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Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu

                                    

wraz z Radnymi Rady Miejskiej

                                    

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego



   Witam Państwa świątecznie.
   Okres przedświąteczny w naszych domach,  
   to też gorący czas w samorządzie gminnym. 
   Zamykamy rok 2021 i przygotowujemy 
   budżet na rok 2022. Jeśli chodzi o mijający 
   rok, to pomimo tego, że zapowiadał się 
mocno „pod kreską”, to okazał się nie być taki „najgorszy”. 
Wpływy do budżetu chociaż mniejsze, to jednak nie 
spowodowały ograniczania naszych podstawowych 
działalności. Jak będą wyglądały sprawy finansowe w roku 
2022? Na starcie wiemy, że nasz udział w podatku PIT od osób 
fizycznych będzie zdecydowanie mniejszy niż w roku 
poprzednim, bo ok. 600 tysięcy złotych. To spora kwota 
w budżecie gminy, która  spowoduje ograniczenia w wydatkach 
gminy i gminnych jednostek. Czy ogólna sytuacja finansowa 
gminy zmieni się w trakcie roku? Trudno na dzisiaj szacować, 
bowiem decyzje w tych sprawach zapadają w Warszawie. Jeśli 
ta brakująca kwota zostanie uzupełniona, to sytuacja 
finansowa ulegnie znacznej poprawie, jeśli nie, to nasze 
wydatki bieżące będą musiały być realizowane w niższych 
kwotach.
 Sytuacja zdecydowanie lepiej wygląda w obszarze 
inwestycyjnym. Budżet  na rok 2022 zawiera dużą ilość pozycji, 
na które mamy potwierdzone finansowanie. Największym 
zadaniem w budżecie będzie rewitalizacja obszarów ul. 
Dworcowej, Spokojnej i osiedla mieszkaniowego przy ul. 
Spokojnej.
 Obecnie jesteśmy po otwarciu ofert na przetarg dotyczący 
modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Słoneczko 
w Mirosławcu. I jest duża szansa na to, że po ponad 40 latach od 
wybudowania przedszkola, dokonamy wymiany instalacji 
elektrycznych, oświetleniowych, przebudujemy kuchnię 
i wykonamy drobne prace na zewnątrz budynku, uzupełniając 
całość instalacją fotowoltaiczną. Prace rozpoczną się w lutym, 
a dzieci z przedszkola trafią na ten czas do szkoły w Mirosławcu. 
Ponadto trwają prace nad dokumentacją techniczną 
modernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. 
Dokonujemy tutaj kompletnej rewolucji w wykorzystaniu 
budynku. Będzie on liczył trzy kondygnacje połączone windą 
zewnętrzną, która pozwoli osobom ze szczególnymi 
potrzebami dotrzeć na wszystkie poziomy. Kondygnacja I 
będz ie  mie jscem dla  ośrodka pomocy społecznej 
i  pracowników ZECWiKu zajmujących się zasobami 
mieszkaniowymi gminy, kondygnacja II to apteka i gabinety 
lekarzy POZ, a kondygnacja III  będzie przeznaczona na gabinety 
dla lekarzy specjalistów. Na to zadanie pozyskaliśmy 2,5 mln 
złotych zewnętrznych środków finansowych.
 Z pierwszej edycji Polskiego Ładu pozyskaliśmy też środki 
na modernizację ulicy Krótkiej i części „brukowej” ulicy 
Zamkowej. To będzie ostatni obszar „starego miasta”, który 
zostanie zmodernizowany i przebudowany. Kolejne środki 
finansowe otrzymaliśmy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
wraz z oświetleniem prowadzącej do jeziora Kosiakowo. 
Planujemy przeprowadzenie przetargów na w/w zadania 
w pierwszej połowie 2022 roku. Łącznie na zadania 
inwestycyjne zamierzamy przeznaczyć w budżecie na rok 2022 
ponad 11 mln złotych – tak dużych środków (w większości 
zewnętrznych) nie mieliśmy do tej pory w żadnym rocznym 
budżecie.
 Życzę Państwu zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku 2022 – bez 
trosk i zmartwień.

                     Piotr Pawlik
      burmistrz@miroslawiec.pl

  Wieści z sesji
   Miesiąc grudzień to tradycyjnie czas  
  podsumowań i statystyk. Przed przejściem  
  do szczegółów związanych z działalnością 
  Rady w 2021 roku przedstawię kilka 
  ważniejszych uchwał i decyzji podjętych na 
  sesjach poprzedzających wydanie gazety. 
 W ostatnim czasie pojawiły się duże szanse na wykonanie 
kluczowych zadań związanych z poprawą infrastruktury na 
terenie naszej gminy. Dzięki zabezpieczeniu własnych środków 
finansowych i pozyskaniu środków zewnętrznych jesteśmy 
coraz bliżej  modernizacji, a właściwie generalnej przebudowy 
Przychodni Zdrowia w Mirosławcu oraz remontu Przedszkola 
Słoneczko w Mirosławcu. Ponadto w ramach naszego budżetu 
zabezpieczono m.in. środki finansowe na wykonanie 
następujących zadań:
• zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw 
we wsi Hanki i Toporzyk w ramach konkursu „Granty Sołeckie 
2021”,
• realizację projektu pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. 
Polnej w Mirosławcu", 
• opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. 
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Orlu w zakresie 
wykucia otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tarasu 
naziemnego”,
• sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny 
budynku Remizy OSP w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 
w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej,   
• zakup materiałów i usług związanych z organizacją pikniku 
sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła „Żaden lek 
nie zastąpi ruchu”,
• dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wałcz na 
realizację zadania pn. „Remont kładki drewnianej na rzece 
Piławka".  
 Jesień w pracy Rady Miejskiej to również uchwały 
podatkowe. Stawki podatkowe na 2022  rok kształtują się 
następująco: podatek od nieruchomości od budynków lub ich 
części: mieszkalnych - 0,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej; 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 25,74 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej, od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności  gospodarczej,  bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł za 
1m2 powierzchni. W przypadku podatku rolnego czy leśnego 
stawki podatkowe nie zostały uchwalone uchwałą odrębną, 
ponieważ do obmiaru podatku przyjęto obwieszczenia GUS. 
Przy określaniu nowych stawek podatkowych w głównej mierze 
brane były  pod uwagę następujące czynniki: stopa inflacji, 
zmniejszenie wpływów do budżetu z tyt. PIT-ów osób do 26 
roku życia (zmiana ustawy), media (gaz, prąd) oraz ogólny 
wzrost wydatków związanych funkcjonowaniem szkół, 
przedszkola i innych placówek budżetowych wchodzących 
w skład naszej gminy. 
 Na zakończenie chciałbym przedstawić krótkie podsu-
mowanie pracy Rady Miejskiej. W kończącym się 2021 roku 
odbyło się 11 sesji (stan na 14 grudnia), na których podjęto 64 
uchwały.  Każda sesja poprzedzona była komisjami 
wchodzącymi w skład Rady Miejskiej, których łącznie odbyło 
się 28 – stan na listopad. Frekwencja na sesjach wyniosła 97%, 
natomiast na Komisji Polityki Społecznej 100%, Komisji 
Gospodarki i Budżetu 100%, Komisji Rewizyjnej 80%.  
 Chciałbym również przypomnieć Państwu o dyżurach, na 
które serdecznie zapraszam.

