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500+ W GMINIE MIĘKINIA 

Pierwszy okres, na który ustalone będzie prawo do świad-
czenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwiet-
nia 2016 i kończy 30 września 2017. Do weryfikacji prawa 
do w/w świadczenia na pierwsze dziecko w pierwszym 
okresie będą brane pod uwagę dochody z 2014 roku. 

GOPS ma 3 miesiące na wypłatę 500 zł. Jeśli pieniądze 
zostaną przyznane, dostaniecie je Państwo z wyrównaniem 
od kwietnia! Jeżeli wniosek złożycie Państwo w lipcu, 
świadczenie otrzymacie od lipca 2016.  
1. Kompletowanie dokumentów: 
A - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, 
jeśli chcecie dostać 500 złotych również na pierwsze 
dziecko 
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiąg-
niętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (w 
2016 wyjątkowo brany jest pod uwagę rok 2014), na który 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, in-
nych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. 
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku docho-
dowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego; 
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatni-
czy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierz-
chni, 
d) umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub 
całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospo-
darstwa rolnego w dzierżawę, 
e) umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypad-
ku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasą-
dzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza 
rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 
treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do 
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wyso-
kość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani orzeczeniem sądu, 
h) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała 
alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od 
ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 
zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu pro-
wadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub  

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o 
wysokości wyegzekwowanych alimentów, 
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wyso-
kość utraconego dochodu, 
j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego 
przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których do-
chód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 
k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego 
przez członka rodziny z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został uzyskany – w przypadku 
uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres, na który ustalane jest prawo do świad-
czenia wychowawczego 
B - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego 
rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu 
zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby 
samotnie wychowującej dziecko; 
C - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku 
gdy ojciec jest nieznany; 
D - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązujące-
go jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosz-
tów utrzymania dziecka; 
E - odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego 
przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub 
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądo-
wym w sprawie o przysposobienie dziecka; 
F - orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego 
dziecka; 
G- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do 
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.  
Są to wszystkie dokumenty , które przewidziało minister-
stwo. Do pierwszych trzech będą przygotowane specjalne 
wzory oświadczeń, które trzeba będzie tylko wypełnić. 

 

    
Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
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w gronie najbliższych osób. w gronie najbliższych osób. w gronie najbliższych osób. w gronie najbliższych osób. NiechNiechNiechNiech    ten czten czten czten czas radośas radośas radośas radości ici ici ici i nadziei  nadziei  nadziei  nadziei sprawi, asprawi, asprawi, asprawi, abybybyby    ustały sporyustały sporyustały sporyustały spory, , , , 
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Życzy RedakcjaŻyczy RedakcjaŻyczy RedakcjaŻyczy Redakcja    
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Oczywiście mowa o Salonach Wojnowickich, cyklicznych 
spotkaniach  muzycznych w zamku w Wojnowicach , 
organizowanych przez Kolegium Europy wschodniej im. Jana 
Nowaka – Jeziorańskiego we Wrocławiu. 

Z okazji rocznicy urodzin Fryderyka Chopina usłyszeliśmy 
jego koncert f-moll. W ostatnim konkursie Chopinowskim ten 
utwór był wykonywany w ostatecznej rozgrywce.  Grający go 
Kanadyjczyk Charles Richard-Hamelin  zajął II miejsce. 
Trudny, 3 – częściowy utwór, został zagrany przez kwartet 
smyczkowy (piękne kobiety z Wrocławskiej Akademii 
Muzycznej) oraz Jerzego Owczarza, znanego już nam pianistę 
i pomysłodawcę tych imprez.  I choć – jak mówią 
muzykolodzy: ten koncert wymaga dojrzałości muzyków –
młodzi muzycy wykazali się taką właśnie dojrzałością 
muzyczną. 

