały zaczyn. Czekając na efekty działania drożdży 
dzieci zapoznały się z procesem wytwarzania mąki. 
Z gotowego, wyrośniętego ciasta zrobiły własne bułeczki, które 
po upieczeniu zjadły ze smakiem.

Jesienna wycieczka do parku

 30 września o zasadach prawidłowego i odpowiedzialnego 
zachowania w parku dowiedziały się „Biedronki” podczas 
jesiennej wyprawy do Parku Miejskiego. Wykorzystując piękną 
pogodę i uroki jesieni, dzieci dzieliły się swoją wiedzą, w jaki 
sposób trzeba dbać o środowisko przyrodnicze. Zgodnie 
stwierdziły, iż nie należy niczego zrywać, łamać i zaśmiecać. 
Dzieci przypomniały sobie także o przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę. W czasie 
wycieczki dzieci zbierały najpiękniejsze kolorystycznie liście, 
żołędzie i kasztany, którymi udekorowały przedszkolny kącik 
przyrody. 
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Szkoła Podstawowa

w Piecniku  

Obchody 11 listopada -  Pamiętamy!
 Uczniowie klasy 8 SP w Piecniku (Aurelia, Kinga, Marysia, 
Bartek, Krystian i Marcin, którzy wraz nauczycielkami  Moniką 
Zawada i panią Moniką Matuszak) z okazji obchodów Święta 
Niepodległości przygotowały krótki filmik tematyczny, który 
został także opublikowany na szkolnej stronie internetowej. 
Filmik częściowo powstawał w trybie online, gdyż uczniowie 
klas starszych nie uczęszczali do szkoły z powodu pandemii. 
Klasy młodsze brały udział w zajęciach szkolnych stacjonarnie 
i wystąpiły w filmiku. Grupa przedszkolna zaśpiewała specjalnie 
z tej okazji wzruszającą, patriotyczną piosenkę, natomiast klasa 
1 z dumą przywdziała barwy narodowe, a klasa 2 wraz 
z wychowawczynią zaprezentowała kotyliony w barwach bieli 
i czerwieni. Klasa 3 temat odzyskania niepodległości 
potraktowała artystycznie, ponadto wraz z wychowawczynią 
trzecioklasiści odwiedzili miejsca pamięci w Piecniku, zapalając 
tam symboliczne znicze. Na zajęciach w klasach młodszych 
odśpiewano hymn Polski i omówiono z dziećmi temat związany 
z naszym narodowym świętem.

Akcja ZNICZ

 P i e r w s ze  d n i  l i s t o p a d a  to 
szczególny czas pamięci o zmarłych. 
Tuż przed tym świętem wiele osób 
sprząta mogiły swoich bliskich. 
Niestety zdarzają się też groby, na 
które z różnych powodów nikt nie 
przychodzi. Dlatego wolontariusze ze 
SP w Piecniku, udali się na cmentarz 
parafialny w Lubnie w celu posprzą-
tania zaniedbanych, zapomnianych 

grobów i zapalenia zniczy. Kolejnego dnia poszli pod pomnik 
upamiętniający walki o przełamanie Wału Pomorskiego, który 
znajduje się w Piecniku, gdzie zapalili znicze i oddali hołd 
wszystkim poległym.

Pasowanie na czytelnika
 29 października uczniowie klas 
pierwszych zostali pasowani na 
czytelnika. Nauczyciel bibliotekarz 
- Kinga Świeczkowska, w stroju 
czarownicy odwiedziła uczniów 
w ich klasach,  wprowadzając 
a t m o s f e r ę  z a b a w y  i  m a g i i . 
„Pierwszaki” musiały wykazać się 
znajomością bajek, obiecały dobrze 
się uczyć, doskonalić umiejętność 
czytania i często odwiedzać biblio-  

