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W tym roku w czerwcu po raz dziewiąty udało nam się 
zorganizować kolejny, jakże udany, Kolorowy Festyn. 
Formuła połączenia atrakcji dla dzieci z odbywającą się 
nieco później zabawą dla dorosłych wydaje się sprawdzać, 
z roku na rok przyciągając większą liczbę uczestników, co 
niezmiernie cieszy organizatorów.  

Stałym i niekończącym się źródłem uciechy były jak 
zwykle dmuchane zamki, tłumnie oblegane przez naj-
młodszych. O godzinie 14:00 obejrzeliśmy występ przed-
szkolaków z Niepublicznego Przedszkola "SASANKA". 
Dzielnie wspomagała nas policja, sprawdzając  przy okazji 
linie papilarne mieszkańców ;-) Odbyły się liczne konku-
rencje, takie, jak rozpoznawanie muzyki z disney'owskich 
bajek, konkurencje sportowe z wykorzystaniem skakanek, 
strzały do bramki czy przeciąganie liny. O 16.00 z za-
interesowaniem śledziliśmy pokaz tresury psów – naszych 
mrozowskich :-), a potem puszczaliśmy ogromne mydlane 
bańki. Dzieci mogły zaopiekować się kozą Mizią i wydoić 
krówkę Mrozulę. Licznie oblegany był kącik upiększający, 
w którym młodzież malowała twarze swoim młodszym 
kolegom i koleżankom, a radna Anna wykonywała kolo-
rowe tatuaże. Wśród chętnych do wytatuowania pojawiły 
się również osoby dorosłe. 

Część „dziecięca” zakończyła się o 18:00 rozdaniem 
nagród. 
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W międzyczasie można było raczyć się ciastem, chlebem 
ze smalcem, kiełbaskami z grilla, rurkami z kremem, 
lodami, watą lub też przekąskami wegetariańskimi i we-
gańskimi. 

Około godziny 19:00 rozpoczęła się dyskoteka dla mło-
dzieży i starszych, prowadzona przed Dj-a Aico. 

 Stowarzyszenie Mrozovia, Sołtys Radek Kamiński, Radna 
Anna Giedzińska-Dudek oraz Rada Sołecka chcieliby 
serdecznie podziękować dobroczyńcom: SOK w Miękini, 
Skład Opału Wiktor Petryk, Polmet Marian Szymański  
i Krzysztof Duchnicki, Apteka „Słonecznik, Daichman, Sklep 
Promyk Zbigniew Żygadło, Sklep Grosz Roman Skałecki, 
Małgorzata Wojnarska, Marek Śmiechowski, Beata Szmaj-
da, Pan Witold z rodziną, Pani Maria, tajemniczy darczyńcy 
z Mrozowa, Tadeusz Bychawski, panie i rodzice z przed-
szkola, lokalne gospodynie.    Dziękujemy!Dziękujemy!Dziękujemy!Dziękujemy!    

Wakacje w Salonach Muzycznych 

 
W ostatnią niedzielę czerwca zakończony został sezon 
Wojnowickich Salonów Muzycznych. To był bardzo bogaty  
i ciekawy okres. Od sierpnia 2015, kiedy to odbyły się aż 
trzy koncerty, spotykaliśmy się raz w miesiącu, aby  
w niedzielne popołudnie, w klimatycznych salach zamku na 
wodzie wzbogacać naszą wiedzę muzyczną, a przede 
wszystkim napawać się dźwiękami wydobywanymi ze 
starego fortepianu, ze skrzypiec, wiolonczeli czy pięknych 
głosów  zawodowych solistów. O niezwykłym poziomie 
tego przedsięwzięcia świadczy gość specjalny ostatniego 
koncertu – mezzosopranistka- Agnieszka Rehlis – artystka, 
której słuchano w wielu miejscach na świecie. 

Wojnowickie Salony Muzyczne to piękna inicjatywa, nie 
tylko dla wytrawnych słuchaczy, ale i dla amatorów. 
Gorąco zachęcam do uczestniczenia w koncertach, które 
zostaną wznowione po wakacjach. 

Dorota Ropek 

 

Fot. Dorota Kozyra 

Kolorowy Festyn 
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KategoriaKategoriaKategoriaKategoria KolorKolorKolorKolor    Informacja zdrowotnaInformacja zdrowotnaInformacja zdrowotnaInformacja zdrowotna 

Bardzo dobry 
 

Ciemno zielonyCiemno zielonyCiemno zielonyCiemno zielony    Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza nie 
stanowi zagrożenia, warunki idealne do aktywności na zewnątrz 

Dobry 
 

ZielonyZielonyZielonyZielony    Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza 
stanowi minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki 
bardzo dobre do aktywności na zewnątrz 

Umiarkowany 
 

ŻółtyŻółtyŻółtyŻółty    Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może 
stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre do 
aktywności na zewnątrz 