Wojnowickie Salony zgromadziły tym razem całkiem sporą 
publiczność. Było nas aż 120 osób ! Po koncercie wysłucha-
liśmy wykładu gościa specjalnego dr. Bogdana Tabisza     na 
temat związku Chopina z Wrocławiem. Ostatnim punktem 
niedzielnego spotkania były rozmowy na temat Fundacji 
Opus Organi, której prezesem jest pan Tabisz. 
 Najlepszą oceną Wojnowickich Salonów Muzycznym 
są uśmiechnięte twarze osób wychodzących z zamku i dłonie 
wsuwające banknot do puszki na datki... 

Dorota Ropek

 

F
ot

. 
D

or
ot

a 
R

op
ek

 

Wojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na koncertWojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na koncertWojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na koncertWojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na koncert    
Bella Italia!Bella Italia!Bella Italia!Bella Italia!    

który  odbędzie się 20 marca20 marca20 marca20 marca    o godz. 17.00o godz. 17.00o godz. 17.00o godz. 17.00. W programie arie z oper Wolfganga Amadeusza Mozarta i Gaetano Donizettiego 
oraz utwory Benedetto Marcello i Johanna Sebastiana Bacha. Utwory wykona mezzosopran Magdalena Wachowska i Kamil 
Piotr Grabowski na fortepianie. Jak zwykle opowiadać będą Joanna Kołodziejska i Jerzy Owczarz.   
Następny koncert zaplanowany na 17 kwietnia to muzyka wrocławskiego kompozytora dziewiętnastego wieku Maurycego 
Moszkowskiego. 

Już wkrótce…Już wkrótce…Już wkrótce…Już wkrótce…    
19.0319.0319.0319.03    (piątek) Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa po ulicach Mrozowa po Mszy  Św. o godz. 17.00.    
    

29292929.03.03.03.03 (wtorek) od 14.00-19.00  rozliczanie PITrozliczanie PITrozliczanie PITrozliczanie PIT  na świetlicy wiejskiej W Mrozowie.  
Potrzebne 
PIT-11/Pit-40/PIt-8 ze wszystkich źródeł przychodów 
- dane dzieci ( imię nazwisko datę urodzenia lub PESEL) 
- wpłaty na darowizny ,( zaświadczenie o oddaniu krwi) 
- wpłaty na IKEZ ( na fundusz emerytalny) 
- orzeczenie stopnia niepełnosprawności czy faktury np na remont 
- zaświadczenie od lekarza o wykazie leków potrzebnych do życia ( faktury za lekarstwa) 
Informacja o wysokości przychodu z 2014r pozwoli wysłać deklarację elektronicznie. 
Zachęcamy emerytów do rozliczenia Pitów z przekazaniem 1% na rzecz Mrozowa. Zachęcamy emerytów do rozliczenia Pitów z przekazaniem 1% na rzecz Mrozowa. Zachęcamy emerytów do rozliczenia Pitów z przekazaniem 1% na rzecz Mrozowa. Zachęcamy emerytów do rozliczenia Pitów z przekazaniem 1% na rzecz Mrozowa. Wystarczy przyjść w powyższym 
terminie z dokumentami: Pit-40 i informacją o wysokości przychodu z 2014 r. 
 

Co robimy w niedzielne popołudnie ?  

Ach ! Jesteśmy na salonach... 

2. Podliczenie swoich dochodów i sprawdzenie, czy prze-
kraczają warunek progowy przy pierwszym dziecku 800 
złotych na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku po-
siadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.  
W tym roku jako bazowe są pod uwagę brane dochody 
z 2014 roku, dlatego musicie Państwo pamiętać również 
o dochodach utraconych lub uzyskanych (w roku 2014 
i następnych latach). Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek 
wątpliwości, zapytajcie w GOPS w Miękini tel.717360850. 
3. Wypełnienie wniosku 500+ 
Jest to obowiązkowe, ponieważ bez wniosku 500 złotych na 
dziecko nie można otrzymać. W razie zapytań szcze-
gółowych należy skorzystać z uruchomionej infolinii, gdzie 
pod nr tel. 71 340 61 11 lub 71 340 61 17. urzędnicy 
odpowiadają na Państwa pytania lub skontaktować się 
z GOPS w Miękini 
4. Wysłanie lub osobiste dostarczenie do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Miękini. Po wypełnieniu wniosku 
można złożyć go osobiście: ul. Kościuszki 41, 55-330 
Miękinia, wysłać pocztą poleconą na adres j.w. lub przesłać 
drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformaty-
cznego: 

