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    Kończy się powoli pierwszy kwartał, kilka  
   sesji nowego roku już za nami. Niestety praca 
   rady, tak jak całe życie społeczne od niemal   
   roku trwania pandemii uległa zmianie. 
   Ograniczenia w kontaktach międzyludzkich 
mają również swój wydźwięk w pracy radnych i organizacji sesji. 
Po początkowej niepewności i braku prawnych rozwiązań, 
szczególnie widocznych w pierwszym półroczu 2020 roku 
sytuacja w radzie się ustabilizowała. Praca komisji odbywa się 
z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji, natomiast 
sesje przeprowadzane są w reżimie sanitarnym (maski, płyny, 
odległości) w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 
Wielką bolączką są znaczące ograniczenia w ilości osób 
mogących brać udział w obradach. Tak potrzebny w przypadku 
pracy samorządu (i nie tylko) kontakt z mieszkańcami, 
koronawirus skutecznie blokuje.  Od pewnego czasu widoczna 
jest jednak pewna zmiana i nadzieja, że „jakoś” sytuacja się 
ustabilizuje. Szansą jest coraz szersze wykorzystanie 
nowoczesnych form komunikacji. Niektóre rozwiązania są na 
tyle dobre, że być może zostaną z nami po zakończeniu 
pandemii, np. możliwość zdalnego udziału w posiedzeniach 
i spotkaniach. Włączenie do pracy w radzie internetu i wizyjnych 
komunikatorów może w przyszłości pozwoli na szersze 
uczestnictwo mieszkańców w obradach, kto wie... Tymczasem 
wracając do teraźniejszości i spraw bieżących tradycyjnie 
przedstawię Państwu przekrojowo sprawozdanie z uchwał 
i innych decyzji podejmowanych podczas tegorocznych sesji.
 W styczniu przyjęto sprawozdania z działalności komisji 
wchodzących w skład Rady Miejskiej za 2020 rok. Poza tym 
przyjęto uchwały w sprawie: umów dzierżawnych oraz 
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodo-
ciągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. 
Zawarte w planie założenia pozwolą i wspomogą m.in. realizację 
zakupu zestawów uzdatniania wody w Bronikowie, Łowiczu 
Wałeckim, czy też budowę sieci sanitarnej w Łowiczu Wałeckim. 
Podjęto także uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2021-2026, 
której zakres dotyczy: zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, 
aktywizowania zawodowego oraz pomoc osobom zagrożonym 
bezdomnością i bezdomnym.
 Podczas sesji w lutym przyjęto sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2020, a także informację 
w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkanio-
wym. Natomiast w zmianach do budżetu zabezpieczono środki 
finansowe m.in. na rewitalizację ul. Spokojnej i Dworcowej, 
prace budowlane w Przedszkolu Słoneczko, realizację usług 
opiekuńczych, realizację programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, dowóz dzieci do szkół oraz budowę 
altany śmietnikowej (wykonanie dokumentacji).
 Natomiast podczas sesji marcowej radni przegłosowali 
m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r., Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 2021 r. W zmianach do budżetu 
zabezpieczono środki finansowe m.in. na modernizację 
przepompowni ścieków sanitarnych na ul. Sprzymierzonych. 
Omówiono i przyjęto także informację o bezpieczeństwie 
w Gminie Mirosławiec za 2020 rok. 

                     Piotr Pawlik
      burmistrz@miroslawiec.pl

Z pracy w radzie.    Nie będzie nic o COVID-zie… Będzie 
   o inwestycjach miejskich, które w roku 2021   
   wkraczają w decydującą fazę realizacji.
    Zacznijmy od najmłodszych mieszkań-
   ców gminy i pomieszczeń, które będą 
   zmodernizowane w przedszkolu na ulicy 
Zamkowej. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych – okrągły milion złotych – 
zrobimy rewolucję w pomieszczeniach Przedszkola Słoneczko. 
Do wymiany przewidziana jest cała instalacja elektryczna 
i oświetleniowa. Co za tym idzie równanie ścian, sufitów 
i malowanie. Gruntownie przebudowana zostanie również 
kuchnia, która zostanie wyposażona w nowe urządzenia. 
Dotychczasowe mieszkanie będzie przekształcone na 
pomieszczenia dydaktyczno-socjalne. Pojawi się też 
dodatkowa łazienka dla dzieci na piętrze. Na parterze zostaną 
przerobione pomieszczenia zaplecza, które dostosowane będą 
do nowych potrzeb. Do wymiany zaplanowano też drzwi 
wewnętrzne. Nastąpi także montaż instalacji fotowoltaicznej 
na dachu przedszkola. Po remoncie budynek będzie samo-
wystarczalny w energię elektryczną. To będzie już drugi 
ekologiczny element w tym budynku, pierwszym był montaż 
pomp ciepła do ciepłej wody. Dodatkowo w budynku od strony 
ulicy Zamkowej pojawią się schody przeciwpożarowe, które 
będą stanowiły zabezpieczenie dla pierwszego piętra – zgodnie 
z wymaganiami straży pożarnej.
 W marcu podpisałem umowę wykonawczą z firmą ze 
Złotowa na prace rewitalizacyjne w obszarze ulicy Dworcowej, 
ulicy Spokojnej i osiedla mieszkaniowego przy tej ulicy na 
kwotę ponad 6 milionów złotych, gdzie dofinansowanie 
zewnętrzne wyniesie 3,5 miliona złotych. Prace budowlane 
i drogowe spowodują nadanie nowej jakości temu obszarowi. 
Przystanek autobusowy i targowisko zyskają nowoczesny 
wygląd, a poprzez montaż nowych toalet publicznych 
poprawimy warunki sanitarne w mieście. 
 Przed nami dokończenie realizacji prac nad jeziorem 
Kosiakowo. Po wykonaniu inwentaryzacji i dokonaniu odbioru 
prac zrealizowanych w 2020 r. przez poprzedniego wykonawcę 
wyłonimy w przetargu nową firmę, która dokończy inwestycję. 
Optymistyczny termin to koniec roku 2021.
 Mam nadzieję, że skutecznie odciągnąłem Państwa myśli 
od wirusów i wprowadziłem poprzez dobre informacje w stan 
przedświątecznego zadowolenia.

 Życzę świątecznie wszystkiego najlepszego.

Nazwa wydawcy: Gmina i Miasto Mirosławiec

Adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirosławiec

Redaktor naczelny: Kamila Borowiec

Miejsce i data wydania: Mirosławiec, kwiecień 2021 r.