Dostateczny 
 

PomarańczowyPomarańczowyPomarańczowyPomarańczowy    Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenie powietrza stanowi 
zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki 
zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz 
zwłaszcza wtedy, gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub 
podrażnione gardło 

Zły 
 

CzerwonyCzerwonyCzerwonyCzerwony    Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać 
wychodzenia na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie 
zalecane są aktywności na zewnątrz 

Bardzo  zły 
 

BrązowyBrązowyBrązowyBrązowy    Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* 
powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja 
powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz 
są odradzane 

We wcześniejszych wydaniach „Głosu Mrozowa” przedsta-
wiony został problem zanieczyszczeń powietrza ponadnor-
matywnymi stężeniami pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 
i benzo(a)pirenu w sezonie zimowym. W tym numerze krótko 
na temat zagrożeń występujących w sezonie letnim czyli 
ponadnormatywnych stężeń ozonu troposferycznegoozonu troposferycznegoozonu troposferycznegoozonu troposferycznego  
(„smogu letniego”).  

Ozon występuje we wszystkich warstwach atmosfery, ale 
głównie gromadzi się w stratosferze i troposferze. Ten 
zawarty w stratosferze chroni Ziemię i wszystkie organizmy 
żywe przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania 
ultrafioletowego. Ten zawarty w troposferze, szczególnie 
występujący przy powierzchni Ziemi, nazywany jest "złym 
ozonem", ponieważ w bezpośrednim kontakcie jest toksyczny 
dla organizmów żywych. Powstaje on głównie w dużych 
aglomeracjach, gdzie w wyniku spalania paliw w silnikach 
samochodowych występują zwiększone stężenia prekursorów 
ozonu: węglowodorów i tlenków azotu. W naszych szeroko-
ściach geograficznych wyższe stężenia ozonu przy gruncie 
pojawiają się wraz z wyższymi temperaturami powietrza, tj. 
z końcem kwietnia, i trwają z reguły przez całe lato. Stężenia 
zmieniają się w ciągu doby: w nocy, przy braku promienio-
wania słonecznego niezbędnego do syntezy ozonu - są niskie, 
natomiast najwyższe - z reguły między godziną 12 a 16. 
Powstały w ośrodkach miejsko – przemysłowych ozon może 
być transportowany z masami powietrza na dalsze odległości. 

Od 1 kwietnia do 30 września br. na portalu Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ): 
www.powietrze.gios.gov.pl w zakładce "Prognozy jakości 
powietrza > Krótkoterminowe" codziennie rano prezentowa-
ne są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozo-
nem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych 
województw. Ozon troposferyczny ma szkodliwy wpływ na 
ludzkie zdrowie, może powodować bóle głowy, bóle w klatce 
piersiowej, kaszel oraz podrażnienie błon śluzowych.  

Występowanie w powietrzu ozonu w stężeniu przekracza-
jącym poziom alarmowy (240 µg/m3) wpływa negatywnie na 
osoby z grup wrażliwych tj. osoby chore, szczególnie na 
schorzenia układu oddechowego, dzieci oraz osoby starsze. 
Powinny one unikać przebywania na otwartej przestrzeni, 
a pozostałe osoby powinny je ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum. 

Warto również przeglądać aktualne wyniki pomiarów ja-
kości powietrza prowadzone w ramach Państwowego Monito-
ringu Środowiska (PMŚ). Wyniki ze stacji automatycznych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) we 
Wrocławiu dostępne są on-line na stronie internetowej: 
air.wroclaw.pios.gov.pl. Często interpretacja wyników pomia-
rów w odniesieniu do normy sprawia trudności. Przykładem 
jest błędne odnoszenie stężeń zmierzonych w danej godzinie 
do normy innej niż godzinowa, czyli dobowej lub rocznej. 
W celu prawidłowej interpretacji wyników pomiarów udo-
stępniono wygodne i nowoczesne rozwiązanie w postaci Pol-
skiego Indeksu Indeksu Indeksu Indeksu Jakości PowietrzaJakości PowietrzaJakości PowietrzaJakości Powietrza, skierowane do osób nie 
posiadających wiedzy eksperckiej na temat ochrony powie-
trza Od początku roku dostępna jest, opracowana przez 
GIOŚ, aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce” 
informująca o stanie powietrza w najbliższej okolicy. Po 
zainstalowaniu aplikacji w swoim telefonie można pobrać 
dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych 
stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska 
rozmieszczonych na terenie całego kraj, w tym na terenie 
Dolnego Śląska. Aplikacja sama wybiera stację, która znaj-
duje się najbliżej użytkownika, przy czym w każdej chwili 
można sprawdzić informacje z pozostałych punktów pomiaro-
wych. Aktualizacja danych odbywa się co godzinę. Wyniki 
pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali Polskiego 
Indeksu Jakości powietrza (od „bardzo dobrego” do „bardzo 
złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczysz-
czeń na zdrowie.  