        Ze świątecznymi pozdrowieniami
        Piotr Czech

        przewodniczący@miroslawiec.pl
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 Wierząc, że edukacja ekologiczna przynosi efekty 
zrealizowaliśmy kolejne proekologiczne działanie pn. 
„Bioregion Mirosławiec w filmie i obrazie – ekoedukacja”, 
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 We wrześniu na ścianie jednego z budynków w Miro-
sławcu (przy DK nr 10) powstał mural przedstawiający 
charakterystykę naszego Bioregionu. Na pierwszym planie 
widoczna jest głowa żubra. Wokół niego są lasy oraz liczne 
zwierzęta jak: jeleń, lis czy ryś. Autorem dzieła jest znany 
koszaliński artysta CUKIN ART Tomasz Żuk. Mural jest nie tylko 
atrakcją regionu, ale także przestrzenią, gdzie będzie można 
prowadzić plenerowe zajęcia edukacyjne na temat chronio-
nych zwierząt występujących na naszych terenach. 
Niewątpliwie nasze dzieło zwraca uwagę na ważne aspekty w 
obszarze działań proekologicznych, zwłaszcza na tematy 
Bioregionu Mirosławiec i obszarów Natura 2000.  Jest to także 
atrakcyjne miejsce dla wycieczek edukacyjnych a także rodzin 
czy turystów.
 W ramach projektu powstały również cztery filmy 
edukacyjno-ekologiczne, które dotyczą tematów z dziedziny 
ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami 
(w tym ich segregowania), a także problemu zaśmiecania 
w lasach. Realizacją i emisją filmów zajęła się TV ASTA. 
Z pewnością pozwolą one także uatrakcyjnić zajęcia 
przyrodnicze, czy lekcje wychowawcze w wielu szkołach na 
terenie Powiatu Wałeckiego. Edukacyjne filmy ekologiczne 
mają na celu przedstawić zagadnienia związane z ochroną 
środowiska, nakłonić do zmian, podejmowania reakcji oraz do 
kształtowania prawidłowych nawyków sprzyjających 
środowisku w naszym codziennym życiu. Ekoedukacja jest 
bardzo ważna w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych 
i jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia świadomości 
ekologicznej.
 Realizacja działań była możliwa dzięki wsparciu 
WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie: 44.781 zł. Całkowita wartość 
projektu to 59.708 zł. Gmina i Miasto Mirosławiec angażuje się 
w realizację zadań ekologicznych na rzecz przyrody i jej 
ochrony. Realizacja projektu to kolejny etap działań edukacji 
ekologicznej mających wpływ na długofalowe budowanie 
tożsamości i wzmacnianie marki Bioregionu Mirosławiec.
 Zachęcamy Państwa do obejrzenia 4 odcinkowego cyklu 
filmów o tematyce ekologicznej, które powstały w ramach 
projektu – dostępne na www.miroslawiec.pl oraz fanpage`u 
Mirosławca.  

Mural i filmy jako narzędzia edukacji 
ekologicznej w gminie Mirosławiec

Inwestycje gminne oraz projekty
Nowe przejście dla pieszych na ul. Polnej

 Nowe wyniesione przejście dla pieszych wraz 
z oznakowaniem powstanie na ul. Polnej w Mirosławcu. 
8 września (ówczesny jeszcze) wicewojewoda Marek Subocz 
w obecności wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia 
posła Czesława Hoca, przekazał Burmistrzowi Mirosławca 
Piotrowi Pawlikowi umowę o dofinansowanie tego zadania 
- „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej 
w Mirosławcu wraz z oznakowaniem”. Wsparcie będzie na 
poziomie 80% w wysokości 24.691,07 zł pochodzi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin realizacji to 2022 r.

Program „Cyfrowa Gmina” 

 Jesienią br. aplikowaliśmy o środki w ramach pierwszego 
naboru z Programu „Cyfrowa Gmina”. To projekt skierowany do 
wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy 
Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym 
naborze mogły wziąć udział 733 gminy z całej Polski, w tym 
Gmina i Miasto Mirosławiec. Obecnie oczekujemy na 
podpisanie umowy o powierzenie grantu w wysokości 
100.000 zł. 
 Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju 
cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa. Pozyskane dofinansowanie prze-
znaczone będzie na zakup serwera oraz oprogramowania 
niezbędnego do realizacji e-usług oraz związany z tym proces 
wdrożenia i szkolenia. W ramach projektu przeprowadzony 
będzie audyt cyberbezpieczeństwa i zakupione zostanie 
oprogramowanie, które zwiększy bezpieczeństwo wymiany 
informacji i dokumentów pomiędzy urzędnikami. Będzie to 
duży krok w rozwoju cyfrowym gminy, spójny z polityką 
państwa dotyczącą cyfryzacji społeczeństwa i realizacji e-usług.  
Będzie to również odpowiedź na potrzebę wykorzystania 
współczesnych narzędzi informatycznych w urzędzie. 

Laboratoria przyszłości

 Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 
148.800 zł w ramach Rządowego Programu „Laboratoria 
Przyszłości” dla gminnych szkół:
- Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu  
118.800 zł, 
- Szkoła Podstawowa w Piecniku 30.000 zł.
Środki finansowe przeznaczone będą na zakup wyposażenia 
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności 
praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

c.d. na stronie 4

Zadanie pn. „Bioregion Mirosławiec w filmie
i obrazie - ekoedukacja" dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

www.wfos.szczecin.pl
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 Celem tej inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów 
i rozwijaniu zainteresowań. 
 Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa 
finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

Plac zabaw przy ul. Polnej gotowy

 Dobiegła końca realizacja projektu „Rozbudowa placu 
zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu”, dofinansowanego ze 
środków EFFROW w wysokości 48.110 zł (całkowita wartość 
zadania: 99.876 zł). Projekt realizowany był w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej.
 Plac zabaw doposażony został w nowe urządzenia 
sprawnościowe do zabawy wspierające rozwój i koordynację 
ruchową dzieci, tj. wielokąt wspinaczkowy oraz zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową oraz 
pomostem. W ramach zadania zostało zamontowane nowe 
ogrodzenie terenu, które z pewnością przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa dzieci.

Ponad 5 milionów złotych dla gminy Mirosławiec 

z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych

 W pierwszym naborze wniosków w ramach Polskiego 
Ładu można było ubiegać się między innymi o bezzwrotne 
dofinansowanie różnych inwestycji. Korzystając z tej 
możliwości złożyliśmy trzy wnioski na zadania, które po ocenie 
znalazły się na liście projektów dofinansowanych. Pozyskane 
środki przeznaczone zostaną na realizację następujących 
inwestycji:
•  „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Jeziora Kosiakowo”,
• „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka 
i Zamkowa”,
• „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia 
w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną” (kwota 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład uzupełni 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
którego wysokość nie pokrywała w całości tej inwestycji).
 Realizacja powyższych inwestycji rozpocznie się w 2022 r. 
Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 
5.110 000 zł.

Ponadto na terenie gminy Mirosławiec realizowana będzie 
inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Kolonia
Hanki - Jadwiżyn, na którą Starostwo Powiatowe w Wałczu 
również pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład.

Plac zabaw w Toporzyku 

Rozbudowa placu zabaw w Hankach 

 Zakończyła się realizacja projektu „Rozbudowa placu 
zabaw we wsi Hanki”. Inwestycja została zrealizowana w 
ramach kolejnej edycji Konkursu Marszałka Województwa  
Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” i otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 10.000 zł. Całkowita wartość 
inwestycji  wyniosła 16.635,77 zł. Plac zabaw został 
wyposażony w nowe urządzenie, co z pewnością uatrakcyjni to 
miejsce i zachęci dzieci i młodzież do spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. W ramach zadania zrealizowano wiele 
innych przedsięwzięć, które wpisały się w Rok Ekologiczny 
2021. 16 października mieszkańcy wspólnie nasadzili tuje w 
pobliżu placu zabaw. Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką przy 
wsparciu Piotra Iwanickiego – przedstawiciela Nadleśnictwa 
Tuczno, przygotowali spotkanie edukacyjne na temat 
szanowania przyrody, dokarmiania ptaków i zwierząt. 
Spotkanie uatrakcyjnione zostało zagadkami o lesie, leśnym 
kołem fortuny oraz konkursami. Wszystkie dzieci otrzymały 
upominki, a finałem spotkania integracyjnego było ognisko 
z kiełbaskami i słodki poczęstunek dla dzieci. 

 Zakończyła się realizacja projektu „Rozbudowa placu 
zabaw we wsi Toporzyk”. Inwestycja została zrealizowana 
w ramach kolejnej edycji Konkursu Marszałka Województwa  
Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”. Na to zadanie 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 18.168,97 zł. W ramach 
projektu przygotowana została dokumentacja projektowa, 
a plac zabaw wzbogacony został o dwa nowe urządzenia. 
Zorganizowano także warsztaty dla mieszkańców wsi 
o tematyce ekologicznej. Dzieci zapoznały się z tematyką 
pszczelarstwa, dorośli zaś mieli szansę wzbogacić swoją wiedzę 
na temat ziołolecznictwa. Mieszkańcy aktywnie wzięli również 
udział w warsztatach dotyczących segregacji odpadów 
i recyklingu, wspólnie uczestniczyli w pracach porządkowych 
na terenie wsi oraz nasadzili  krzewy przy placu zabaw. 
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Powstanie świetlica w Toporzyku

 W październiku została podpisana umowa pomiędzy 
Gminą i Miastem Mirosławiec a Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz 
z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 346.282 zł 
(szacowana wartość inwestycji to 557.690,30 zł). Projekt 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. 
Inwestycja obejmuje budowę budynku parterowego świetlicy 
wiejskiej z zadaszonym tarasem, a także ogrodzenie terenu, 
budowę zjazdu i nasadzenie zieleni.