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

Numer wydania: 29

ISSN 2719-8367



3

 Z końcem grudnia na zewnętrznej ścianie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, pojawiło się pierwsze ogólnodostępne 
urządzenie do przywracania krążenia - AED. Jest umieszczone w szafce, po lewej stronie od wejścia głównego 
(za skrzynką pocztową). Przy nim znajduje się ulotka wraz z krótką instrukcją do natychmiastowego użycia. Urządzenie jest na tyle 
intuicyjne, że „krok po kroku” głośno wymawia polecenia, jakie należy wykonać. 
 Do grudnia defibrylatory (AED) były dostępne w Nadleśnictwie Mirosławiec i zakładzie Żywiec Zdrój przy ul. Sprzymierzonych. 
Dodatkowo takie urządzenie w celu wykonywania swoich zadań ma również na wyposażeniu jednostka OSP Mirosławiec. 
Przeszkolenie z użycia AED przeszli pracownicy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
 Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu 
Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Pierwszy ogólnodostępny defibrylator – możesz uratować życie

Inwestycje gminne oraz projekty

Centrum Wsparcia Doradczego 

- innowacyjny program partnerski

 Powiat Wałecki wraz z samorządami gminnymi biorą 
udział w projekcie pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. 
Jest to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie 
mniejszych miast oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej 
i efektywnej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy 
wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku 
Miast Polskich przygotują dobrej jakości projekty strategii 
rozwoju społecznego i inwestycyjnego, które pozwolą 
przyspieszyć rozwój naszego subregionu.
 Innym z efektów pilotażu ma być wypracowanie 
docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako 
formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych 
w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. 
 Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz
samorządy powiatu wałeckiego w tym Miasto i Gmina Człopa, 
Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina i Miasto Tuczno, Gmina  

Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz oraz Powiat Wałecki jako 
Lider Partnerstwa. Zawiązane partnerstwo z gminami powiatu 
wałeckiego pn. „Sieć Współpracy Zarządzania Strategicznego 
Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu Wałeckiego” 
to jeden z etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w którym 
nasze samorządy biorą udział.
 Pilotaż zakłada zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej 
współpracy wszystkich miast i gmin z obszaru partnerstwa, tych 
słabszych gospodarczo (zagrożonych trwałą marginalizacją) 
z samorządami silniejszymi gospodarczo, tak by wykorzystać 
ich synergię i odkryć inne korzyści, które mogą być czerpane ze 
wspólnie realizowanych zadań. 
 W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo 
ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do 
skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymali-
zowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad 
podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc 
samorządom pozyskiwać środki finansowe na realizację 
projektów z funduszy zewnętrznych. 
 Jednym z zadań w ramach projektu było przeprowadzenie 
badań ankietowych wśród różnych środowisk i grup 
społecznych naszego powiatu. Wyniki są pomocne przy 

c.d. na stronie 4

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUJĄCE ŻYCIE UŻYCIE DEFIBRYLATORA AED

www.miroslawiec.pl/aktualnosci/defibrylator
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planowaniu i podejmowaniu przez zawiązane Partnerstwo 
samorządów lokalnych pn. „Sieć Współpracy Zarządzania 
Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju 
Powiatu Wałeckiego” decyzji, dotyczących kierunków rozwoju 
oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samo-
rządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi 
młodych.

Program „Czyste Powietrze” w Gminie

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli 
budynków mieszkalnych, uprawnionych do uzyskania 
dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze, Gmina i Miasto Mirosławiec 28 stycznia br. 
podpisała porozumienie o współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie, dotyczące 
najnowszej wersji rządowego programu „Czyste Powietrze”. 
Ustala ono zasady promocji oraz realizacji programu na terenie 
gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców.
 Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, 
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących 
właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego 
w budynku  jednorodz innym loka lu  mieszka lnego 
(maksymalnie dwa lokale). Dotacje i pożyczki będą udzielane za 
pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach 
programu można uzyskać dofi-nansowanie na wymianę 
starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania 
programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł energii 
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montaż 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. 
nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze 2.0”, osoby 
fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jedno-
rodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1.400 zł/os. 
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1.960 zł (gospodarstwa 
jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych 
kosztów realizacji inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).
Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym 
dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego 
poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się 
o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz 
montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli 
inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto 
dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga 
termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

 Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na 
wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne 
będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu (MGOPS, 
ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, tel. 67 259-58-53, fax 67 259-
58-53 wew. 20, e-mail: mgops_miroslawiec@neo.pl).
 Pomocy w złożeniu wniosku o dotacje udzielają 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. W celu 
zapewnienia sprawnej obsługi interesanta prosimy, 
o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty z:
- Kamilą Chałupczak -  k.chalupczak@miroslawiec.pl,
   67 259 61 42,
- Justyną Kujawą -  j.kujawa@miroslawiec.pl,  67 259 62 66.

 Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na 
podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność 
i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za 
zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie 
Wnioskodawca.
 Liczymy, że dzięki tym działaniom ułatwimy dostęp 
mieszkańcom do funduszy z programu Czyste Powietrze, które 
umożliwią wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne 
i bardziej ekologiczne. Z tym projektem wiąże się również plan 
wykonania gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła i współfi-
nansowania kolejnych kroków zmierzających do poprawy 
powietrza na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 

Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2021 

 Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 
1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.  Będzie w pełni 
realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego 
dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą 
objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.
 Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu 
mieszkaniec  nie miałby możliwości dokonania samospisu (np. 
z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), w Urzędzie 
Miejskim w Mirosławcu uruchomiono Gminne Biuro Spisowe 
(nr tel. 672590264, 672596262, e-mail: urzad@miroslawiec.pl, 
pok. Nr 3).
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba 
objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić 
w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze 
spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub 
osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
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Zostaw podatek tu gdzie mieszkasz 

 Przeznacz część swojego podatku na rozwój Gminy. Kto 
jeszcze się nie rozliczył z Urzędem Skarbowym ma szansę na 
przekazanie nam należnego podatku. Jeśli tu mieszkasz, 
przebywasz większość czasu, bo np. u nas pracujesz, ale 
w żaden sposób nie jesteś zewidencjonowany, wskaż 
w Urzędzie Skarbowym miejsce faktycznego zamieszkania - 
Mirosławiec. Wówczas część należnego podatku wpłynie do 
naszego budżetu i zasili wkład własny na szereg planowanych 
inwestycji.
 Do zgłoszenia miejsca zamieszkania służy formularz ZAP-3 
- zgłoszenie aktualizacyjne podatników będących osobami 
fizycznymi, których identyfikatorem podatkowym jest numer 
PESEL nieprowadzących działalności  gospodarczej, 
niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, niebędących 
płatnikami podatków lub składek ZUS (kryteria te muszą być 
spełnione łącznie). Na ZAP-3 można również zgłosić takie dane 
jak: adres zamieszkania, adres elektroniczny, adres do 
korespon-dencji, numer telefonu, e-mail czy osobisty rachunek 
bankowy.

Przedszkole „Słoneczko” objęte wsparciem 

ze środków Rządowego Programu 

Inwestycji Lokalnych 

 „Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola 
„Słoneczko” w Mirosławcu do obecnych przepisów 
technicznych” to jedna z inwestycji w województwie 
zachodniopomorskim, która zostanie zrealizowana ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek został 
złożony w ramach drugiego naboru, który trwał do 30 września 
2020 r. i był prowadzony w trybie konkursowym. Przyznana 
kwota dofinansowania to 1 mln zł, czyli 100% wnioskowanej 
kwoty. 

 Inwestycja obejmuje prace budowlane dostosowujące 
obiekt  do obecnych przepisów technicznych wraz 
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą 
instalacji elektrycznej i źródeł światła. Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla 
samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez 
pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. W sumie 
dla woj. zachodniopomorskiego w ramach RFIL w drugim 
naborze przeznaczono kwotę 188 mln 475 tys. 808 zł, 
natomiast w całej Polsce  są to środki w wysokości 4,35 mld zł.