Dzień Pluszowego Misia

 25 listopada obchodzono międzynarodowe święto 
najlepszego przyjaciela wszystkich dzieci czyli Pluszowego 
Misia. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy, 
poznały historię Święta Pluszowego Misia i obejrzały krótki film 
pokazujący jak powstają misie. Dzieci rozwiązywały także 
„misiowe” zadania edukacyjne oraz wykonały swoje własne 
misie z papierowych talerzyków. Ten dzień był okazją do 
sprawdzenia dziecięcej wiedzy i rozbudzenia wyobraźni. 
Niewiele rzeczy w dzisiejszym świecie wzrusza, ma tyle w sobie 
łagodności i dobra, ile zawiera się w tej prostej zabawce.

tekę szkolną. Następnie złożyły uroczystą przysięgę, dzięki 
której stały się pełnoprawnymi czytelnikami szkolnej biblioteki, 
a w prezencie otrzymały wyprawkę czytelniczą zawierającą 
dwie książki: „Pierwsze abecadło”, „Książką połączeni” oraz 
plakat „Kreatywny alfabet”. Darmowe materiały dla 
pierwszoklasistów szkoła otrzymała w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki człowiek”,  realizowanej przez 
Instytut Książki. Mamy nadzieję, że rozdane publikacje 
przyniosą dzieciom wiele radości i pozytywnych emocji.

 16 października odbyło się pasowanie pierwszoklasistów 
na uczniów. Z powodu sytuacji epidemicznej uroczystość miała 
kameralny charakter i odbyła się bez udziału rodziców i gości. 
Pierwszoklasiści zaprezentowali się w krótkiej inscenizacji 
dotyczącej nauki, zachowania w szkole, współpracy, zabawy 
z kolegami, wspólnie zaśpiewali piosenki „Witaj szkoło” oraz 
„Podaj rękę koleżance”. Aktu pasowania uczniów dokonała 
dyrektor Krystyna Górniak. Na pamiątkę uroczystości 
wychowawczynie klas wręczyły dzieciom pamiątkowe 
książeczki, a  dyrektor złożyła życzenia.

Pasowanie na ucznia

c.d. na stronie 8

Szkoła Podstawowa

w Mirosławcu

Akcja „Przerwa na czytanie”
 23 października w szkole odbyła się I Międzynarodowa 
edycja V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie - bicie 
rekordu w czytaniu na przerwie”. Wszyscy uczniowie zostali 
zachęceni do spędzenia w tym dniu przerw na czytaniu 
dowolnych książek. W klasach I-III uczennice z Koła Przyjaciół 
Biblioteki czytały młodszym kolegom w klasach, członkowie 
Samorządu Uczniowskiego obsługiwali punkty biblioteczne, 
w których uczniowie mogli wypożyczyć publikacje. 
W ramach akcji uczniowie klasy III c wykonali piękne plakaty 
propagujące czytelnictwo, które ozdobiły korytarz przed ich 
klasą. Dla zachowania bezpieczeństwa uczniowie czytali na 
korytarzach przy swoich klasach lub w salach lekcyjnych. 
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Wieści z Dzikiej Zagrody

40 – lecie żubrów 
na Pomorzu Zachodnim

 Rok 2020 jest dla Dzikiej Zagrody i całego Towarzystwa 
Przyrodniczego czasem szczególnym. 29 lutego obchodzono 
okrągłą, czterdziestą rocznicę sprowadzenia żubrów na tereny 
Pomorza Zachodniego. To właśnie w 1980 roku z Puszczy 
Białowieskiej prof. Ryszard Graczyk z Akademii Rolniczej 
w Poznaniu sprowadził do Nadleśnictwa Wałcz 8 żubrów (4 byki 
i 4 krowy), które stały się zalążkiem pierwszego wolnego 
zachodniopomorskiego stada. 
 Żubry po wypuszczeniu na wolność, na przestrzeni 10 lat 
przeniosły się i zasiedliły tereny Nadleśnictwa Mirosławiec. 
Pierwsze stado przez długi czas funkcjonowało bez nowych 
osobników, co wpłynęło negatywnie na ich kondycję i rozród. 
Jesienią 2005 r. stado zostało zasilone 8 żubrami z linii nizinnej 
celem podniesienia różnorodności genetycznej tzw. „dolewu 
świeżej krwi”. Dzięki temu nastąpił dynamiczny rozwój tego 
gatunku na naszych terenach. Z roku na rok liczebność stada 
zaczęła wzrastać. Dziś na Pomorzu Zachodnim żyje 13 wolnych 
stad żubrów o łącznej liczebności ponad 330 osobników. Są one 
monitorowane przez obroże telemetryczne. 
 Stado żyjące w okolicach Mirosławca liczy obecnie 55 
osobników. Jest to jedyne stado, które bytuje w granicach 
administracyjnych gminy Mirosławiec. Czasami nasze tereny 
odwiedzane są przez stado "Jałowcówka", które liczy 61 
osobników.
 W Dzikiej Zagrodzie funkcjonuje Pogotowie Żubrowe, 
które reaguje na wszelkie zagrożenia jakie mogą pojawić się w 
relacjach żubry – człowiek. W razie jakichkolwiek zdarzeń 
można kontaktować się pod numer tel.: 881 006 288, lub 
dzika.zagroda@zubry.org.
 Zapraszamy do śledzenia artykułów i nowinek na stronie 
dzika-zagroda.pl, www.rysie.org oraz fanpage’u na facebooku 
(@dzika.zagroda.jablonowo
i@powrot.rysia.pomorze.zachodnie).

