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W roku 2011 kilkoro członków 
stowarzyszenia Mrozovia postanowiło 
zawalczyć o swoją wizję aktywnej wsi. Po 
burzliwych dyskusjach stworzono projekt 
Co Ty moŜesz zrobić dla Mrozowa? - i tak 
złoŜyliśmy wniosek o dofinansowanie do 
Funduszy Szwajcarskich. Wkrótce 
okazało się, Ŝe wniosek odrzucono, 
podając długie uzasadnienie. Stowa-
rzyszenie, nie tracąc ducha, poprawiło 
projekt według zaleceń i rok później 
uzyskało grant. Tak rozpoczął się Projekt.  

Naszym celem było (i jest!) wycią-
gnięcie mieszkańców wsi z domów, 
wspólne, kreatywne spędzanie czasu oraz 
praca na rzecz naszych małych społe-
czności. Projekt objął nie tylko Mrozów, 
ale takŜe okoliczne wsie. To był trudny 
rok, wymagający od Zespołu Proje-
ktowego mnóstwa czasu, zapału i 
elastyczności.  

Co zrealizowaliśmy w ramach 
Projektu? Za nami dwie Debaty Gminne, 
pierwsza, z raczkującą frekwencją, za to 
ostatnia – pełny sukces, przyszło ponad 
100 osób! Projekt pozwolił nam 
zorganizować 3 tury kursu kompu-
terowego. Uczestnicy zaznajomili się z 
edytorami tekstu oraz obsługą stron 
internetowych. Wydawana jest lokalna 
gazeta, Głos Mrozowa, prowadzona głów-
nie przez mrozowską młodzieŜ. Elektro-
niczną wersję Głosu moŜna obejrzeć na 
załoŜonej przez nas stronie, 
www.mrozow.pl. Przeprowadzone zostały 
liczne warsztaty o charakterze artystycz-
nym, takie jak decoupage, scrapbooking 
czy filcowanie. 

 NASZ PROJEKT DOBIEGA KOŃCA 

 

Na zdjęciu Zespół Projektowy: Radek Kamiński, Anna 
Witańska, Zdzisław Marczak, Dorota Ropek, Lucyna 
OstryŜniuk, Kazimierz  Szepiela 
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Mieszkańcy mogli wziąć udział w 
rozmaitych wykładach – o prawie, 
samorządzie, ziołolecznictwie czy haftach, 
a takŜe w profesjonalnym kursie pierwszej 
pomocy. Odbył się kurs fotograficzny, a 
następnie Konkurs na najlepsze fotografie 
naszych okolic. Nasze zmagania z 
aparatem zakończyliśmy wernisaŜem 
nagrodzonych prac. Oprócz tego Sto-
warzyszenie skorzystało z okazji do 
samodoskonalenia, i uczestniczyło w serii 
szkoleń o tematyce NGO (organizacji 
pozarządowych). Nasz Projekt powoli 
dobiega końca. Wiele się działo na naszej 
wsi! Bardzo serdecznie chcielibyśmy 
zaprosić wszystkich Czytelników na Wielki 
Piknik, wieńczący nasze całoroczne 
działania. 31 sierpnia spotkamy się przy 
muzyce i suto zastawionym stole, aby 
pochwalić się naszymi osiągnięciami. 
Bądźcie z nami w tym szczególnym dniu! 
Zapraszamy do Mrozowa na plac zabaw 
obok przyzamkowego stawu. 

Anna Witańska 
Stowarzyszenie Mrozovia 



  

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

stanu środowiska i infrastruktury, rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
rozwój społeczny i rozwój zasobów 
ludzkich. 

W ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy ustanowiony 
został specjalny instrument finansowy – 
tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 
fundusze: Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych oraz Fundusz 
Partnerski. Operatorem tego grantu jest 
firma ECORYS Polska Sp. z o.o. 
działająca wraz ze Stowarzyszeniem 
Gmin Rzeczypospolitej Polskiej 
Euroregion „Bałtyk”. Grant Blokowy 
współfinansowany jest w 85% ze 
środków szwajcarskich oraz w 15% z 
budŜetu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Podstawowym celem Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych jest 
wsparcie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce, którego 
podstawą są obywatele – świadomi 
swoich praw i obowiązków, cechujący się 
zaangaŜowaniem dla dobra wspólnego 
oraz poczuciem odpowiedzialności nie 
tylko za siebie, lecz takŜe za wspólnotę, 
z którą łączy ich miejsce zamieszkania. 
Wsparcie w ramach Funduszu udzielane 
jest na działania organizacji 
pozarządowych ukierunkowane na 
zwiększenie aktywnego udziału 
obywateli w Ŝyciu publicznym. 

Projekt „Co ty moŜesz zrobić dla 
Mrozowa” realizowany jest w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, czyli tzw. Funduszu 
Szwajcarskiego. Jest to forma bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej przy-
znanej przez Szwajcarię Polsce i 9 
innym państwom członkowskim Unii 
Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 
maja 2004 r. Na mocy umów mię-
dzynarodowych, zawartych 20 grudnia 
2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków 
szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych 
państw członkowskich. Dla Polski, 
Program Szwajcarski przewiduje niemal 
połowę środków (ok. 489 mln CHF). 

Fundusze szwajcarskie mają na celu 
zmniejszanie róŜnic społeczno-
gospodarczych istniejących pomiędzy 
Polską a wyŜej rozwiniętymi państwami 
UE oraz róŜnic na terytorium Polski – 
pomiędzy ośrodkami miejskimi a regio-
nami słabo rozwiniętymi pod względem 
strukturalnym. 