Nowy bus dofinansowany z PFRON 

 Przy znacznym dofinansowaniu z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupiono 
nowy samochód osobowy typu „mikrobus” przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 Zakup był możliwy dzięki realizacji projektu „Zakup 
samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób 
niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami II” obszar D. Nowy Ford Transit 
Custom zastąpił wysłużonego Opla Vivaro z 2013 roku. 
Zakupione fabrycznie nowe auto posiada 9 miejsc siedzących 
wraz z kierowcą. Pojazd wyposażony został w najazdy 
aluminiowe, mocowania i kotwiczenie dla jednego wózka 
inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku 
inwalidzkim. Koszt pojazdu wyniósł 143.500,00 zł, w tym wkład 
własny Gminy Mirosławiec wynosi 53.500 zł, a dofinansowanie 
ze środków PFRON 90.000,00 zł. Dodatkowo gmina wyposażyła 
bus w pokrowce oraz zgodnie z wytycznymi projektu ponosi 
koszty rejestracji, ubezpieczenia oraz wszystkie koszty 
związane z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu. Celem 
projektu jest eliminacja barier i zapewnienie równego dostępu  
osób niepełnosprawnych do infrastruktury społecznej tj. szkół, 
przedszkoli czy ośrodków szkolno-wychowawczych.
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Wyłoniono wykonawcę projektu: 

„Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju 

społecznego i gospodarczego 

– rewitalizacja obszaru w rejonie ulic 

Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”

 Gmina i Miasto Mirosławiec wyłoniła wykonawcę  na 
realizację zadania: przebudowa ulicy Dworcowej i Spokojnej. 
W dniu 4 marca 2021 r. z wykonawcą robót: „Roboty Drogowo 
- Budowlane” Jacek Karpiński, ul. Norwida 9/7 z siedzibą 
w Złotowie zostały zawarte umowy na roboty drogowe 
o łącznej wartości: 6.022.823,33 zł brutto na realizację zadania 
p.n.: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego 
i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic 
Dworcowej i Spokojnej w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 
Część I: „Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu w ramach 
rewital izacj i”.  Część I I :  „Przebudowa ul.  Spokojnej 
w Mirosławcu w ramach rewitalizacji”. Zadanie planujemy 
zrealizować do dnia 29 września 2023 r.
 Zostało ono dofinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 
infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji 
w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Kwota 
dofinansowania wynosi  3.553.093,58 zł.
 Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj 
wybuduj” i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej 
w oparciu o PFU oraz realizację robót budowlanych obejmująca 
m.in. wykonanie dróg i chodników, wykonanie okablowania do 
oświetlenia, remont, przebudowę i budowę kanalizacji 
deszczowej, modernizację targowiska. W wyniku realizacji 
projektu podniesiona zostanie estetyka przestrzeni wspólnej 
dla budynków wielorodzinnych przy ul. Spokojnej, a także 
poprawione zostaną warunki techniczne, bezpieczeństwo 
i walory estetyczne terenów pokolejowych na ul. Dworcowej.

 „Partnerstwo w obliczu epidemii” 

– dofinansowanie dla Mirosławca 

w ramach naboru specjalnego Covid -19

 W lutym br. zakończyła się realizacja projektu 
„Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowanego w ramach 
naboru specjalnego Covid-19. Czas pandemii zabrał możliwość 
bezpośrednich wspólnych działań z partnerem niemieckim. 
Jednak wiele gmin i powiatów Pomorza Zachodniego, w tym 

Mirosławiec szukał możliwości wymiany informacji 
i podejmowania wspólnych działań przez Internet.  Zadanie pn. 
„Partnerstwo w obliczu epidemii” to projekt Gminy i Miasta 
Mirosławiec realizowany przy współpracy ze Stadt Friedland 
(Niemcy) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu 
Współpracy  Interreg  V  A  Meklemburg ia-Pomorze 
Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 
Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosił 49 563,13 EUR, w tym 
dofinansowanie stanowi 42 128,66 EUR. 
 W ramach projektu zakupiono sprzęt niezbędny do 
organizacji wideokonferencji, a także uzupełniono niedobory  
środków ochrony osobistej i zakupiono sprzęt umożliwiający 
walkę z koronawirusem i zagrożeniami epidemicznymi. Projekt 
umożliwił podtrzymanie kontaktów z partnerem niemieckim, 
a także poprawił bezpieczeństwo mieszkańcom i w przyszłości 
również turystom. W ramach projektu zakupiono 2 monitory 
konferencyjne 86”, 10 laptopów, 2 kamery internetowe, 
4 zestawy głośników, 4 dozowniki bezdotykowe, 5 ozonatorów, 
2 jonizatory, 1 namiot ratowniczy dla OSP, 1 aparat foto-
graficzny, 1 defibrylator z szafką zewnętrzną, 5 opryskiwaczy 
spalinowych, 70 kombinezonów chemoodpornych, 70 masek 
ochronnych, 202 opakowania rękawiczek jednorazowych, 450 l 
płynu do dezynfekcji rąk i 450 kg płynu do dezynfekcji 
powierzchni. W sprzęt i środki doposażono Urząd Miejski 
w Mirosławcu oraz gminne jednostki biorące udział 
w projekcie.  
 Na zakończenie projektu zorganizowane zostały 
4 wideokonferencje on-line, które pozwoliły podtrzymać 
transgraniczną współpracę oraz wymienić się doświadczeniami 
dotyczącymi walki z koronawirusem w obszarach dotkniętych 
epidemią m.in. edukacja, ochrona zdrowia i działania 
prewencyjne wśród mieszkańców, rola jednostek OSP,  
utrzymanie czystości w gminie i gospodarowanie odpadami, 
wspieranie osób starszych, działania kulturalne itp.

 Z powodu panującej epidemii i aktualnych obostrzeń nie 
odbyły się uroczyste i dostępne dla wszystkich mieszkańców 
obchody Walk o Mirosławiec. Jednak aby uczcić już 76 rocznicę 
tych wydarzeń przygotowaliśmy pewne kulturalno-historyczne 
niespodzianki. Tydzień przed 10 lutym udostępniliśmy tekst 
historyczny opowiadający o boju, jaki stoczyły Wojska Polskie 
walczące o Mirosławiec. Napisany został przez naszego 
honorowego mieszkańca i autora wielu publikacji o historii 
Mirosławca - Jarosława Leszczełowskiego. 
Oto fragment wspomnianego tekstu (całość dostępna na 
www.miroslawiec.pl).
„(...)