 

a) utworzony przez właściwego ministra do spraw rodzin 
portal Empatia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
b) udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (PUE ZUS) 
c) system banków krajowych świadczących usługi drogą 
elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji 
zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji 
d) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP)  
5. Zaplanowanie na co wydane zostanie 500 złotych.  Naj-
przyjemniejszy krok. Należy jednak pamiętać, że świadczenie 
należy przeznaczyć zgodnie z zapisami w ustawie. W razie 
wątpliwości GOPS będzie mógł wszcząć postępowanie w celu 
zmiany sposobu wypłaty na formę rzeczową lub opłacanie 
usług. 

ze strony miekinia.pl
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Pamiętajmy, że zanieczyszczenia z domowego komina 
rozprzestrzeniają się i opadają głównie w promieniu 10-
krotności jego wysokości, czyli na nasz dom i najbliższe 
otoczenie. Toksyczne substancje powstałe w wyniku 
spalania m.in. foliowych opakowań czy plastikowych 
butelek i innych tworzyw sztucznych poza specjali-
stycznymi spalarniami, trafiają więc właśnie do naszych 
płuc. Skala problemu jest ogromna, to właśnie te związki 
m.in. wpływają na zachorowalność na groźnie choroby 
przewlekłe. Warto przypomnieć, że m.in. z tego powodu 
corocznie na raka płuc choruje 23 tyś. ludzi, 80 tyś. ma 
zawał serca, a 2 mln leczy się na przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc (POChP). Ile kosztuje taka „przyjemność”? 
Roczne wydatki na leczenie POChP w kraju sięgają 165 
mln złotych, a zawałów serca - 1,3 mld zł. A w mniejszej 
skali? Wizyta u specjalisty – co najmniej 100 zł. Wizyta 
w aptece – kolejne 200. I tak co miesiąc… 

Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, niele-
galne, a co najważniejsze, szkodzi nam i naszym najbliż-
szym. Jakkolwiek tego nie liczyć, więcej można stracić, 
niż zyskać. 

Przedstawiony materiał opracowano w oparciu o stronę 
internetową kampanii: www.tworzymyatmosfere.pl, na 
którą zapraszam - Dana Ostrycharz 

 

ŚMIECI TO NIE OPAŁ!!!ŚMIECI TO NIE OPAŁ!!!ŚMIECI TO NIE OPAŁ!!!ŚMIECI TO NIE OPAŁ!!!    
Corocznie spalamy nawet 2 mln ton odpadów wCorocznie spalamy nawet 2 mln ton odpadów wCorocznie spalamy nawet 2 mln ton odpadów wCorocznie spalamy nawet 2 mln ton odpadów w    domowych domowych domowych domowych 
piecach! Zpiecach! Zpiecach! Zpiecach! Z    każdym kilogramem spalonych śmieci emkażdym kilogramem spalonych śmieci emkażdym kilogramem spalonych śmieci emkażdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy itujemy itujemy itujemy 
toksyczne substancje, które szkodzą Nam itoksyczne substancje, które szkodzą Nam itoksyczne substancje, które szkodzą Nam itoksyczne substancje, które szkodzą Nam i    osobom wosobom wosobom wosobom w    otoczeniu otoczeniu otoczeniu otoczeniu 
oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób. oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób. oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób. oraz mogą się przyczynić do wywoływania poważnych chorób.     

Ładując odpady do swojego pieca powodujemy uszkodzenia 
instalacji i przewodów kominowych, które później trzeba 
wymienić. Płonący plastik tworzy związki, które stopniowo 
uszkadzają blachy kotła i komin. Ponadto w kominie szybko 
osadzają się niebezpieczne sadze, które mogą spowodować 
pożar. Nawet nie wiemy kiedy zaskoczy Nas koszt nowego 
pieca i przemurowanie komina, a w przypadku pożaru nawet 
konieczność remontu całego domu. Czy oszczędność na 
zakupie opału jest tego warta? 