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

„Rosnąca odporność” 
250.000 zł dla gminy Mirosławiec

 19 listopada w Koszalinie Sekretarz Gminy i Miasta 
Mirosławiec - Monika Stąporek odebrała w ramach rządowego 
konkursu Rosnąca Odporność promesę na 250.000 zł. To 
konkurs, który docenia i nagradza gminy, które osiągnęły 
najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia. W naszym powiecie 
wynik zaszczepień uplasował Gminę i Miasto Mirosławiec na 
trzecim miejscu. Podziękowania dla wszystkich zaszczepionych, 
którzy poprawili swoje bezpieczeństwo zdrowotne a przy okazji 
spowodowali, że dzięki temu otrzymaliśmy nagrodę, którą 
będziemy mogli przeznaczyć na zadanie związane z walką 
z COVID-19.
 Tych którzy jeszcze się wahają zachęcamy do 
zaszczepienia siebie i swoich bliskich. Dzięki szczepionce 
możemy uchronić się przed zakażeniem lub złagodzić przebieg 
choroby.  
Szczepienia są kluczowe w uzyskaniu tzw. odporności 
populacyjnej. Aby ją osiągnąć zaszczepić się powinno jak 
najwięcej osób. Przyjmuje się, że  80% zaszczepionych osób w 
populacji będzie stanowić kokon ochronny dla niezaszcze-
pionych. Włącz się w budowanie odporności zbiorowej. 
 Jeśl i  masz wątpl iwości  dotyczące szczepienia 
w uzyskaniu rzetelnej informacji może pomóc strona 
internetowa https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

25 Spotkanie Miast Friedlandzkich

 W dniach 24-27 września delegacja z Mirosławca 
uczestniczyła w 25 Spotkaniu Miast Friedlandzkich 
w Korfantowie (jest to coroczne spotkanie zrzeszonych miast, 
które łączy historyczna nazwa Friedland - przyjazny kraj). 
Spotkania mają na celu budowania dobrej, partnerskiej 
i przyjacielskiej współpracy między miastami, ale również 
poszczególnymi krajami. Obecnie do partnerstwa należą cztery 
miasta z Polski, trzy z Niemiec, dwa z Czech i jedno z Rosji 
(obwód Kaliningradzki).  Podczas weekendowego spotkania 
odbywają się również sportowe zmagania, w tym tradycyjny 
rzut „friedlandzką cegłą”. Tegorocznym zwycięzcą tej 
konkurencji  została drużyna z Mieroszowa. Przedstawiciele 
właśnie tego friedlandu zabrali ze sobą „przechodni puchar”, 
którym nagradzani są zwycięzcy wspomnianej konkurencji. 
Mirosławiec również stanął na podium i uzyskał trzecie 
miejsce. W tym roku hasłem przewodnim wydarzeń było: 
„Razem dla Europy”.
 Spotkania przedstawicieli miast, odbywają się co roku 
(od 1996 r.), zgodnie z przyjętym przez miasta współpracujące 
harmonogramem. Jest to doskonała okazja do wzajemnego 
poznawania historii, kultury i obyczajów naszych regionów 
a przy okazji pozwala nawiązać trwałe struktury współpracy 
międzyinstytucjonalnej i społecznej. 

 W tym roku 11 listopada został przez mieszkańców 
uczczony w dwojaki sposób. Na sportowo podczas 
uczestnictwa w „Biegu z wąsem” oraz tradycyjnie 
w uroczystościach na Placu Lotników (z udziałem zaproszonych 
gości, Kompanią Honorową 12. Bazy Bezzałogowych Statków 
Powietrznych, reprezentacji sztandarowej gminnej OSP oraz 
Szkoły Podstawowej w Mirosławcu). Po uroczystościach 
mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania niezwykłego 
widowiska muzycznego „Uśmiechnij się z Kiepurą” – wystąpili: 
Iwona Socha i Adam Sobierajski przy akompaniamencie Joanny 
Steczek. Scenariusz i narracja należały do Łukasza Lecha. 
Z uwagi na trwające ograniczenia pandemiczne na koncert 
obowiązywały wejściówki, które wcześniej można było nabyć 
w Ośrodku Kultury. 
 Cieszy nas bardzo, że w tym roku mieszkańcy bardzo 
licznie uczestniczyli w obchodach 103. Rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Widok dzieci z biało – czerwonymi 
flagami to dowód na to, że w każdym domu „Pamięta się 
o Niepodległej”.
 Dzień wcześniej,  tj .  10 l istopada uroczystości 
upamiętniające „Święto Niepodległości” odbyły się 
w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko”. Przedszkolaki jak 
zwykle zaprezentowały przepiękny, z duchem patriotyzmu 
występ.
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Zastęp św. Mikołaja

 11 grudnia do Gminy Mirosławiec zawitał Św. Mikołaj. 
Wszystkie dzieci, które przyszły pod świetlicę w poszczególnych 
sołectwach zostały obdarowane paczuszkami. Odwiedził także 
żubry zamieszkujące Dziką Zagrodę w Jabłonowie. O godz. 
17.00 Mikołaj zjawił się w Mirosławcu na placu przy żubrach, 
aby wspólnie z mieszkańcami zapalić naszą miejską choinkę. 
Obiecał, że w przyszłym roku również do nas przybędzie.   

„Za zasługi dla obronności kraju”

 15 października w Urzędzie Miejskim zostali odznaczeni 
Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”  
Państwo Sabina i Kazimierz Serafin. Odznaczenia wręczył ppłk  
Zbigniew Urbaniak - Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Szczecinku w obecności Burmistrza Mirosławca - Piotra 
Pawlika oraz rodziny wyróżnionych. 
Srebrny medal przyznawany jest rodzicom, których troje lub 
czworo dzieci pełniło (lub pełnią) nienagannie czynną służbę 
wojskową.

Spotkanie w sprawie Programu 
„Czyste Powietrze''

 29 listopada w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło 
się kolejne spotkanie edukacyjno - informacyjne dot. realizacji 
Programu „Czyste Powietrze”. Celem spotkania było 
przybliżenie Mieszkańcom podstawowych informacji 
dotyczących programu. Pracownicy przedstawili zasady jego 
funkcjonowania, proces prawidłowego składania wniosków 
o dofinansowanie oraz aspekty techniczne związane 
z realizacją działań podlegających dotacji.

EkoAkcja dla najmłodszych

 We wrześniu przeprowadziliśmy wśród uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, edukacyjną akcję ekologiczną pn. 
„Mirosławieckie dzieci ograniczają ilość śmieci”. Najmłodszym 
uczniom szkół w Mirosławcu i Piecniku, przekazano pudełka 
wielokrotnego użytku (lunch box) do przechowywania 
drugiego śniadania. Przekazane pudełka mają na celu 
promować ekologiczne zachowania poprzez przygotowywanie 
posiłków do szkoły w pojemnikach wielokrotnego użytku, 
wyeliminowanie korzystania z torebek i opakowań foliowych, 
co pozwoli zmniejszyć ilość odpadów komunalnych.