10 Luty- nie zapomnimy 
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Celem bitwy o Mirosławiec było znaczące poszerzenie wyłomu 
w pozycji głównej Wału Pomorskiego. Zamierzano to uczynić, 
zmieniając kierunek głównego uderzenia na południowo-
zachodni, co, jak się później okazało, zaskoczyło nieprzyjaciela. 
Natarcie ruszyło 9 lutego. 5 Pułk Piechoty 2 Dywizji zdobył 
Kłosowo (Hansfelde) i zbliżył się do wsi Lipie, gdzie został 
przywitany silnym ogniem broni maszynowej. W tym czasie 1 
Dywizja zdobyła Świętosław, Dębołękę oraz przecięła szosę 
Kłosowo– Górnica. Piechota była skutecznie wspierana przez 
maszyny 4 Pułku Czołgów Ciężkich. Tym samym stworzone 
zostały dobre warunki do kontynuacji natarcia rankiem 
następnego dnia.  (...)”.
 Kolejną niespodzianką dla mieszkańców był opublikowany 
film „Walki o Mirosławiec”, wykonany przez Stowarzyszenie 
Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego (nadal dostępny na 
funpagu FB oraz kanale YouTube Bioregion Mirosławiec).
 Tego samego dnia (10 lutego) Burmistrz Mirosławca Piotr 
Pawlik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr 
Czech uczcili pamięć poległych w walkach o Mirosławiec, 
składając tradycyjnie wieńce pod pomnikiem. Kwiaty i wieńce 
złożyli również przedstawiciele OSP w Piecniku, Stowarzy-
szenia: Miłośników Lotnictwa oraz Grup Warownych Pojezierza 
Wałeckiego. W tym roku obchody były skromne, bez udziału 
mieszkańców, lecz mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli wspólnie obchodzić kolejną rocznicę Walk.

8 marca na sportowo

 8 marca na Stadion Miejski przybyły mieszkanki 
Mirosławca, aby uczcić Dzień Kobiet w sportowym stylu. Każda 
z uczestniczek musiała pokonać dystans 5 kółek, chociaż 
niektóre z Pań czuły niedosyt i znacznie wydłużyły sobie trasę. 
Była kawa, herbata a dla każdego drobny upominek w formie 
gadżetów promocyjnych Mirosławca. Oczywiście impreza 
odbyła się w reżimie zachowania najwyższych standardów 
sanitarnych.

Zimowy Bioregion w obiektywie

 W styczniu zostały zorganizowane dla mieszkańców 
Mirosławca dwa konkursy fotograficzne: „Zimowy Bioregion 
Nocą” i „Zimowy Bioregion”. Chcąc wykorzystać towarzyszące 
okoliczności przyrody (piękną, śnieżną aurę), chcieliśmy 
zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu i uchwycić piękno 
zimowego krajobrazu. W końcu nie co roku zdarza się tak 
piękna zima. Nadesłane zdjęcia będą wykorzystane w celach 
promocyjnych Mirosławca, a wyniki z poszczególnych 
konkursów przedstawiają się następująco:
- „Zimowy Bioregion nocą”:

I miejsce Katarzyna Szpiega II miejsce Karolina Kicińska
III miejsce ex aequo
Katarzyna Woźniak

III miejsce ex aequo
Sławomir Matuszczyk

- „Zimowy Bioregion”:
I miejsce Krystian Jasiński

II miejsce Katarzyna Szpiega III miejsce Amelia Zawada

Wyróżnienie 
otrzymali: 

Marta Niedźwiedź, 
Sławomir Matuszczyk.

 Sztab nr 122 działający przy Ośrodku Kultury w Miro-
sławcu podczas 29. Finału WOŚP zebrał ostateczną kwotę 
15.702,33 zł w gotówce oraz 3.600,00 zł z dwóch eSkarbonek, 
co łącznie dało kwotę 19.302,33 zł. Wielkie Brawa dla 
wszystkich mieszkańców Mirosławca. Podczas Finału sztab 
wspierało 5 Wolontariuszek. Mimo, iż ten Finał był inny niż 
dotychczasowe, nie zabrakło w programie występów 
artystycznych. Zorganizowano 4 wejścia na żywo, zaczynając od 
pokazu udzielania pierwszej pomocy przy użyciu urządzenia 
AED. Pokaz zaprezentowali ratownicy z OSP Mirosławiec, 
a komentarz do pokazu poprowadził Jan Kiepiela - ratownik 
medyczny. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały 
członkinie formacji Mini Lady Show działającej w ramach Szkoły 
Tańca Astra Luna z Wałcza działająca w Ośrodku Kultury 
w Mirosławcu. Kolejną niespodzianką był występ zespołu 
wokalnego Zespół Po Schodkach. Gośćmi specjalnymi podczas 
występu byli: Joanna Jońska, Sylwia Kaszeń, Bartek Michalczyk 
i Anna Dzida, którzy razem z zespołem wykonali znaną już 
wszystkim „Pastorałkę Mirosławca” (kto nie słyszał nic 
straconego - płyty z Pastorałką można jeszcze nabyć w Ośrodku 
Kultury). Ostatnim wejściem na żywo był występ zespołu 
Potargani. Niezwykle klimatyczny i nastrojowy koncert, zebrał 
w przestrzeni on-line ponad 1400 odtworzeń. Zakończeniem 
całego Finału WOŚP było światełko do nieba, inne niż zawsze, 
ale niezwykle widowiskowe, z efektami 3D. Wielkie 
podziękowania do całego sztabu WOŚP w Mirosławcu 
- zrobiliście kawał dobrej roboty! Będziemy grać do końca 
świata i o jeden dzień dłużej! Sie Ma!

WOŚP - Wspólnie zebraliśmy 19 302,33 zł! 
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Urodzenia w 2020 roku 

- podsumowanie 

 Podsumowaliśmy rok 2020 pod względem urodzeń 
w naszej Gminie. Zobaczcie, ile przybyło nam mieszkańców, 
jakie imiona były popularne, gdzie najczęściej przyszłe mamy 
decydują się urodzić maluszki.

Mirosławiecka wyprawka 

dla malucha 

 Wyprawkę otrzyma każdy mieszkaniec, urodzony po 
1 stycznia 2021 r. W prezencie rodzice otrzymają list 
gratulacyjny, a maluszki: body, chustkę i karty sensoryczne. 
Pierwsze pakiety planujemy dostarczyć nowym mieszkańcom 
na przełomie kwietnia i maja.

INFORMACJA
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” 

na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 
rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 roku i trwający 

do 31 maja 2022 roku można składać od dnia 1 lutego 2021 r. 
w formie elektronicznej 

oraz od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej 
(w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej). 

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

 W ramach projektu „Usługi spo-
łeczne w Gminie Mirosławiec” od m-ca 
marca mamy możliwość organizowania 
przy współpracy z EkoQulturką zajęć 
artystycznych i gimnastycznych.
Działania Klubu Seniora dotyczą 
5  l o k a l i z a c j i  –  M i r o s ł a w i e c , 
Mirosławiec Górny, Łowicz Wałecki, 
Hanki i  Próchnowo. W kwietniu 
przewidziane są również spotkania 
z terapeutą i pielęgniarką. Seniorzy są 
bardzo zadowoleni i czynnie biorą 
udział w spotkaniach, na których 
wykonują m.in. przepiękne ozdoby 
wielkanocne.
Ze względu na restrykcje związane 
z COVID-19 zajęcia odbywają się 
z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności.  