Wolność Tomku w swoim domku? Niezupełnie. Każdy, kto 
widzi (i czuje!), że ktoś pali odpady, ma prawo zwrócić mu 
uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim 
służbom. Najprostsza droga to telefon do straży miejskiej lub 
urzędu gminy. Mogą one ukarać mandatem w wysokości do 
500 zł, natomiast sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 
5000 zł. Jeżeli Nasz sąsiad pali śmieci, reagujmy. Jeśli to Ty Jeżeli Nasz sąsiad pali śmieci, reagujmy. Jeśli to Ty Jeżeli Nasz sąsiad pali śmieci, reagujmy. Jeśli to Ty Jeżeli Nasz sąsiad pali śmieci, reagujmy. Jeśli to Ty ––––    
szykuj sięszykuj sięszykuj sięszykuj się na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje na mandat lub szybko zmień swoje zwyczaje. 

Drapanie w gardle, duszności i powtarzające się napady 
kaszlu mogą być symptomem wielu groźnych schorzeń 
wywołanych złym stanem powietrza. 

    

TworzyMy Atmosferę /część 3/ 

DARMOWA STERYLIZACJA ZWIERZĄT !!!DARMOWA STERYLIZACJA ZWIERZĄT !!!DARMOWA STERYLIZACJA ZWIERZĄT !!!DARMOWA STERYLIZACJA ZWIERZĄT !!! 

Akcja ma na celu przede wszystkim popularyzację zabiegów sterylizacji wśród właścicieli psów i kotów, a tym samym 

zmniejszenie nadpopulacji zwierząt domowych oraz ich ochronę przed bezdomnością i cierpieniem, na które narażone 

są niechciane zwierzęta. 

Dzięki sterylizacji zwierzę: 

• Żyje dłużej i jest zdrowsze. 

• Jest spokojniejsze i odpoczywa psychicznie. 

• Pilnuje się domu. 

• Nie znaczy terenu. 

• Nie rodzi małych, zwiększając bezdomność zwierząt. 

Sterylizacja zapobiega chorobom takim jak : 

• Urojona ciąża. 

• Ropomacicze. 

• Nowotwory. 

W sprawie sterylizacji proszę kontaktować się pod numerem: 723-346-740 lub 71 735-92-43. 

za www.miekinia.pl 
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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  

 

Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
W lutym zebraliśmy 170 zł. (w Groszu 47 zł., w Promyku 123 zł.)   i tym samym zwiększony jest nakład 
bieżącego numeru. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieści z GminyWieści z GminyWieści z GminyWieści z Gminy    
Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychDzień Pamięci Żołnierzy WyklętychDzień Pamięci Żołnierzy WyklętychDzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych    
1 marca w Zespole Szkół w Miękini odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
Przy wejściu do gimnazjum powstała instalacja z tablicami o Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie - legendarnej 
„Ince”. Kulminacyjnym punktem obchodów był patriotyczny apel, który przybliżył postać trójki, spośród 20 tysięcy 
Niezłomnych Bohaterów: rotmistrza Witolda Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz Danuty 
Siedzikówmy „Inki”. Wiersze, piosenki, taniec oraz teksty narratorów wprowadziły oglądających w nostalgiczny 
nastrój i były wzruszającym przeżyciem, zarówno dla przybyłych Gości, jak i uczniów, zgromadzonych na hali 
widowiskowo – sportowej. 
Przetarg naPrzetarg naPrzetarg naPrzetarg na budowę kompleksu szkolnego w Lutyni budowę kompleksu szkolnego w Lutyni budowę kompleksu szkolnego w Lutyni budowę kompleksu szkolnego w Lutyni 
3 marca ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na budowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego z salą 
sportową i żłobkiem oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lutynia. 
W ramach planowanych prac przewidziano budowę szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka oraz sali sportowej 
wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Termin składania ofert przewidziano do 4 kwietnia br., tak aby 
możliwe było zachowanie wcześniej zapowiadanego harmonogramu inwestycji. Jeszcze w tym roku rozpoczną się 
prace budowlane, a termin oddania do użytkowania obiektów to wrzesień 2018. 