 

Uwaga OZON! 

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie 
podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza 

Ponadto, codziennie, od maja 2016 r. informacje na temat jakości powietrza dostępne są też w TVP3 Wrocław w 
programie „Fakty o poranku” w części „Ekopogoda”. 

 (Opracowała: Dana Ostrycharz, WIOŚ Wrocław) 
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Poniedziałek 10-14 Wtorek 16-20 Środa  16-20 Czwartek  10-14 Piątek   10-14 
Zdobienie świetlicy, 
tworzenie ozdób 

Gry planszowe dla 
dzieci   i młodzieży 

Mini turniej tenisa , 
gry, zabawy. 

,,Zdrowe jedzonko”- 
robienie owocowych 
sałatek 

Zabawy dowolne Kolory lata -  praca z 
farbami  18.00 

Dzień na sportowo 

Tworzenie masek w 
kształcie, np. warzyw 
i owoców, zwierząt,… 

Nordic Walking  20.00 
zbiórka koło basenu  

Zumba 19.00 

Szlakiem przygód 
młodych odkrywców -
wycieczki edukacyjne 

Czas na relaks  - 
odpoczynek i zdrowe 
żywienie (koktajle) 

Z wielką radością zapraszamy do Świetlicy Wiejskiej  
w Mrozowie. Poprzez zabawę, naukę i pracę chcemy 
pokazać dzieciom, młodzieży i dorosłym, jak wspaniałą 
przygodą jest zdobywanie wiedzy i kreatywne spędzanie 
czasu w miłym towarzystwie. Na naszych zajęciach 
pragniemy rozwijać i inspirować uczestników do twór-
czego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Świetlica 
wiejska w Mrozowie rozpocznie swoją działalność 
wakacyjną - ukierunkowaną na zapewnienie dzieciom cie-
kawych i bezpiecznych wakacji. W tym czasie w świetlicy 
organizowane będą w tygodniu spotkania tematyczne dla 
dzieci i młodzieży.  

Zajęcia poświęcone będą grom i zabawom integracyjnym. 
W dniu na sportowo dzieci będą miały okazję grać na 
boisku, m.in. w dwa ognie, rzut do kosza, skoki na 
skakance, skakanie przez „kabel”, w gumę. Po zabawie 
planujemy wspólne przyrządzanie koktajli owocowych, aby 
promować zdrowe żywienie. 

W ramach wycieczek edukacyjnych „Szlakiem przygód  
 
HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

młodych odkrywców” dzieci wybiorą się na spacery po 
okolicach Mrozowa  w poszukiwaniu „skarbów przyrody”.  

Będą obserwować zwierzęta, a z przydrożnych pól i łąk 
zbierać zioła i kwiaty polne (np. rumianek, maki, chabry, 
koniczynę, krwawnik), z których - po ususzeniu – przygo-
tują zielnik. 

Dzieci będą miały okazję  robić niezwykłe ozdoby z papie-
ru, które przyozdobią naszą świetlicę. Okazją do twórczych 
działań będą zabawy z farbami  z wykorzystaniem różnych 
technik plastycznych.  Dzieci będą wykonywać prace prze-
strzenne – maski, owoce i warzywa. 

Na wyposażeniu naszej świetlicy znajdują się różnego 
rodzaju gry dydaktyczne i strategiczne, które pozwolą na 
ciekawy sposób spędzenia czasu dla dzieci i przede wszy-
stkim młodzieży. 

W przerwach zajmą się przygotowywaniem zdrowego 
jedzenia z wykorzystaniem warzyw i owoców. 

Planowane są również zabawy taneczne przy muzyce 
dla dzieci oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Ewa Marczak 

Wakacje w świetlicy 

Mrozowska biblioteka stosunkowo nie-
dawno została oddana do użytku po grun-
townym remoncie i modernizacji, po 
których otrzymała ona "Certyfikat Biblio-
teka+". Oddanie biblioteki do użytku 
nastąpiło we wrześniu 2014 r., a towarzy-
szyła mu m.in. wystawa przygotowana 
przez mieszkańców Mrozowa (we współ-
pracy ze Śląskim Towarzystwem Gene-
alogicznym), zatytułowana "Skąd jesteś-
my". 

Od tego czasu upłynęły blisko dwa lata, a w naszej 
bibliotece miało miejsce wiele bardzo interesujących 
ekspozycji. 