MALUCHY
z Gminy Mirosławiec

Basia Iwanicka 
14.03.2021 r.
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Szlachetna Paczka 

w Mirosławcu

 W roku 2020 po raz pierwszy  powstał  rejon Szlachetnej 
Paczki w Mirosławcu. Liderem projektu była Anna Dzida – 
Dyrektor OK w Mirosławcu. W działania Szlachetnej Paczki 
zaangażowało się 9 wolontariuszy: Barbara Antochowska, 
Maria Ochal, Magdalena Bartosik, Dagmara Więckowska, 
Elżbieta Franciszczak, Paulina Ryźlak, Małgorzata Piętka, 
Monika Deptuła oraz pracownicy Ośrodka Kultury 
i wolontariusze zewnętrzni. Podczas prac zostało wytypowa-
nych 10 rodzin zgłoszonych do wsparcia w ramach  
zaplanowanych działań. Projekt wsparło wiele lokalnych firm 
i instytucji. Włączyli się także licznie nasi mieszkańcy. Wszystkie 
rodziny, które zostały objęte wsparciem znalazły swoich 
darczyńców i uzyskały pomoc. Ich radość i zarazem 
wdzięczność były bezcenne. Serdecznie dziękujemy Wszystkim 
zaangażowanym w akcję. 

Babski Wieczór na domówce

 Ośrodek Kultury w Mirosławcu zorganizował dla 
wszystkich Pań  i nie tylko zabawę z DJ’em tzw. domówkę 
on-line. Każda chętna osoba mogła dołączyć w dowolnym 
czasie, wysłać życzenia na czacie czy zamówić ulubiony utwór. 
Łącznie bawiło się ponad 500 osób, to znacznie więcej niż 
pomieściłaby sala widowiskowa Ośrodka Kultury ;) 

Projekt  Sieć na Kulturę
 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Korzystanie 
z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”.
Szkolenie jest realizowane w ramach projektów „Sieć na 
kulturę”. Kto może wziąć udział w szkoleniu?  Dzieci i młodzież 
od 10 - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)
Czego dowie się nastolatek?
Pozna kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem 
narzędzi online. Dowie się, jakie są dostępne aplikacje 
umożliwiające składanie wniosków i załatwianie spraw 
administracyjnych w urzędzie oraz prowadzenie i zarządzanie 
elektronicznym kontem bankowym. Zdobędzie również 
kompetencje związane z formalną i nieformalną kores-
pondencją online. Wyjaśnione zostaną podstawy cyber-
bezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. 
Dodatkowo pozyska wiedzę związaną z dostępnością usług 
online.
Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: 
https://www.siecnakulture.pl/
Zapisy do projektu będą jeszcze do 09.04.2021 w Ośrodku 
Kultury.

„Mirosławiecki Motywator”

 Ośrodek Kultury real izuje autorski  projekt pn. 
„Mirosławiecki Motywator”, polegający na motywowaniu 
mieszkańców do większej aktywności fizycznej i nieustannej  
pracy nad sobą. Oprócz sportowych wyzwań organizowanych 
dla mieszkańców, Ośrodek Kultury udostępnił filmiki 
instruktażowe jak ćwiczyć oraz wykorzystać efektywnie do tego 
przestrzeń domową. Filmiki prezentuje Anna Lisiak – 
fizjoterapeuta i trener osobisty (do obejrzenia na  stronie FB 
Ośrodka Kultury oraz na www.okwm.pl).

Teatr Niby Nic

 Teatr Niby Nic prowadzony przez instruktora Barbarę 
Antochowską, zachęcił  wszystkich mieszkańców do 
uczestnictwa w konkursie „W zimowy wieczór wszystko jest 
możliwe”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy teatralnych zajęć stworzyli bajkę o rodzinie 
bałwanków, następnie ułożyli do niej pytania. Kto jako pierwszy 
odpowiedział na wszystkie pytania został zwycięzcą quizu. 
Wygrała Hanna Borowiec, która jako pierwsza odpowiedziała 
prawidłowo i otrzymała „bałwankową” nagrodę. 

 Aktualnie na profilu FB można 
zobaczyć przygotowaną przez ucze-
stników zajęć fraszkę. Zachęcamy do 
śledzenia poczynań naszych młodych 
aktorów. Są jeszcze miejsca w klubie 
teatralnym dla miłośników aktorstwa!

Szybcy i Śnieżni

 Ośrodek Kultury zorga-
n izował  z imową akc ję 
zachęcającą do rodzinnego 
b u d o w a n i a  ś n i e ż ny c h 
pojazdów. Zobaczcie jakie 
cuda zostały stworzone. 
D z i ę k u j e my  z a  u d z i a ł 
w zabawie. 
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Klub Malucha

 Specjalnie dla najmłodszych uczestników życia kultu-
ralnego Klub Malucha, prowadzony przez p. Monikę Deptułę 
nagrał audiobooka „Jak Jeżyk z Jerzykiem odkryli Afrykę” (nadal 
można go słuchać na profilu FB). Ponadto na profilu FB Klubu 
Malucha Mirosławiec można znaleźć wiele pomysłów na 
kreatywne spędzenie czasu ze swoimi pociechami. Pani Monika 
zadbała również o bezpieczne eksperymenty, które można 
przeprowadzić w domu z dzieckiem. 

Pastorałka Mirosławiecka 

– kolejna płyta z nagraniami

 We współpracy Ośrodka Kultury w Mirosławcu, 
Stowarzyszenia EkoQulturka oraz Urzędem Miejskim 
w Mirosławcu powstała kolejna płyta „Zbiór kolęd i pastoralek”. 
To już druga płyta, na której można posłuchać autorskiej 
Pastorałki Mirosławca wykonanej przez Zespół po Schodkach. 
Gościnnie zaśpiewali także: Piotr Pawlik, Piotr Czech, Marta 
Gardzińska, Sylwia Kaszeń, Joanna Jońska, Katarzyna Mazur, 
Grażyna Muzyka, Anna Dzida oraz Bartek i Małgorzata 
Michalczyk. Promocja pastorałki miała miejsce w ogólno-
polskich rozgłośniach radiowych oraz TV ASTA. W przyszłym 
roku kolejna pastorałka i nowe nagranie (płyta jest jeszcze 
dostępna w OK).

Zajęcia online

 Ośrodek Kultury cały czas pracuje online, udostępniając  
zajęcia i propozycje warsztatów na profilu FB Ośrodka Kultury. 
W ofercie można znaleźć warsztaty artystyczne i rękodzielnicze 
prowadzone na żywo z instruktorem Grażyną Muzyką (w środy 
i piątki). Zajęcia z zumby prowadzone przez Joannę Jońską 
dostępne na grupie @Rudej Team Zumba również na kanale 
YouTube, zajęcia manualne oraz techniczne – Mały Majsterko-
wicz prowadzone przez Sławomira Dziadosza. Cały czas działa 
grupa taneczna Szkoły Astra Luna, która na swojej grupie  
prowadzi zajęcia instruktażowe (jak również na żywo). 
Zapraszamy do korzystania z wirtualnej oferty  programowej 
Ośrodka Kultury.

Podsumowanie roku 2020 

w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu.

W tym trudnym roku mieszkańcy Mirosławca udowodnili, że 
Biblioteka jest ważnym i potrzebnym miejscem w naszej 
lokalnej społeczności. Potwierdza to poniższe podsumowanie, 
które ukazuje Państwa udział w rozwoju czytelnictwa.