W trakcie dyskusji Mieszkańcy wykazywali się dużym zainte-
resowaniem i uzyskali wyczerpujące odpowiedzi dotyczące 
programu.
  Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim został 
uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu 
„Czyste Powietrze”. Zainteresowanych Mieszkańców 
zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu:
- Kamilą Chałupczak - k.chalupczak@miroslawiec.pl,  
  67 259 61 42,
- Justyną Kujawa - j.kujawa@miroslawiec.pl,  67 259 62 66.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

 25 l istopada wspólnie z  Posterunkiem Policj i 
w Mirosławcu i Komendą Powiatową Policji w Wałczu zostało 
zorganizowane spotkanie z Policjantem pn. „Nienawidzę Cię”. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat możliwych skutków 
przekazywania plotek, jak walczyć z nienawiścią i agresją. 
W programie uwzględniono także porady jak skuteczne radzić 
sobie ze stresem. Spotkanie było bardzo ciekawe a zaskakujące 
rozmowy i wnioski udowodniły jak bardzo potrzebne. 
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Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

 Biblioteka otrzymała dotację od MKDNiS w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1. 
„Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych”. W ramach otrzymanej 
dotacji księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 134 nowości 
wydawnicze dla dzieci i dorosłych. Zakupione książki są już 
dostępne dla czytelników.

Nowości wydawnicze

Wizyta przedszkolaków

 Dzieci z grup „Tęczowe Nutki” i „Deszczowe Kropelki” 29 
października odwiedziły bibliotekę. Przedszkolaki dowiedziały 
się, co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki oraz 
jakie panują w niej zasady. Odbył się również bajkowy quiz. 
Na koniec przedszkolaki wysłuchały piosenki pt. „Biblioteka”. 
Każde dziecko otrzymało zakładkę promującą akcję czytelniczą 
„Mała książka – wielki człowiek”.

Akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”

 Już drugi rok biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej 
akcji „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach kampanii, 
skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym, dla każdego 
małego czytelnika Instytut Książki przygotował wyjątkową 
wyprawkę czytelniczą:
• książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany 
zestaw utworów dla dzieci;
• broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak 
idzie do biblioteki” – poradnik o korzyściach płynących 
z czytania dziecku i odwiedzania biblioteki;
• Karta Małego Czytelnika – karta biblioteczna do zbierania 
naklejek za wypożyczone książki.
Zapraszamy dzieci i ich rodziców do odwiedzania biblioteki.

Wystawa prac Bernadety Sudnikowicz

 Dwukrotnie w tym kwartale w bibliotece można było 
podziwiać obrazy autorstwa mieszkanki Mirosławca Bernadety 
Sudnikowicz. Pierwsza miała tytuł „Cztery pory roku” z kolekcji 
„Energia natury”. Druga, którą można obejrzeć jeszcze do końca 
grudnia, pochodzi z serii „Splątanie”. Zapraszamy!

Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu

 3 września przedszkolaki z grupy „Tęczowe Nutki” 
i „Biedronki” wzięły udział w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Jednym 
z założeń programu było przypomnienie zasad dbania o higienę 
rąk i całego ciała. Dzieci utrwaliły wiedzę, jak ważne jest mycie 
rąk przed i po jedzeniu, po wyjściu z toalety oraz po przyjściu ze 

Dbamy o higienę rąk i całego ciała

c.d. na stronie 8

Informujemy, że z powodu trwającej pandemii, 

Punkt Porad Prawnych od 13 grudnia 2021 r. 

do odwołania, będzie udzielał porad telefonicznie. 

Numer telefonu kontaktowego: 67 250 84 29.

Nazwa wydawcy: Gmina i Miasto Mirosławiec

Adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirosławiec

Redaktor naczelny: Kamila Borowiec

Miejsce i data wydania: Mirosławiec, grudzień 2021 r.

Druk: Centrum Ksero, ul. Bydgoska 14, 78-600 Wałcz

Numer wydania: 31

ISSN 2719-8367



8

spaceru lub placu zabaw. Przedszkolaki dowiedziały się 
również, jak istotna jest właściwa higiena, która przyczynia się 
do wzmacniania naszej odporności, zwłaszcza obecnie w dobie 
pandemii. 

Wyróżnienie w konkursie na maskotkę NSP

 Dzieci z grupy „Biedronki” wzięły udział w konkursie 
organizowanym przez Urząd Statystyczny w Szczecinie na 
maskotkę reklamującą Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Przedszkolaki wykonały niebiesko - zieloną 
gąsienicę kolorami nawiązującą do tematu. Za wykonaną pracę 
dzieci otrzymały wyróżnienie i nagrody. 

Dzień Przedszkolaka Na Sportowo

 20 września odbyła się uroczystość z okazji Światowego 
Dnia Przedszkolaka połączona z Dniem Sportu. W tym dniu 
wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na sportowo 
aby czynnie uczestniczyć w przygotowanych zajęciach. Były 
tańce, śpiewy, konkursy i wspólne zabawy integracyjne. 

Spotkanie z Policjantem

 21 września dzieci spotkały się z Policjantem, by utrwalić 
zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Przedszkolaki 
ubrane w odblaskowe kamizelki udały się na spacer w asyście 
Policjanta. Funkcjonariusz dbał o bezpieczeństwo dzieci na 
drodze i przekazał ważne informacje dotyczące zachowania 
ostrożności na ulicy oraz rozpoznawania znaków drogowych. 

Spotkanie z autorem książek dla dzieci

 22 września „Biedronki” na zaproszenie Biblioteki 
Publicznej w Mirosławcu uczestniczyły w spotkaniu z autorem 
książek dla dzieci i podróżnikiem Romanem Pankiewiczem. 
Zapoznał dzieci z książką pt.: „5 ważnych zawodów”, dzięki 
której poznały zawód: nauczyciela, strażaka, żołnierza 
i policjanta. 

Powitanie Pani Jesieni

 Pięknie przystrojona w jarzębinę, z bukietem i koszem 
pełnym owoców, warzyw i liści, odwiedziła dzieci Pani Jesień. 
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały o zmianach 
jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, opisywały jej wygląd 
i wykazywały się wiedzą o właściwym zachowaniu się w lesie. 
Odwiedziny tak niezwykłego gościa sprawiły przedszkolakom 
wiele radości. Nadchodząca pora roku była także dla dzieci 
z grupy „Deszczowe Kropelki” okazją do sensorycznych zabaw. 
Poprzez zmysły poznały zapach, smak, kolory i dary jesieni. 
Pokonały ścieżkę sensoryczną z kasztanów i liści, zatańczyły 
taniec jesienny z kolorowymi chustami do muzyki Vivaldiego 
,,Jesień”. Poznały zapach lawendy i wrzosu oraz smak miodu 
i soczystych jabłek z jesiennego sadu. Jesień okazała się 
doskonałą okazją również do przeprowadzenia konkursu 
plastycznego. Wzięły w nim udział dzieci z grupy „Biedronki”, 
„Deszczowe Kropelki” i „Tęczowe Nutki”. Wyłoniono trzech 
zwycięzców z każdej grupy, którym wręczono nagrody 
i gratulacje.

Spotkanie z leśnikiem
 22  -  23 paźdz iernika  do przedszkola  zawitał 
przedstawiciel Nadleśnictwa Mirosławiec - Małgorzata 
Butkiewicz, która opowiedziała dzieciom o swojej pracy, 
drzewach, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. 
Podkreśliła, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować 
zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. 
Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje 
wybranych zwierząt zamieszkujących lasy naszej okolicy, 
a także przypomnieć sobie jakie drzewa najczęściej występują 
w polskich lasach. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, 
w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego 
niektóre z nich gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen 
zimowy. Przedszkolaki bawiły się również w rozpoznawanie 
darów lasu za pomocą zmysłu dotyku. Na pamiątkę spotkania 
dzieci otrzymały odblaskowe breloczki i edukacyjne książeczki 
do kolorowania.
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Stop Przemocy

Europejski Tydzień Kodowania
u „Tęczowych Nutek”

 1 października odbył się Międzynarodowy Dzień Bez 
Przemocy, który corocznie obchodzony jest 2 października. 
To idealna okazja do edukowania najmłodszych i pokazywania 
im, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły. Tego dnia 
dzieci uczestniczyły w zajęciach, podczas których dowiedziały 
się co to jest przemoc i co oznacza agresja. Przedszkolaki 
przypomniały sobie numery alarmowe i uczestniczyły 
w zabawach integracyjnych. Ważne jest, aby od najmłodszych 
lat zaszczepić w dzieciach kulturę pokoju i zrozumienia.