MOJAMOJAMOJAMOJA ULUBIONA KSIĄŻKA  ULUBIONA KSIĄŻKA  ULUBIONA KSIĄŻKA  ULUBIONA KSIĄŻKA ---- KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS” 

 

Miękińska Inicjatywa Razem 
 

Decyzja o kontynuacji prac na skwerze poparta była li-
cznymi konsultacjami z mieszkańcami, przeprowadzonymi 
w formie ankiety oraz osobistych spotkań przedstawicieli 
„Mrozovii” z mieszkańcami. Wspólnie uznaliśmy, że lepiej 
będzie konsekwentnie skupić wysiłki w jednym miejscu niż 
rozpraszać siły na różne mniejsze pomysły. Oprócz wyło-
żenia podłoża kostką, planujemy postawić murowane sta-
nowisko do grillowania obok altany oraz przygotować 
miejsce do postawienia pieca chlebowego w przyszłości. Po 
zakończeniu projektu skwer w Mrozowie będzie posiadał 
następującą infrastrukturę i funkcjonalność: plac zabaw 
dla dzieci. drewnianą altanę z utwardzonym podłożem  
z kostki betonowej i murowanym grillem, boisko do koszy-
kówki poszerzone o plac z kostki betonowej służące rów-
nież jako scena i podest do zabaw wiejskich oraz skalniak 
jako element ozdobny i boisko do siatkówki. 

To wszystko sprawi że skwer, szczególnie w okresie 
wiosenno-letnio-jesiennym będzie pełnił ważną funkcję 
sportową oraz kulturotwórczą dla całej miejscowości. 

Wszystkie podjęte działania udało się zrealizować dzięki 
dobrej współpracy i zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołec-
kiej. 

Termin ogłoszenia wyników konkursu mija ok. 22 marca 
i wtedy się okaże, czy będziemy mieć możliwość reali-
zowania jako społeczność kolejnego etapu modernizacji 
mrozowskiego skweru. 

Stowarzyszenie „MROZOVIA” 

W styczniu Gmina Miękinia og-
łosiła III edycję konkursu granto-
wego „Miękińska Inicjatywa Ra-
zem”. Stowarzyszenie „MROZO-
VIA” zgłosiło swój wniosek 
pt.”Podniesienie standardu altany 
w Mrozowie poprzez ułożenie 
nawierzchni z kostki oraz posta-
wienie stanowiska do grillowi-
nia”. 

Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
"Moja ulubiona książka" organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Miękini. 
Szczegóły w regulaminie konkursu, do pobrania na: 
http://www.miekinia.pl/pl/_Konkurs_plastyczny_Moja_ulubiona_ksiazka,11,1641 

 

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w ubieg-
łych latach. W czasie pierwszej edycji Inicjatywy „Razem” 
społeczność naszej wioski pracowała przy wybrukowaniu 
skweru położonego w centralnej części naszej miejscowości. 
W następnym roku wspólnymi siłami zbudowaliśmy skalniak,  
a dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Gminę Miękinia w 
ramach tego samego programu, postawiliśmy wiatę, która 
przeznaczona jest do wykorzystania w czasie imprez ple-
nerowych, a także do odpoczynku dla mieszkańców i odwie-
dzających Mrozów turystów. Obecnie planowane jest 
podniesienie standardu wiaty i pokrycie jej nawierzchni 
betonową kostką. Pozostawienie ubitej ziemi pod wiatą 
mogłoby skutkować okresowym  podmakaniem terenu pod 
wiatą oraz powstawaniem nierówności. Taką nawierzchnię 
trudno byłoby utrzymać w czystości, co znacznie obniżałoby 
walor estetyczny wybudowanej altany. 