Bibliotekę odwiedziło prawie 71% mieszkańców 
Gminy i Miasta Mirosławiec,

426 osób (zarejestrowani czytelnicy) 
przynajmniej raz wypożyczyło książkę,

3.549 osób odwiedziło Bibliotekę w celu wypożyczenia 
książki, zdobycia informacji lub udziału 
w spotkaniu lub imprezie,

Wypożyczono łącznie 6.820 książek oraz 26 filmów 
i audiobooków,

Do biblioteki przybyło 881 egzemplarzy nowych książek.

 Biblioteka liczy obecnie 20. 486 egzemplarzy, 112 
audiobooków i 182 filmy. Wszystkie zgromadzone zbiory 
opracowane są elektronicznie i znajdują się w katalogu on-line, 
do którego znajdziecie państwo dostęp na stronie internetowej 
Biblioteki - https://miroslawiec.naszabiblioteka.com/.

Szkoła Podstawowa

w Mirosławcu

W związku z obchodami Rocznicy Walk o Mirosławiec w szkole 
odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej o Mirosławcu, 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. W konkursie brało 
udział 12 osób. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o historii 
naszego miasta.

W klasach IV-VIII zwycięzcami zostali:
I miejsce: Kamil Grzyb kl. VII c
II miejsce: Alicja Trzósło kl. VI d
III miejsce: Zuzanna Fiszer kl. VIII c

W klasach I-III został przeprowadzony 
konkurs plastyczny: „Zabytki 
i herb Mirosławca”.
Jury wyłoniło autorów 
najładniejszych prac:
I miejsce: Ewelina Szczerbak kl. III c
II miejsce: Lena Juszczak kl. I b
III miejsce: Jakub Lupa kl. II a 
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Lekcja w Starej Klasie Szkolnej

 W ramach zajęć z edukacji społecznej o tematyce 
dotyczącej szkoły dawniej i dziś, uczniowie klasy I a i klasy I b 
odbyli lekcje w Starej Klasie Szkolnej. Mieli okazję poznać 
wygląd sali lekcyjnej, podręczników oraz przyborów szkolnych 
używanych przez ich babcie i dziadków.
 Pierwszoklasiści zwrócili uwagę na wygodę starych ławek 
z pochylonymi blatami i półeczkami na tornistry. Mieli okazję 
czytać teksty z Elementarza Falskiego, poznali „Alę i jej psa Asa”. 
Zaskoczyło ich, jak bardzo na przestrzeni lat zmienił się wygląd 
wielkiej litery A oraz M. Duże zainteresowanie dzieci wzbudziły 
fartuszki szkolne i mundury harcerskie. Uczniowie próbowali 
rozpoznać swoich bliskich na starych fotografiach. Z wielkim 
zaangażowaniem pisali gęsim piórem i atramentem. Stwierdzili 
też, że w taki sposób chcieliby na co dzień ćwiczyć pisanie. Nie 
zrażając się kleksami, pięknie wpisali swoje imiona do Kroniki 
Odwiedzin Starej Klasy Szkolnej. Dużym zaskoczeniem dla 
dzieci okazały się ich brudne, poplamione atramentem palce.

Walentynki

Walentynki w tym roku również jak inne uroczystości 
przebiegały inaczej niż zawsze. Z powodu pandemii nie było 
słynnej poczty Walentynkowej i rozdawania upragnionych 
walentynek. Zamiast tego Samorząd Uczniowski, chcąc choć 
trochę uczcić to święto ogłosił konkurs na najładniejszą kartkę 
walentynkową. Wszystkie dostarczone prace były pięknie 
wykonane, ale jak w każdym konkursie należało wybrać 
zwycięzcę:
W kategorii klas 1-3 zwyciężyły:
Nadia Łastowska, Lena Kujawa i Nikola Diufer,
 a w kategorii klas 4-8 :
Klaudia Gabrych, Alicja Bagińska i Kacper Łapucha.

Sukces naszych uczniów

 W związku z ogłoszeniem ostatecznych wyników etapu 
rejonowego konkursów przedmiotowych mamy ogromną 
przyjemność poinformować, że do etapu wojewódzkiego 
przechodzą:
Izabela Kaszeń z kl. VII B z języka polskiego - pod kierunkiem 
Agnieszki Pawlus,
Julia Ciepielewska z kl. VIII C z języka polskiego - pod kierunkiem 
Anety Jasnowskiej,
Wiktor Wasylków z klasy VIII A z geografii - pod kierunkiem 
Janusza Górniaka.
Wszystkim uczniom dziękujemy za reprezentowanie szkoły w 
etapie rejonowym i gratulujemy dobrych wyników, a uczniom, 
którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, życzymy 
powodzenia w kolejnych zmaganiach.

Sukces nauczycieli

 14 października – Dzień Edukacji Narodowej to święto 
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, a jednocześnie 
czas, aby nagrodzić i wyróżnić tych, którzy w szczególny sposób 
przysłużyli się do wychowania młodego pokolenia. W tym roku 
z uwagi na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, nie było 
uroczystych obchodów i świętowania. Pięciu nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej w Mirosławcu zostało uhonorowanych 
medalem Komisji Edukacji Narodowej, który jest nadawany za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w 
zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, twórczości 
dla dzieci i młodzieży oraz doskonalenia swoich kompetencji. 
Medalem zostały uhonorowane: Aneta Jasnowska, Anna 
Jasiulewicz, Iwona Kwiatkowska, Katarzyna Kozera, Anna 
Tybinowska. Wyróżnione osoby odebrały medale z rąk 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 24 lutego br. 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Paniom i życzymy 
dalszych sukcesów w pracy nauczycielskiej, a także w życiu 
osobistym. 

Samorządowe Przedszkole

„Słoneczko”

Życzenia dla babci i dziadka

 Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki przygotowały 
życzenia, które przekazane zostały babciom i dziadkom 
w postaci nagranych filmików. Dzieci poprzez wiersze i piosenki 
wyraziły swą miłość jaką darzą swoich ukochanych dziadków 
oraz wdzięczność za troskę i wielkie serce. Mamy nadzieję, że 

c.d. na stronie 12



z użyciem białej farby. Jednak najbardziej dzieci cieszyła 
zabawa z chustą i wspólne lepienie bałwana. 

22 lutego natomiat obchodzono w grupie Dzień Koloru 
Czerwonego, który świetnie wkomponował się w przypadające 
nieco wcześniej Walentynki. Był to kolejny dzień z cyklu 
„Kolorowych Dni” w tej grupie. Wszystkie dzieci ubrane 
w kolory czerwieni ułożyły zakodowane serduszko, poznały 
zwyczaje związane z Walentynkami, segregowały czerwone 
owoce i warzywa. Dzieci uczestniczyły w wielu zabawach 
ruchowych, a na koniec dnia wspólnie wykonały truskawkową 
galaretkę, która była świetnym deserem po pysznym obiedzie.

12

babcie i dziadkowie oglądając występy dzieci, byli dumni ze 
swoich wnucząt, a w ich oku zakręciła się niejedna łza 
wzruszenia. Sto lat!  