 Przedszkolaki z grupy „Tęczowe Nutki” wzięły udział 
w Europejskim Tygodniu Kodowania. Kodowanie rozwija 
u dzieci zdolności logicznego myślenia oraz kompetencje 
matematyczne. 18 października przedszkolaki uczestniczyły 
w zajęciach z matą do kodowania. Ich zadaniem było 
odkodowanie obrazka. Dzieci musiały wykazać się znajomością 
liter, liczb i kolorów. Przedszkolaki poradziły sobie bardzo 
dobrze i z radością odkryły zakodowany obrazek.

„Mamo, tato, wolę wodę” 

 26  p aźd z iern ika  d z iec i 
z grupy „Tęczowe Nutki” realizując 
program „Mamo, tato wolę wodę” 
rozmawia ły  n a  temat  wo d y 
i jej roli w naszym organizmie. 
Dzieci dowiedziały się jak ważne 
dla naszego organizmu jest regu-
larne nawadnianie. Na zakończenie 
dzieci pokolorowały Zdrojka – 
maskotkę firmy Żywiec Zdrój.

Pluszowy miś moim przyjacielem 

 18 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Pluszowy miś moim przyjacielem jest”. Komisja 
jednogłośnie wybrała pracę Franciszka Biesiady z grupy 
„Muchomorki” i pracę Zofii Kozaneckiej z grupy „Deszczowe 
Kropelki”. Zwycięzcom gratulujemy. Obie prace zostały wysłane 
do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w Płocku.

Dzień Praw Dziecka i Dzień Życzliwości

 19 listopada obchodzono „Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka”. W każdej grupie, od maluszków do starszaków, 
rozmawiano o prawach i obowiązkach, które każde dziecko ma 
od najmłodszych lat. Przedszkolaki ilustrowały swoje prawa 
tworząc plakaty i rozpoznawały emocje przedstawione na 
ilustracjach.  
Tego dnia również nie zapomniano o obchodzonym 21 
listopada „Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień”. 
Przedszkolaki przypomniały sobie magiczne słowa i utrwalały 
wzajemną życzliwość. Wszystkie dzieci złożyły przysięgę 

serdeczności i wykonały prace plastyczne. Uśmiech i miłe gesty 
towarzyszyły im przez cały dzień. 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Kropki 

 Kropkowe szaleństwo ogarnęło 
dzieci w oddziale w Mirosławcu Górnym. 
Dzieci z grup „Motylki” i „Biedronki” 
15 września przyszły do przedszkola 
ubrane w kropkowane stroje. W czasie 
zajęć dzieci uczestniczyły w rozmaitych 
aktywnościach -  m.in.  zabawach 
ruchowych, a także grały w popularną 
grę „TWISTER”, utrwalając tym samym 
kolory i strony ciała. Po wyjściu na 
podwórko „Biedronki” i „Motylki” za 
pomocą kredy rysowały na chodniku 
rozmaite obrazki, które zawierały 
w sobie kropki. 

 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 przedszkola za trud, zaangażowanie 
i wysiłek jaki wkładają w swoją pracę, za wychowanie 
i kształcenie, za pomoc, wsparcie i zrozumienie. 

Przedszkole Słoneczko 
Oddział w Mirosławcu Górnym

Spotkanie z Policjantem 

 21 września przedszkole odwiedził policjant. Tematem 
spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego 
oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
dzieci w przedszkolu i w domu. Policjant przypomniał 
podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia 
przez jezdnię, poinformował i zademonstrował dzieciom 
również w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku 
psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad 
i wskazówek zaproszonego gościa. Dzieci były także 
zaciekawione umundurowaniem i wyposażeniem policjanta, 
a w szczególności kajdankami i radio. 

Karton i jego drugie życie 

 23 września dzieci włączyły się do Ogólnopolskiego 
Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury” 
- „Karton i jego drugie życie”. Celem działań było kreatywne 
wykorzystanie kartonu. Przy okazji tematu tygodniowego 
„Moja droga do przedszkola” dzieci wykonały piękne 
samochody, które posłużą im do wspólnych zabaw w sali. 
„Motylki” podzielone na trzy zespoły ćwiczyły umiejętność 
pracy z grupie podczas malowania kartonów farbami. 
Przedszkolaki pracowały zgodnie i wszystkie grupy były 
niezwykle dumne z efektów swojej pracy.  



10

Wycieczka do lasu w poszukiwaniu jesieni

 27 września, dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu, 
w celu odszukania pierwszych oznak jesieni. Przed wyjściem 
z przedszkola dzieci utrwaliły zasady zachowania się w lesie. 
Podczas spaceru przedszkolaki poznały różnorodność szaty 
roślinnej i lasu. Wyszukiwały różne gatunki grzybów. Zebranymi 
na wycieczce „skarbami i darami” dzieci udekorowały 
przedszkolny kącik przyrody. Starszaki tworzyły także stworki 
z kasztanów i żołędzi. 

Dzień Chłopaka 

 30 września przedszkolaki świętowały 
Dzień Chłopaka. Impreza rozpoczęła się od 
zaśpiewania chłopcom „Sto lat”. Były tańce 
i zawody sportowe. Przedszkolaki świetnie się 
bawiły. Świętowanie w grupie „Biedronek” 
zakończono wręczeniem chłopcom muchy 
„super chłopaka”, a w „Motylkach” krawata 
„super chłopaka”. Wszystkie dzieci otrzymały 
słodki upominek i wykonano pamiątkowe 
zdjęcie. 

Dzień Bez Przemocy

 2 października dzieci z obu grup przedszkolnych zebrały 
się w sali starszaków, aby wspólnie uczestniczyć w zajęciach 
zorganizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia bez Przemocy. Przedszkolaki wysłuchały bajki tera-
peutycznej pt. „Lew Drapuś”, a następnie na podstawie tekstu 
starały się odpowiedzieć na pytanie „czym jest przemoc”. 
Podczas zajęć dzieci szukały również sposobów radzenia sobie 
ze złością - między innymi gniotły i wyrzucały w górę kartkę 
papieru oraz dmuchały piórka. Zajęcia zakończyły się 
utworzeniem długiego tunelu przyjaźni oraz wykonaniem 
pracy plastycznej pt. „Stop przemocy”. 

Dzień Marchewki

 7 października dzieci z obu grup w ramach realizacji 
tematu „Idzie jesień...przez ogród i sad” obchodziły wspólnie 
Dzień Marchewki. Był to bardzo zdrowy, pomarańczowy dzień 
- nauczycielki poprowadziły pogadankę na temat zdrowego 
odżywiania się i jedzenia warzyw, w tym marchwi. Tego dnia 
dzieci uczestniczyły w marchewkowych konkursach 
i zawodach, a dzieci z grupy „Biedronki” przygotowały pyszny 
sok ze świeżych marchewek i jabłek. 

Konkurs rodzinny „Jesienne stworki”

 14 października odbyło się uroczyste zakończenie 
konkursu rodzinnego pt. „Jesienne stworki”. Zadanie polegało 
na stworzeniu śmiesznego stworka wykorzystując do tego 
m. in. skarby z jesiennego lasu. Dzieci wraz z rodzicami 
wykazały się wielką kreatywnością. Wszystkie prace zostały 
wyeksponowane na przedszkolnym korytarzu. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał dyplom udziału, jesienną książeczkę 
z kolorowankami oraz słodki upominek. Gratulacje dla 
wszystkich za pomysłowość i zaangażowanie w konkursie.

Tworzymy Zielnik

 20 października dzieci z grupy Motylki zrealizowały 
kolejne zadanie z ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
„Z darami natury świat nie jest ponury”. Tym razem dzieci 
wykonały grupowy zielnik. Przedszkolaki utrwaliły znajomość 
nazw popularnych drzew liściastych oraz iglastych. Po 
wykonanym zadaniu wybrały się na spacer, aby w najbliższej 
okolicy wyszukać i rozpoznać drzewa, które znalazły się 
w zielniku. 

Dzień Dyni

 29 października dzieci 
z grup „Biedronki” i „Motylki” 
spotkały się w przedszkolu 
ubrane na pomarańczowo, aby 
wspólnie świętować Dzień Dyni. 
Z  tej  okazj i  przedszkolaki 
utrwalały tematy związane 
z  p o j ę c i e m  d u ż y / m a ł y , 
większy/mniejszy, bawiły się 
w zabawę „dynia parzy!”, grały w „dyniowe kręgle” a także 
uczestniczyły w wielu innych dyniowych zabawach. Na koniec 
zajęć wykonały pracę plastyczną.  