obchodów klasy starsze wykonały radosne zdjęcie z kolorem 
żółtym w roli głównej. Natomiast młodsi uczniowie 
zaprojektowali emotikona „Życzliwka”. Podczas zajęć 
lekcyjnych w oddziale przedszkolnym oraz lekcji online 
z uczniami starszymi, przeprowadzono rozmowy na temat 
życzliwości i okazywania szacunku innym. Pamiętajmy, 
że pozytywna energia, którą przekazujemy wraca do nas 
z nawiązką!

 21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień. Aby podkreślić jak ważna jest dla każdego 
potrzeba uśmiechu, mówienia dobrych słów i serdeczności, 
w szkole od lat obchodzone jest to święto. W ten dzień wszyscy 
przekazują sobie wzajemnie miłe słowa i ozdabiają swój strój 
kolorem żółtym - symbolizującym życzliwość. W ramach

Dzień życzliwości i pozdrowień

Pasowanie na przedszkolaka
 27 października swoje święto przeżywała grupa 
przedszkolaków - „Pasowanie na Przedszkolaka”. Dzieci miały 
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, których 
przez dwa miesiące nauczyły się w przedszkolu. Część 
artystyczna została uwieńczona ślubowaniem, podczas którego 
uroczystego pasowania na przedszkolaka dokonała pani 
Dyrektor. Następnie przedszkolaki złożyły przysięgę i obiecały 
zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia 
z uśmiechem, słuchać swojej pani, pomagać kolegom i być 
dzielnym przedszkolakiem. Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, gry edukacyjne oraz klocki konstrukcyjne. Część 
oficjalną zakończono wspólnym poczęstunkiem.

Jesteśmy uczniami
 13 października odbyła się uroczystość „Pasowania na 
uczniów”. Od początku roku szkolnego dzieci uczyły się dzielnie 
tekstów wierszy, piosenek i przygotowywały inscenizację. 
Bardzo chętnie i wytrwale ćwiczyły podczas prób. W związku 
z panującą epidemią pasowanie odbyło się z obostrzeniami 
sanitarnymi - kameralnie w klasie, bez udziału rodziców 
i uczniów z pozostałych klas. Na uroczystość została zaproszona 
Dyrektor Katarzyna Pierzchała i Przewodnicząca Rady
Rodziców Agnieszka Januszewska. Podczas tak ważnego święta 
zwrócono również uwagę jak ważne jest by nasze pociechy 
bezpiecznie docierały z domu do szkoły i ze szkoły do domu. 
Dlatego program artystyczny opowiadał o bezpieczeństwie na 
drodze. Znajomość przepisów ruchu drogowego zaprezen-
towano w inscenizacji „Drogowi opiekunowie”, pięknie 
zaśpiewanej piosence „Znaki drogowe”, tańcu i recytacji 
wierszy. Pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Dyrektor szkoły 
dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, a następnie 
wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców złożyła życzenia 
i wręczyła prezenty. 
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