Nauka angielskiego 

w Tęczowych Nutkach 

 W styczn iu  w ramach rea l i zowania  innowacj i 
pedagogicznej z języka angielskiego „Hello English” dzieci 
z grupy Tęczowe Nutki poznały słownictwo związane 
z ubraniami. Przedszkolaki uczyły się także piosenki „If you're 
happy” oraz uczestniczyły w zabawie ruchowej do tej piosenki. 
Dzieci utrwalały poznane słownictwo w języku angielskim 
w tradycyjnej zabawie „Głuchy telefon”.  Grupa Tęczowe Nutki 
ćwiczyła również reagowanie na proste polecenia w języku 
angielskim, takie tak: wstań, usiądź, klaśnij w dłonie, podskocz. 
Well done!

Kolorowe Dni 

w Tęczowych Nutkach 

 25 stycznia zorganizowano w Tęczowych Nutkach Dzień 
Koloru Białego. Wszystkie dzieci przyszły ubrane na biało. 
 Odkrywały gdzie w sali znajduje się wiele białych przedmiotów, 
poznawały produkty do jedzenia w białym kolorze, wykonały 
eksperymenty z kolorami i mlekiem oraz pracę plastyczną

 

Bal Karnawałowy 

 10 lutego w przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Od 
rana pojawiały się dzieci przebrane za bohaterów znanych 
bajek. Wystrój i dzieci i każdej z sal wprowadził przedszkolaków 
w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. 
Wszyscy bawili się znakomicie. Wielką atrakcją dla dzieci 
podczas balu były zabawy z kolorowymi balonami i konkursy, 
w których wszyscy bardzo chętnie wzięli udział oraz zdjęcia 
w karnawałowej ramce. 

Dzień kota w Tęczowych Nutkach 

 16 lutego dzieci z grupy „Tęczowe Nutki” świętowały Dzień 
Kota. Przedszkolaki dowiedziały się jak pielęgnować i zajmować 
się kotami. Dzieci ćwiczyły spostrzegawczość szukając 
przedmiotów na plakacie, bawiły się w „Kotka i myszkę”,  
śpiewały piosenkę „Mały kotek sobie śpi”, słuchały wiersza 
„Kotek Maniek” a nawet piły mleko jak kotki. Dodatkowo 
przedszkolaki wykonały pracę plastyczną z użyciem wycinanek.  
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Z kulturą mi do twarzy - teatr 

 4 marca Grupa Muchomorów w ramach realizacji 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do 
twarzy” poznała rodzaje teatru, budowę i osoby związane 
z teatrem (aktor, scenograf, charakteryzator itp.). Dzieciom 
przypomniane zostały zasady panujące w teatrze oraz 
 w jakim stroju należy udać się na spektakl. Następnie udały się 
do CAL-u (Centrum Aktywizacji Lokalnej, znajdujący się 
w pomieszczeniach pod budynkiem przedszkola), w celu 
obejrzenia spektaklu teatralnego pt. ,,Calineczka”. Dzieci były 
zachwycone teatralną sztuką! 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 Już od kilku lat Szkoła Podstawowa w Piecniku bierze 
udział  w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, 
przypadającego na 9 lutego. Wydarzenie to organizowane jest 
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo dzień 
ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI 
przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. 
Celem akcji jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli 
i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa o-nline oraz 
promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Podstawowym założeniem jest łączenie zaangażowania 
różnych instytucji, ale zarazem rodziny - czyli najbliższego 
otoczenia dziecka. Tegoroczna edycja organizowana była pod 
hasłem „Razem dla lepszego Internetu!”. 
 Szkoła zgłosiła inicjatywy z okazji DBI do organizatorów 
akcji w Polsce. W ramach  tego wydarzenia zaplanowano szereg 
działań skierowanych do uczniów. Zagrożenia związane 
z korzystaniem z Internetu omawiano podczas zajęć 
z wychowawcą. Tematyka związana z zasadami bezpiecznego 
korzystania z Internetu była głównym motywem lekcji 
informatyki prowadzonych w styczniu i lutym. Uczniowie 
oglądali filmy edukacyjne a poruszane w nich problemy 
stanowiły pretekst do ciekawych dyskusji i rozmów. Kolejnym 
etapem działań było sformułowanie przez uczniów wniosków 
w postaci zestawu zasad bezpiecznego Internauty. Młodsi 
uczniowie ilustrowali te zasady rysunkami wykonanymi 
w programach graficznych. Czeka ich również udział w MISJI: 
Bezpieczny Internet, dzięki której zdobędą tytuł SIECIAKA. 
Starsi uczniowie natomiast przygotowywali na ten temat 
prezentacje mult imedialne,  p lakaty oraz komiksy, 
wykorzystując do tego różnego rodzaju programy graficzne. 
Prace uczniów zostały zaprezentowane na szkolnej stronie 
internetowej.

Szkoła Podstawowa

w Piecniku  

„Nie puszczaj pary z ust !” 

 W grudniu 2020 r. uczniowie klasy siódmej: Paulina 
Szwarcrok i Mateusz Grygiel wzięli udział w III edycji Konkursu 
Wojewódzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie 
ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2020 
pod hasłem ,,Nie puszczaj pary z ust!”. Celem konkursu było 
m.in.: poruszenie problematyki używania e-papierosów wśród 
młodzieży szkół podstawowych z okazji obchodów Światowego 
Dnia Rzucania Palenia, popularyzacja treści prozdrowotnych 
z zakresu profilaktyki nikotynizmu. W konkursie należało 
wykonać kalendarz motywacyjny na rok 2021 zawierający 
graficzne przedstawienie tematyki nikotynizmu, w szcze-
gólności e-papierosów oraz motywów, sposobów na rzucenie 
palenia. Szkolni reprezentanci (pod kierunkiem nauczyciela: 
Agata Boruch – Jaszczyk) wykazali się inwencją twórczą 
i plastyczną kreatywnością, a także dużą wiedzą z zakresu 
przeciwdziałania nikotynizmowi. Ich praca została doceniona 
przez organizatorów konkursu: Paulina Szwarcrok i Mateusz 
Grygiel zajęli ex aequo: I miejsce. Gratulujemy!

Projekt edukacyjny 

„Ukryte dziedzictwo. 

Co kryje polska ziemia?”

 Uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Piecniku wzięli 
udział w ogólnopolskim projekcie historycznym pod 
patronatem Akcji BohaterON w ramach Programu ,,Patriotyzm 
Jutra”,  który został zrealizowany w ramach lekcji historii o-nline 
pt. ,,Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”. Ukryte 
Dziedzictwo to ogólnopolska kampania archeologiczna 
poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego 
ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych 
działań w społeczeństwie. 

Projekt edukacyjny skierowany był do szkół, instytucji 
i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci 
i młodzieży. Uczniowie, biorąc udział w projekcie dowiedzieli 
się, czym jest archeologia, jakie są podstawowe techniki 

c.d. na stronie 14
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archeologiczne, co oznaczają badania archeologiczne, co to 
jest zabytek archeologiczny, a także, gdzie możemy spotkać 
archeologów. W lepszym przyswojeniu nowych informacji 
bardzo przydatna okazała się projekcja filmu i specjalnie 
przygotowana do tego celu prezentacja multimedialna. 
Po zajęciach każdy z uczniów mógł zamienić się w dociekliwego 
i spostrzegawczego archeologa, znajdując i opisując zabytek ze 
swojego najbliższego otoczenia, czyli ze swojego domu 
rodzinnego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem uczniów, a do akcji zgłosiła ich Agata Boruch 
– Jaszczyk.