Skąd się biorą produkty ekologiczne?

 24 listopada dzieci z grupy „Motylki” uczestniczyły 
w zajęciach zorganizowanych w ramach ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „Skąd s ię biorą produkty 
ekologiczne?”. Jest to ogólnopolski program opracowany przez 
Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie 
świadomości i wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego oraz 
budowanie właściwych nawyków żywieniowych od 
najmłodszych lat. Główne założenie programu to: zrozumienie 
czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie 
u m i e j ę t n o ś c i  w y b o r u  p ro d u k tó w  e ko l o g i c z nyc h , 
propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy 
i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno
-zdrowotnych. Dzieci z grupy „Motylki” podczas zajęć obejrzały 
film edukacyjny na temat produktów ekologicznych, 
wyszukiwały na poszczególnych produktach znaczka 
„Ekoliścia” - europejskie logo produktów ekologicznych a także 
wspólnymi siłami stworzyły Piramidę zdrowego żywienia i stylu 
życia". 
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Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

Dzień Uśmiechu

 7 października w klasach  I–III obchodzono Dzień 
Uśmiechu. Głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi 
na hasło, że „człowiek uśmiechnięty, to człowiek szczęśliwy”. 
Zadaniem każdej klasy było wykonanie na kartce uśmiechniętej 
buźki i wywieszenie jej na drzwiach klasowych. Uczniowie tego 
dnia przyszli do szkoły ubrani na kolorowo. Doszli do wniosku, 
że warto się śmiać częściej i zarażać śmiechem innych. 

Europejski Dzień Języków Obcych

 Z inicjatywy Rady Europy, we współpracy z Komisją 
Europejską, 26 września każdego roku, począwszy od 2001 r., 
obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji 
w klasach I-III, w ramach realizacji programu „Kultura krajów 
anglojęzycznych”, przeprowadzono szereg interesujących 
działań. Uczniowie poznali inne kraje, kontynenty, flagi i języki 
obce. Dzieci poszerzyły również wiedzę o charakterystycznych 
strojach oraz kulturze różnych krajów. Fascynującym 
przeżyciem okazało się poznanie słów: proszę, dziękuję, dzień 
dobry oraz cześć w różnych językach świata. Najbardziej 
spodobało im się czeskie Ahoj! Emocje, zabawa, odrobina 
rywalizacji i inny sposób przekazania wiedzy okazał się strzałem 
w dziesiątkę.

Kaligrafia

 17 listopada w szkole odbył się Szkolny Konkurs 
Kaligraficzny „Zapomniana Sztuka Kaligrafii” zorganizowany 
przez nauczycielki Marię Lewandowską i Anetę Jasnowską. 
Konkurs adresowany był do uczniów  klas IV – VIII. Jego celem 
było rozbudzanie,  utrwalenie i  rozpowszechnienie 
umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem oraz 
rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Każdą klasę 
reprezentował jeden uczeń, który wziął udział w warsztatach 
pięknego pisania w „Starej klasie”. Każdy z uczestników miał za 
zadanie zapisać piórem lub pisakiem wylosowany fragment 
utworu z kanonu literatury polskiej. 
Mistrzami kaligrafii zostali: w kategorii klas IV-VI: I miejsce 
– Maja Kabs (klasa IV a); II miejsce – Laura Szwaja - Wiedro 
(klasa V b); III miejsce – Nadia Łastowska (klasa IV b); 
w kategorii klas VII-VIII: I miejsce – Hanna Misiukajtis (klasa VII 
d); II miejsce – Amelia Rutka (klasa VIII b); III miejsce – Zuzanna 
Hańczaryk (klasa VII b).  Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom.   

11 listopada

 11 listopada to wyjątkowy dzień dla Polaków. 1918 r. 
ziściły się marzenia o życiu w wolnym, suwerennym kraju. Co 
roku, w rocznicę tych wydarzeń, w każdym zakątku Polski 
obchodzone są uroczystości upamiętniające odzyskanie 
niepodległości. W szkole uroczystości te obchodzone były 
10 listopada. Uczniowie wykonali biało – czerwone kotyliony, 
które zaprezentowali podczas śpiewania hymnu narodowego 
o godzinie 11.11 na szkolnym dziedzińcu, w ramach akcji 
#SzkołaDoHymnu. Społeczność szkolna miała również 
możliwość udziału w krótkiej lekcji historii oraz projekcji filmu 
pt. „Gra o niepodległość”. Uczniowie przypomnieli sobie 
najważniejsze wydarzenia historyczne nawiązujące do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast klasy IV- VIII 
w tym dniu wzięły udział w quizie o Święcie Niepodległości. Na 
szkolnych korytarzach pojawiły się pytania w formie kodów QR, 
które uczniowie musieli odkodować i udzielić poprawnej 
odpowiedzi. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Wczoraj Przedszkolaki, dziś Pierwszaki 

 13 października miała miejsce uroczystość pasowania na 
ucznia. W związku z panującą sytuacją pandemiczną, odbyła się 
ona w innej niż zazwyczaj formie - miała kameralny charakter 
bez udziału rodziców i gości. Uczniowie ubrani w uroczyste, 
galowe stroje zaprezentowali w klasach krótki program 
artystyczny. Następnie dyrektor Krystyna Górniak pasowała 
pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Lotników Polskich w Mirosławcu. Na pamiątkę tego wydarzenia 
uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych. W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarstwa Szkolnego jako hasło przewodnie tego święta 
wybrało „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej okazji w szkole 
zrealizowano projekt angażujący wszystkich uczniów, którego 
autorkami były nauczycielki Kinga Świeczkowska i Joanna 
Stupak. Do uczniów klas I-III adresowany był konkurs 
plastyczno-techniczny „Moja ulubiona postać z baśni lub 
legendy”. Powstało kilka ciekawych prac przestrzennych 
przedstawiających między innymi złotą rybkę, kota w butach 
i syrenkę.

c.d. na stronie 12
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Oto wyniki:    
I miejsce: Bartosz Pawlak kl. I b, Maja Pawlak kl. II a,
Kalina Karczewska kl. IIIb 
II miejsce:  Antoni Olszewski kl. II a, Laura Szachta kl. II a
 Wyróżnienia:
Zuzanna Kozanecka kl. IIa, Maja Hańczaryk kl. III a,
Kaja Hańczaryk kl. III a
 Klasy IV-VIII otrzymały teksty różnych baśni i legend 
wybranych ze zbiorów znajdujących się w bibliotece szkolnej. 
Zadaniem uczniów było zapoznanie się z przydzieloną 
literaturą, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, 
wykonanie prezentacji regionu, z którego pochodzi dzieło. 
Dodatkowo mogli wziąć udział w wyzwaniu czytelniczym 
polegającym na dopasowaniu tytułów baśni lub legend do 
różnych kategorii. Odbył się również konkurs plastyczny, 
podczas którego wyznaczeni uczniowie tworzyli ilustrację do 
wybranej baśni (lub legendy). Wszystkie zadania były 
punktowane, a oto zwycięzcy: I miejsce – klasa VII a, II miejsce 
– klasa VIII a, III miejsce – klasa IV c. Wyróżnienia otrzymały 
klasy: IV b, V a, V b, VI a, VII d, VIII b. Przyznano także nagrody za 
indywidualne zaangażowanie dla: Nikoli Michalczak kl. VII a 
i Pauliny Stefaniak kl. VIII c.
 Na podsumowanie projektu zorganizowana została 
wystawa pokonkursowa, na której zostały wyeksponowane 
powstałe prace plastyczne, prezentacje państw i regionów 
z różnych części świata, książki ze zbiorami baśni i legend, mapa 
świata z zaznaczonymi miejscami, z których pochodziły baśnie 
i legendy. Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone 
okolicznościowe dyplomy a zwycięzcom i wyróżnionym 
nagrody w postaci książek i słodkich upominków.