Pomoc w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy przy-
znawana jest krajowym i między-
narodowym projektom na rzecz zrów-
nowaŜonego ekonomicznie i społecznie 
rozwoju. Wsparcie uzyskują projekty 
skoncentrowane  na takich zaga-
dnieniach, jak: bezpieczeństwo i wspar-
cie rozwoju regionalnego, poprawa  

FUNDUSZ SZWAJCARSKI 

    

    
 

 

 

 

 

 

 



 

Za nami pierwszy miesiąc po wpro-
wadzeniu reformy śmieciowej. Z ostat-
nich informacji wynika, Ŝe większość 
mieszkańców (nareszcie!) otrzymała 
upragnione kontenery na szkło. Nasza 
gmina najwyraźniej uznała, Ŝe 
mieszkańcy spoŜywają sporo napojów 
wyskokowych, stąd słuszny rozmiar 
kontenera. Niestety, okazuje się, Ŝe 
największym problemem jest plastik – 
jest niemal w kaŜdym opakowaniu, a 
worek na plastik malutki... O dodatkowe 
worki na odpady moŜna prosić w 
Urzędzie Gminy Miękinia. 

Pozostaje nam uzbroić się w 
cierpliwość i mieć nadzieję, Ŝe gmina 
będzie słuchać uwag swoich 
mieszkańców, równieŜ tych krytycznych. 

Tymczasem dla tych, do których nie 
dotarła jeszcze ulotka podajemy 
przedruk dotyczący segregacji tworzyw 
sztucznych. Mamy nadzieję, Ŝe  pomoŜe 
naszym Czytelnikom łatwiej odnaleźć się 
w świecie segregacyjnych wymagań.  
 
Powodzenia! 

Witalisa 
 

AWANTURA O ŚMIECI 

Realizowany w Polsce program 
współpracy, stanowiący część 
szwajcarskiego programu współpracy z 
nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej, jest oznaczany 
następującym logotypem: 

Znak jest nawiązaniem do jednego z 
ramion krzyŜa, symbolu Szwajcarii, które 
ukierunkowuje się na współpracę z 
Polską. Uchwycony jest moment, w 
którym tworzy się strzałka skierowana w 
prawy górny naroŜnik, symbolizująca 
rozwój, kierunek. Kolorystyka nawiązuje 
do relacji szwajcarsko-polskiej. 

Materiał źródłowy: 
www.programszwajcarski.gov.pl 
www.ecorys.pl 
www.swissgrant.pl 

opracowała  Dorota Kozyra 



  

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

JuŜ wkrótce…  Projekt  „Co ty moŜesz zrobić dla Mrozowa?” 

21.08 warsztaty bukieciarstwa, godz. 18.00 w świetlicy w Mrozowie. Ilość miejsc 
ograniczona, zapisy pod numerem tel. 609 04 13 13 

31.08  Wielki  Piknik Wiejski w ramach, którego odbędą się: 
          I Gminne Mistrzostwa w dojeniu krowy (kaŜdy moŜe zawalczyć o mistrzostwo),  
          Bractwo Rycerskie, występy lokalnych talentów muzycznych, pokaz zumby fitness, 
          zabawa taneczna, poczęstunek, prezentacja projektu. 

a petentem,  włącza obywateli w proces 
współdecydowania w sprawach lokal-
nych oraz wzmacnia poczucie przy-
naleŜności do gminnej wspólnoty. 

Zarówno w czasie debaty jak i po jej 
zakończeniu pojawiło się sporo waŜnych 
pytań i sugestii, na które nie udało się 
udzielić odpowiedzi ze względu na 
ograniczony czas jej trwania. Dlatego teŜ 
zostały one przesłane do Wójta Gminy z 
prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi 
lub ustosunkowanie się do konkretnych 
postulatów. Tym samym uczestnicy 
debaty, którzy nie zdąŜyli zabrać na niej 
głosu będą mogli uzyskać informacje na 
nurtujące ich problemy. Odpowiedzi z 
Urzędu Gminy zostaną umieszczone na 
stronie internetowej: mrozow.pl. Tam 
równieŜ dostępny jest wykaz 
przesłanych  pytań. 

         Dorota Kozyra 

Jednym z ostatnich działań projektowych 
była Wielka Debata Gminna, która 
odbyła się 5 lipca 2013 roku. Przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasza 
Miękinia” udało się nam stworzyć 
przestrzeń do dialogu, w której 
uczestniczyło ponad 100 osób. 
Poruszane tematy były wyłonione 
poprzez wcześniej przeprowadzoną 
ankietę internetową,  debata zaś odbyła 
się w formie panelowej, w czasie której 
wprowadzeń do tematów dokonywali 
bądź  urzędnicy Urzędu Gminy bądź 
specjaliści wyłonieni z pośród 
mieszkańców gminy. 

Poruszane problemy dotyczyły m.in. 
oświaty, a w szczególności strategii 
szkolnictwa w gminie, dostępu do 
przedszkoli, braku Ŝłobków; problemów 
związanych z wprowadzeniem nowych 
zasad odbioru odpadów oraz 
infrastruktury czyli szereg pytań 
dotyczących perspektyw rozbudowy 
kanalizacji, dróg, oświetlenia. Uczestnicy 
debaty równieŜ wysłuchali i obejrzeli 
prezentację pod znamiennym tytułem 
„Czy zjedzą nas komary”, w ramach 
której poznali  rozwój i metody 
zwalczania tych dokuczliwych owadów.  

Ilość uczestników debaty, zadawane 
pytania i ciepłe komentarze po niej 
utwierdziły organizatorów w przekonaniu, 
Ŝe jest to potrzebna forma dialogu 
społecznego, która usprawnia 
komunikację między urzędnikiem 

WIELKA DEBATA GMINNA 

Fot. Anna Witańska 

 