Sukces w konkursie Caritas

 Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej zorganizowało w grudniu dla wolontariuszy 
Szkolnych Kół Caritas i uczniów szkół podstawowych konkurs na 
wideo eko-poradę. Zadaniem konkursowym było stworzenie 
krótkiego wideo z Eko-poradą, którą można wcielić w życie 
w nowym roku  (na przykład używanie torby wielokrotnego 
użytku, kupowanie z drugiej ręki, używanie szamponów 
w kostce itp.). W konkursie wziął udział uczeń ósmej klasy 
Jasiński Krystian, który zajął drugie miejsce.

 Konkurs odbywał się w ramach projektu diecezjalnego 
Centrum Wolontariatu Caritas „Diecezjalna Mapa Zanie-
czyszczeń Powietrza - Ekologia integralna encykliki Laudato Si”, 
w którym szkoła brała udział w ubiegłym roku szkolnym. 
Otrzymała miernik jakości powietrza za pomocą którego 
uczniowie badali jego stan w swojej okolicy podczas roku 
szkolnego. Na podstawie zebranych danych został napisany 
artykuł popularnonaukowy, a także powstała strona 
internetowa na której można sprawdzić jakość powietrza 
w naszej okolicy (http://diecezjalnamapazanieczyszczenia-
powietrza.pl/).

Odział przedszkolny SP w Piecniku

 Tłusty czwartek to najsłodszy dzień w roku i zgodnie 
z tradycją, każdy powinien zjeść choć jednego pączka, by 
zagwarantować sobie pomyślność. W Oddziale Przedszkolnym 
w Piecniku nie mogło zabraknąć degustacji słodkich pączków, 
które przygotowała dla dzieci Szkolna Rada Rodziców. W tym 
dniu dzieci poznały historię pączka oraz wysłuchały wierszyków 
związanych z tym świętem. Była to okazja do świetnej zabawy 
oraz przypomnienia i kultywowania tradycyjnych zwyczajów.

Najsłodszy dzień w roku

 Karnawał nie ominął także uczniów szkoły. Może nie było 
zorganizowanej hucznej zabawy, za to uczniowie poznali 
karnawał od „niemieckiej strony”. Temat ten był omawiany na 
zajęciach lekcyjnych. j. niemieckiego. W tym języku Karnaval
- Fasching jest odpowiednikiem polskiego słowa: karnawał. Na 
lekcjach uczniowie klasy drugiej przygotowali Masken (maski) 
oraz Kostiüme (kostiumy). Zabawa bez tańców również może 
być przednia!

 Karnawał to czas pełen 
radości i zabaw, a jego najbardziej 
oczekiwanym dniem jest Bal 
Karnawałowy, który odbył się 15 
l u te go .  W  t y m  c za s i e  s a l a 
przedszkolna zamieniła się w salę 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Z kulturą mi do twarzy”.

 Czym jest żywy obraz? To nic innego jak odwzorowanie 
istniejącego już dzieła poprzez fotografię danej sceny. Takie 
właśnie zadanie mieli przed sobą uczniowie. Musieli wybrać 
obraz, wcielić się w jego bohaterów i możliwie jak 
najdokładniej przedstawić go oraz, oczywiście, sfotografować. 
Ponieważ mamy wielu zdolnych i kreatywnych uczniów, 
wywiązali się z zadania perfekcyjnie. Ich dzieła można zobaczyć 
na szkolnej stronie internetowej.

Karnawałowe zabawy

balową, a dzieci przeobraziły się w postaci z ulubionych bajek. 
Wspólnie tańczyły i brały udział w przygotowanych zabawach. 
Dzień był pełen wrażeń, uśmiechów i zabawy. Nie zabrakło 
również słodkiego poczęstunku.

Zadanie to było realizowane w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Z kulturą mi do twarzy – Mistrzowie pędzla”. 
Głównym jego celem jest wprowadzanie uczniów w świat 
wartości a także wzmacnianie poczucia tożsamości indywidu-
alnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. 
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„Pączek dla Afryki” 

 Jak co roku, Szkoła Podstawowa w Piecniku włączyła się do 
akcji „Pączek dla Afryki”. W związku z zaistniałą sytuacją 
pandemiczną, tegoroczna edycja przeniosła się do Internetu. 
Na lekcjach religii zostały przeprowadzone zajęcia o misjach 
w Afryce. Uczniowie dowiedzieli się, że w sercu Afryki pracuje 
11 misjonarzy kapucynów z Krakowa. W Republice 
Środkowoafrykańskiej, trwa wojna, a misjonarze są często 
jedynymi obrońcami nękanych ludzi. Wokół misji gromadzą się 
uciekinierzy, przede wszystkim kobiety z dziećmi. W szkołach 
misjonarze mają pod opieką setki niedożywionych dzieci. 
 Wszystkich tych, którzy pragną pomóc dzieciom w Afryce 
zachęcamy do przekazania darowizny „E-pączka”. Szczegóły 
można znaleźć pod adresem https://paczek.kapucyni.pl/. 
Pamiętajmy, że czynione dobro wraca do nas z nawiązką.

www.gov.pl/ekolejka

OBOWIĄZEK 

ZAKRYWANIA

UST I NOSA
Przypominamy o obowiązku* zakrywania 

ust i nosa.

Razem dbajmy o siebie i innych.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

*Zgodnie z § 24.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 



UWAGA! ZGŁOSZEŃ ODNOŚNIE TRANSPORTU MOŻNA DOKONYWAĆ 

DOPIERO PO ZAPISANIU SIĘ NA SZCZEPIENIE W PUNKCIE SZCZEPIEŃ 

I OTRZYMANIU INFORMACJI O DACIE I GODZINIE 

STAWIENIA SIĘ NA SZCZEPIENIE.

#SZCZEPIMY SIĘ
Od 15 stycznia 2021 r. rozpoczął się proces 

rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19.

 

Na szczepienia można rejestrować się poprzez:

1 

2 

3całodobową infolinię 

pod nr 989

online przez e-Rejestrację 

na pacjent.gov.pl

 

w punkcie szczepień: 

NZOZ Przychodnia 

Zespołu Lekarza Rodzinnego 

Wojciecha Sabaka

nr tel. 723 967 415;

Dodatkowo, osoby powyżej 18-go roku życia, począwszy od 15 stycznia 2021 r. 

mogą zgłosić on-line chęć zaszczepienia się, wówczas otrzymają maila, 

gdy tylko ruszy rejestracja danej grupy wiekowej. 

Więcej na  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia.

Darmowy transport przeznaczony jest dla osób:

posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 

zakresie trudności  w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu 

szczepień od miejsca zamieszkania.

Osoby chcące skorzystać z transportu mogą zgłaszać taką potrzebę:

• poniedziałek-środa 7.00 -15.00 • czwartek - 7.00 - 16.00 • piątek 7.00-14.00

pod numerem 67  259  61  02

 O potrzebie transportu można również powiadomić przy rejestracji  

w punkcie szczepień: NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 

Wojciecha Sabaka, nr tel. 723 967 415.