Spotkanie z leśnikiem 

 7 października klasy pierwsze odwiedził przedstawiciel 
Nadleśnictwa Mirosławiec - Małgorzata Butkiewicz, która 
opowiedziała dzieciom o zwierzętach występujących w lesie 
i w przygotowaniach do zimy, a także o zachowaniu się 
w przypadku napotkania dzikiego zwierzęcia. Podczas 
spotkania dzieci dowiedziały się o pracy leśnika, sadzeniu 
lasów, roślinności i zwierzynie występującej w lesie, a także 
jakie grzyby są jadalne. Dzieci miały możliwość obejrzenia 
okazów naturalnych roślin, jak również drewnianych modeli 
grzybów i innych przyrodniczych eksponatów. Z dużym 
zainteresowaniem słuchały tych opowieści, a na zakończenie 
spotkania otrzymały interesujące książeczki o lesie do 
samodzielnego złożenia oraz słodki upominek. 

Szkoła pamięta

 26 października klasa IV a pod opieką 
wychowawczyni Marii Lewandowskiej 
wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji 
i Nauki „Szkoła pamięta”, w ramach której 
uczniowie odwiedzili lokalne miejsca 
pamięci i poznali związaną z nimi historię. 
Dzieci zapaliły znicze pod pomnikiem 
- czołgiem (T-34/85), który upamiętnia 
żołnierzy poległych w 1945 r. w walkach 
o Mirosławiec oraz Matki Bożej Loretańskiej 
– patronki lotników. Uporządkowano także 
bez imienne i  opuszczone groby na 
cmentarzu komunalnym.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 1 października w szkole obchodzono Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Uczniowie już dużo wcześniej rozpoczęli 
wielką powtórkę. Celem akcji było zachęcenie uczniów do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, 
niecodzienny sposób. W tym dniu w klasach oraz na szkolnych 
korytarzach powstały „tabliczkowe kąciki”, w których można 
było potrenować obliczenia. Podczas zabawy uczniowie 
rywalizowali między sobą doskonaląc przy tym swoje 
umiejętności. Ci wszyscy, którzy pomyślnie zdali egzamin, 
uzyskali tytuł i odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Niepodległość

 Uczniowie ten dzień obchodzili bardzo uroczyście. 
Podzieleni na dwie grupy wiekowe, 10 listopada obejrzeli 
i wysłuchali projekcji słowno-muzycznej i uroczyście odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”.  Apel ,  z  pomocą swojej 
wychowawczyni,  przygotowali uczniowie klasy V. Każdy z nich 
wcielił się w rolę konferansjera - czytając przygotowany tekst 
oraz aktora - recytując wiersz. Piątoklasiści przedstawili 
najistotniejsze fakty z historii naszej ojczyzny związane ze stratą 
a następnie z odzyskaniem niepodległości. Zaangażowano 
również najmłodszych członków szkolnej społeczności. 
Przedszkolaki świetnie się spisały odpowiadając na pytania 
zaczerpnięte z „Katechizmu młodego Polaka”. Recytacją 
„Gawędy o miłości ziemi ojczystej” wzruszyła słuchaczy 
uczennica klasy VII – Dominika Malinowska. Podczas 
uroczystości zaśpiewano najpiękniejsze polskie pieśni 
patriotyczne: „My, pierwsza brygada”, „Maszerują strzelcy” 
„Wojenko, wojenko”, „Pierwsza kadrowa” oraz „Przybyli ułani”. 
Teksty wszystkich pieśni legionowych wyświetlano na 
monitorze. Poprzez wspólne śpiewanie uczniowie szkoły 
wyrazili hołd polskim żołnierzom walczącym o niepodległość. 
Nie przeszkadzały im w tym nawet maseczki na twarzach.
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Czary mary-hokus pokus

 Wigilia świętego Andrzeja, która przypada w nocy z 29 na 
30 listopada, to tradycyjny czas  organizacji spotkań, podczas 
których oprócz zabawy dominuje wróżenie sobie przyszłość 
i aby tradycji stało się zadość uczniowie w ramach spotkań ze 
swoimi wychowawcami, zorganizowali zabawy andrzejkowe. 
Odbyły się tradycyjne wróżby jak: lanie wosku, przestawianie 
butów czy rzucanie obierkami jabłek. Impreza była świetną 
okazją do rozmów na temat swojej przyszłości oraz planów na 
życie.

BohaterON – włącz historię!

 Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w projekcie 
edukacyjnym BohaterON w Twojej Szkole. To część 
ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON
– włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie 
uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję 
patriotycznych postaw. Projekt realizowany jest pod 
patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu 
ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem. Partnerem merytorycznym Projektu jest Instytut 
Pamięci Narodowej. 
 Uczniowie na podstawie słuchowiska pt. „Mały 
roznosiciel nadziei” wykonali ilustracje oraz porządkowali 
wydarzenia z życia małego Stasia, który podczas powstania był 
listonoszem – „roznosicielem nadziei”. Tworzyli własną 
definicję słowa bohater. Wykonywali również laurki, w których 
zapisywali podziękowania i życzenia dla uczestników Powstania 
Warszawskiego. Dzięki takim postawom pamięć o naszych 
Bohaterach zostanie utrwalona w przyszłych pokoleniach. 

Dzień pluszowego misia
 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia stał się okazją 
do spotkania uczniów klas 0-III - wszyscy w tym wyjątkowym 
dniu zjawili się w szkole ze swoimi ulubionymi misiami. 
Uroczystość rozpoczęto od wspólnego zaśpiewania 
i zatańczenia piosenki „Jadą, jadą misie”.
Prowadzący, Nikola Podkowa i Antoni Bieć - uczniowie klasy VI, 
zaznajomili młodszych kolegów z historią tego święta i jego 
bohatera - czyli pluszowego misia. Po czym przygotowali 
i przeprowadzili quiz o misiach. Najlepiej na pytania 
konkursowe odpowiadała Julia Jakubowska z klasy III, która 
wiedziała m.in., że w Polsce żyją niedźwiedzie brunatne, 
a legowisko niedźwiedzi to gawra.

W konkurencji zlizywania misiowego przysmaku, czyli miodu 
zwyciężyła Emilka Machczyńska z klasy II, która z tym zadaniem 
poradziła sobie najszybciej. Nie mogło się też obyć bez 
misiowej gimnastyki oraz ćwiczenia naśladowania misia 
(w jego rolę wcielił się Karol Borka). Uczeń Mikołaj Rutkowski 
wyrecytował wierszyk ku czci misia, a uczeń Radek Januszewski 
opowiedział jak wygląda ul od środka. Uczniowie klasy VI złożyli 
wspólnie życzenia jubilatowi, po czym wszyscy uczestnicy 
spotkania odśpiewali głośne 100 lat!

Dzień życzliwości i pozdrowień  

 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień określany także 
Dniem Dobrych Uczynków to święto obchodzone na całym 
świecie 21 listopada. Głównym celem tego dnia jest 
uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, dobroć, 
okazywanie sobie bezinteresownej pomocy.
 Od lat w szkole celebrowany jest „Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień”, którego ideą jest hasło „Bądźmy życzliwi na co 
dzień”. Na korytarzu zawisły żółte balony oraz plakaty na temat 
życzliwości i uśmiechu. Działała także „poczta życzliwości”, 
każdy mógł napisać coś miłego - pozytywne życzenia i myśli. 
Chętnych nie brakowało, a liściki sprawiły wiele radości 
uczniom, jak i nauczycielom. Dla odróżnienia i podkreślenia 
ważności tego dnia uczniowie i nauczyciele byli ubrani na żółto 
(kolor optymizmu i radości) bądź też mieli żółte akcenty ubioru. 
W tym dniu można było zrobić sobie zabawne zdjęcie w „foto 
ramce życzliwości”, która sprawiła uczniom ogromną frajdę. 
Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, 
a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom 
przebywającym w naszym towarzystwie.

Stop przemocy - konkurs

 Komenda Powiatowa Policji w Wałczu zorganizowała 
konkurs „Stop przemocy – przemoc to łamanie praw drugiego 
człowieka”. Do konkursu zgłosili się uczniowie klas V i VI. Każdy 
z uczniów mógł zgłosić do organizatorów ułożone przez siebie 
jedno hasło, nawiązujące do tematyki konkursu. Głównym 
celem konkursu było zainicjowanie refleksji dzieci w wieku 
szkolnym na temat przemocy w rodzinie. Jury konkursu 
oceniało nadesłane prace uczniów biorąc pod uwagę 
w szczególności zgodność pracy z podaną tematyką, inwencję 
i pomysłowość prezentacji tematyki oraz ogólne wrażenia 
estetyczne. 28 września przedstawiciele policji nagrodzili 
najlepsze prace wręczając nagrody i wyróżnienia. W gronie 
wyróżnionych uczniów znaleźli się: Magdalena Tchórz klasa V
– I miejsce, Szymon Juszczak klasa V– II miejsce oraz Michał 
Malinowski klasa V, Igor Grochocki klasa V i Antoni Bieć klasa VI.



