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Do Szanownych SponsorówDo Szanownych SponsorówDo Szanownych SponsorówDo Szanownych Sponsorów 
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/ 
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł.  Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl  

 

Wieści z GminyWieści z GminyWieści z GminyWieści z Gminy    
Zaproszenie do WilkszynaZaproszenie do WilkszynaZaproszenie do WilkszynaZaproszenie do Wilkszyna    

Wójt gminy Miękinia oraz Wspólnota Parafialna p.w. św. Wawrzyńca w Wilkszynie zapraszają na jubileuszowe obchody: 
840 - lecia istnienia miejscowości Wilkszyn, 70 - lecia przybycia na te tereny Polaków, 25 - lecia Samorządu Tery-
torialnego oraz 60 - lecia biblioteki w Wilkszynie. Uroczystości odbędą się w niedzielę, 9 sierpnia 2015 roku w Kościele 
parafialnym w Wilkszynie oraz na terenie przy plebanii. 

Dotacja dla gminyDotacja dla gminyDotacja dla gminyDotacja dla gminy Miękinia na usuwanie azbestu Miękinia na usuwanie azbestu Miękinia na usuwanie azbestu Miękinia na usuwanie azbestu    
Gmina otrzymała prawie 55 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miękinia w 2015 r. 
W ramach zadania, którego całkowity koszt oszacowano na 64 568 zł, przewidziano demontaż, transport i utylizację 
pokryć dachowych wykonanych z azbestu na budynkach usytuowanych na terenie gminy Miękinia, które stanowią 
własność mieszkańców gminy. Mieszkańcy, z własnych środków, zobowiązani są do poniesienia kosztów wykonania 
nowego pokrycia dachowego na swoich budynkach. Okres realizacji projektu przewidziano od lipca do września br. 
Obecnie trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót.                                    za www.miekinia.pl 

Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
W tym miesiącu zebraliśmy 94 zł. w Groszu oraz 60,40 zł. w Promyku. DZIĘKUJEMY!!! Nadal 
potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli czytasz Głos Mrozowa, wrzuć 50 gr do świnki - to koszt druku 
Twojego egzemplarza. 
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu „Grosz”  
i „Promyk” w Mrozowie, którzy przeprowadzają zbiórki na wydawanie kolejnych numerów gazety oraz 
Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.                                       Redakcja 

Spotkanie z zaskrońcem 
Pewnego upalnego popołudnia spotkałam w swoim ogro-

dzie niezwykłego gościa. Był to dość długi, zielonkawy wąż, 
który na mój widok szybko ukrył się pod leżakiem. Okaz miał 
około 80 cm długości. Byłam ciekawa, jaki to wąż mnie 
nawiedził (no i chciałam się upewnić, że to nie żmija).  

Według Internetu na widok węża nie należy wpadać w pa-
nikę. Najbezpieczniej jest obejść gada szerokim łukiem, nie 
doprowadzając do konfrontacji. W naszym regionie występuje 
tylko jeden niebezpieczny dla nas wąż, jest to żmija zygzak-
kowata. Drugim często spotykanym gadem jest zaskroniec, 
który zazwyczaj mylony jest ze żmiją.  

Jak wygląda żmija? Przeciętna długość tego węża to około 
40-70cm, największe okazy mogą mieć nawet ponad 90cm 
długości. Oko zaopatrzone jest w pionową, soczewkowatą 
źrenice. Znane są jej trzy podstawowe odmiany barwne. 
Pierwsza z nich to odmiana srebrna bądź popielata, która 
przeważnie występuje u samców. Samice jak i młode są prze-
ważnie brunatne, (rzadko) brązowe, rdzawe. Najrzadszą do 
spotkania jest odmiana melanistyczna (czarna). Żmije zygzak-
kowate mają dość krępą budowę ciała.  

A zaskroniec? Zaskroniec zwyczajny jest najpospolitszym 
polskim wężem. Jego bardzo charakterystyczną cechą są dwie 
żółte plamy z tyłu głowy. Wierzch ma szarawy, czasami lekko 
brunatny, bardzo często z ciemnymi plamami. Zaskrońce rosną 
do 100cm, jednak zwykle spotykane są okazy 60-80cm.  

Jak je rozróżnić? 
1. Zaskroniec ma mniej oddzieloną głowę od ciała niż żmija- 

to ze względów braku gruczołów jadowych, które znajdują się 
tuż za oczami u żmii. 

  

2. Zaskroniec posiada na głowie dwie charakte-
rystyczne plamki koloru żółtego, czasem jest to biały 
kolor, natomiast żmija ma kolor jednolity, bez plamek na 
głowie. 

3. Żmija ma masywniejszą budowę. Przeważnie jest 
niewiele krótsza. Zaskrońce mają szczupłą budowę ciała. 

4. Żmija posiada bardzo charakterystyczny zygzak, 
który ciągnie się przez całe ciało żmii. Należy dodać, że 
odmiana melanistyczna żmii ma ten zygzak nie widoczny, 
bądź ledwo widoczny – przy bliższym spotkaniu, takiego 
jednak unikamy. 

Oba te węże unikają spotkania z człowiekiem. Żmija 
nie kąsa tak “od siebie”. Kąsa tylko przy próbie złapania 
jej. Zaskrońce rzadko kąsają, częściej z kloaki wypuszcza 
cuchnącą ciecz o zapachu piżma. 
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bezpośrednio sąsiadującym z siłownią. Obecnie czekamy na informację od grantodawcy. 

Jest kilka spraw, które zostaną poruszone w czasie następnego zebrania wiejskiego, jak choćby późniejszy pociąg 
powrotny z Wrocławia do Mrozowa. Mam nadzieję, że uda się takie rzeczy zrealizować.  

Proszę również o kontakt osób, które chcą się pozbyć pokrycia dachowego z "eternitu". Muszę ponowić zgłoszenia do 
Gminy, ponieważ pomimo wcześniejszych zgłoszeń temat ucichł . 

Dziękuję za cierpliwość. Spotkamy się we wrześniu. 
Sołtys Radosław Kamiński 

 

Droga Mieszkanko Mrozowa, Drogi Mieszkańcu MrozowaDroga Mieszkanko Mrozowa, Drogi Mieszkańcu MrozowaDroga Mieszkanko Mrozowa, Drogi Mieszkańcu MrozowaDroga Mieszkanko Mrozowa, Drogi Mieszkańcu Mrozowa    
Jeżeli w swojej spiżarce trzymasz skarb zamknięty w słoiku, pokaż go wszystkim! 
We wrześniu w Mrozowie odbędzie się festyn dożynkowy organizowany przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie Mrozovia, 
na którym możesz zaprezentować swoje przetwory lub specjały.  
Być może to Twój słoik bądź kulinarny specjał w wyniku głosowania zostanie produktem flagowym Mrozowa??? 

Szczegóły w kolejnym Głosie Mrozowa 

 