14

Samarytanie pamiętają

 Miesiąc listopad to szczególny czas 
pamięci i zadumy o zmarłych. Tuż przed 
uroczystością Wszystkich Świętych wiele 
osób sprząta mogiły swoich bliskich 
i  za p a l a  z n i c ze  sy m b o l  p a m i ę c i 
o zmarłych. Niestety, zdarzają się też 
groby, na które z różnych powodów nikt 
nie przychodzi. Wolontariusze ze szkoły 
wraz z nauczycielką Justyną Jasińską 
udal i  s ię na cmentarz paraf ialny 

w Lubnie, w celu uporządkowania zaniedbanych, zapomnia-
nych grobów i zapalenia zniczy. Dla młodych ludzi była to na 
pewno lekcja szacunku i pamięci o tych, którzy odeszli. 
Wolontariusze również zapalili znicze i oddali hołd pod 
pomnikiem upamiętniającym walki o Piecnik. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy ochoczo przystąpili do tej akcji. 
Taka postawa jest godna do naśladowania. 

Sprzątanie świata

 Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania 
odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. 
Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza 
miejscami przeznaczonymi do ich składowania. „Sprzątanie 
świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. 
Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz 
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz 
negatywny wpływ na środowisko. W tym roku akcja była 
organizowana pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Wśród 
wolontariuszy kampanii znajdują się również uczniowie szkoły, 
którzy corocznie biorą w niej udział. W tym roku w plener 
wyruszyli  23 września. Uczniowie klas IV-VIII  wraz 
z nauczycielami zajęli się porządkowaniem terenu najbliższej 
okolicy. Niestety znowu było co robić! Nadal nie wszyscy 
członkowie naszej społeczności przestrzegają podstawowych 
zasad związanych z wyrzucaniem śmieci. Koordynatorem akcji 
w szkole była Anna Kozłowska-Oleksińska.

Sportowe wieści

Jesteśmy liderem 
w sportowym Turnieju Miast i Gmin

 15 października Centralna Komisja Turniejowa ogłosiła 
wyniki XXVII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 
2021. W ogólnopolskiej klasyfikacji generalnej (grupa II 
– miasta od 5 do 7,5 tys. mieszkańców) Mirosławiec zdobył 
I miejsce i jest liderem na całą Polskę. Nagrodą jest kwota 6 tys. 
zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie pikniku 
sportowo - rekreacyjnego w ramach promocji hasła „Żaden lek 

nie zastąpi ruchu”. Z tej okazji 3 grudnia w Międzynarodowym 
Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyło się wojewódzkie 
podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Uroczystość była również okazją do wręczenia statuetek za 
zeszłoroczną edycję, w której Mirosławiec zajął II miejsce 
(z  powodu zeszłorocznych obostrzeń wojewódzkie 
podsumowanie ETS nie odbyło się). Gratulacje oraz statuetkę 
wręczyli: Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczorek, przedstawiciel 
Ministerstwa Sportu i Turystyki a także Prezes Zarządu ZZTKKF 
w Szczecinie Monika Biadun. 

 Dziękujemy WSZYSTKIM, 
którzy włączyli się w tegoroczną 
edycję, szczególnie placówkom 
oświatowym, stowarzyszeniom 
oraz Mieszkańcom, którzy licznie 
z g ł a s z a l i  s w o j e  s p o r t o w e 
inicjatywy w ramach Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich (21 – 27 
września).  Ten sukces jest dzięki 
WAM! Wierzymy, że w kolejnej 
edycji – 2022 – Mirosławiec 
również udowodni jak wielki 
sportowy duch w nas drzemie. 
Wszystkie wyniki dostępne są na 
stronie Krajowej Federacji Sportu 
dla Wszystkich. 

Sukces Julii Sulik na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w Monachium

 W dniach 9/10 października w Monachium odbyły się 
Mistrzostwa Europy Juniorów w wioślarstwie. W regatach 
wystartowało sześć polskich osad. Między innymi nasza 
mieszkanka - zawodniczka SMS/UKS Ateny Wałcz Julia Sulik na 
czwórce podwójnej (JW4x) wraz z Gabrielą Stefaniak (Posnania 
RBW Poznań), Zofią Krukowską (AZS AWF Poznań) i Julią 
Gęsicką (WTW Włocławek) (JW4x). Dziewczyny zajęły piąte 
miejsce w finale A (07:15,62). Złoto zdobyły Rumunki 
(06:57,76), srebro Szwajcarki (07:00,56),  a brąz - Włoszki 
(07:02,50). Trenerem osady był trener SMS/UKS Ateny Wałcz 
Jacek Błoch. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Szczegółowe wyniki z zawodów można znaleźć nastronie PZTW.
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Informacje Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Z dniem 31.10.2021 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”, który 
był realizowany w naszej gminie od 01.01.2020 r. Jeszcze przez okres 2 lat, od zakończenia realizacji projektu, tj. do 
01.11.2023 r., Gmina i Miasto Mirosławiec jest zobowiązana zapewnić trwałość świadczenia usług opiekuńczych, 
w przypadku wystąpienia popytu na usługę.

 Projekt pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” RPZP.07.06.00-32-K037/19 finansowany był przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020.

Informacja o nowych okresach zasiłkowych

 W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym 2021/2022 (tj. od 1 listopada 2021 r. 
i trwający do 31 października 2022 r.) wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego wraz z dokumentami można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub 
osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. 

 Ponadto od 1 października 2021 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dotyczący świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, w związku z powyższym przypominamy o możliwości składania wniosków wraz 
z dokumentami w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem platformy 
e-PUAP, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mirosławcu. 

 Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (67) 259-58-53 lub w siedzibie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23 pok. nr 110.

Uwaga – nowe kryteria dochodowe
1.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mirosławcu informuję, że od  stycznia 2022 r. zostały ustalone 
 nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej:
   -  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
   -  kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie - 600 zł.
2.  Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc finansową na zakup żywności i pomoc w  formie dożywiania dzieci 
 w szkole i przedszkolu  w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” winny 
 spełnić podwyższone do 150%  kryterium dochodowe  tj.:
   - dla osoby samotnie gospodarującej - do kwoty 1.164 zł,
   - dla osoby w rodzinie - do kwoty 900 zł.
3. Od 17 stycznia 2022 r. pracownicy socjalni będą wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej 
 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego  
 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Osoby ubiegające się o te formę pomocy winny spełniać 
 podwyższone do 220 % kryterium dochodowe tj.:
   - dla osoby samotnie gospodarującej - do kwoty 1.707,20 zł,
  - dla osoby w rodzinie - do  kwoty 1.320,00 zł.

RODZINA 500+

 Od 01.01.2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” należy składać 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą: 
- Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS,
- systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- platformy informacyjno-usługowej EMPATIA.

 Od 2022 r. roku zmianie ulegnie również forma wypłacania świadczenia wychowawczego, która będzie 
odbywała się w sposób bezgotówkowy czyli tylko na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

 Przypominamy również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny 
okres świadczeniowy 2022/2023 rozpoczynający się od 1 czerwca 2022 r. i trwający do 31 maja 2023 r. będzie 
można składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 lutego 2022 r. 



Rekrutacja do Ośrodka w Niemieńsku

18 listopada br. władze Powiatu Choszczeńskiego odstąpiły od 
zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

w  Niemieńsku. Dzięki czemu będzie możliwe dalsze funkcjonowanie 
placówki wraz z prowadzeniem rekrutacji i działalności statutowej. 

Rekrutacja trwa, więc zachęcamy rodziców z dziećmi do 
odwiedzenia szkoły i zapoznania się z jej ofertą. 

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.soswniemiensko.pl

MALUCHY
z Gminy

Mirosławiec

lena
09.05.2021

tymoteusz
05.11.2021

zUZIA 
24.11.2021 

maria
18.08.2021