Dużą popularnością cieszyła się pierwsza część wystawy 
przygotowanej z okazji 70-lecia Mrozowa, gdzie można 
było zobaczyć dokumenty i zdjęcia obrazujące początki 
osadnictwa na tym terenie po II Wojnie Światowej. Poza 
tym eksponowano takie cykle, jak "Twarze kobiet", "Bike 
Maraton", czy "Sportowcy". Wydarzenia te zaistniały dzię-
ki zaangażowaniu jednego z mieszkańców Mrozowa - 
pasjonata fotografii i miłośnika historii miejscowości -  
p. Romana Bychawskiego, który jest autorem tych cyklów  
i w swoich pracach podzielił się z nami swoją wrażliwością 
i widzeniem świata.  

Pan Roman jeszcze w 2013 roku udostępnił 
swoje prace zebrane pod tajemniczym  
i wielce intrygującym tytułem "Mrozów 
schowany w szufladzie". Aktualnie można 
jeszcze odwiedzić wystawę, również jego 
autorstwa, zatytułowaną "Konie" (fot.)  

W przygotowaniu jest druga część wys-
tawy o powojennej historii Mrozowa, na 
którą pracownicy Gminnej Biblioteki i auto-
rzy serdecznie zapraszają już od 25 wrześ-
nia.  

Przypominamy, że biblioteka w Mrozowie posiada elek-
troniczny katalog zbiorów a także oferuje Czytelnikom 
nowości o różnorodnej tematyce dla osób w każdym wieku  

Listę nowości czytelniczych, jak również dostępność 
pozostałych pozycji można sprawdzić przez stronę 
www.kultura.miekinia.pl 

Informujemy również, że biblioteka w Mrozowie czynna 
jest codziennie: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 
11-18, środa 8-16, piątek 7.30-15.30. Przerwę urlopową 
zaplanowano od 25.08 do 18.09.  

naja_naja 
 
 Fot. naja_naja 

Do zobaczenia w bibliotece! 
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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 miW miW miW miesiącu czerwcuesiącu czerwcuesiącu czerwcuesiącu czerwcu    zebrano zebrano zebrano zebrano     117 zł. (w Groszu 60117 zł. (w Groszu 60117 zł. (w Groszu 60117 zł. (w Groszu 60 zł. a w Pro zł. a w Pro zł. a w Pro zł. a w Promyku 57myku 57myku 57myku 57 zł.) zł.) zł.) zł.) i niestety nakład 

bieżącego numeru został zmniejszony. 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 

                                                                                                                                                    

 

   

Podziękowań ciąg dalszy.....Podziękowań ciąg dalszy.....Podziękowań ciąg dalszy.....Podziękowań ciąg dalszy..... 
Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które z ogromną sympatią odpowiedziały na prośbę Mrozovii, przekazaną 
przez ks. proboszcza Andrzeja Wójciaka. Dla przypomnienia – rok temu, w lipcu 2015 r., po niedzielnych mszach św., 
członkowie Stowarzyszenia kwestowali pod kościołem w Mrozowie. Osoby wrzucające pieniądze do puszki 
wypowiadały się bardzo życzliwie na temat budowy altany, zachęcając do dalszego działania. Uzbierano wówczas  
563 zł, za które zakupiono materiały na wykończenie dachu altany. Ani jedna złotówka się nie zmarnowała!  
Specjalne podziękowania kierujemy do p. Czesława Krzyśków za przekazanie wielu opakowań impregnatu do 
malowania elementów drewnianych. Dzięki tej darowiźnie żadna niepogoda nie zniszczy naszej altany. 

Redakcja 

 

„Czy wy wiecie, że jesteśmy pielgrzymką…” 

Dnia 2 lipca piesza pielgrzymka z Mrozowa do Sośnicy 
wyruszyła na pielgrzymi szlak. Skąd pomysł powrotu do tej 
kilkuletniej tradycji w naszej parafii? Otóż kilka osób 
zatęskniło za taką formą kultu religijnego i jak się okazało 
już na trasie, takich spragnionych pielgrzymowania osób 
było więcej. Skoro świt, bardzo wczesnym rankiem,  
o godz. 5.45 pod kościołem w Mrozowie zebrała się 
dwudziestoosobowa grupa pielgrzymia, którą pobłogo-
sławił ks. proboszcz Andrzej Wójciak. Wyposażeni w krzyż  
i nagłośnienie pielgrzymi wyruszyli na trasę liczącą ok.  
23 km. W Krępicach dołączyły jeszcze trzy osoby, a w Bog-
daszowicach kolejne cztery. Nie zabrakło wśród pielgrzym-
mów dzieci, młodzieży czy osób już zaawansowanych wie-
kiem. Najmłodszy uczestnik miał 8 lat a najstarsza uczes-
tniczka 83. Był wśród nas „chłopiec z gitarą”, który z re-
prezentantkami scholi parafialnej prowadził śpiew w czasie 
pielgrzymiego szlaku.  

Na rozpoczęcie dnia modliliśmy się Godzinkami, w go-
dzinach południowych śpiewaną Koronką do Bożego 
Miłosierdzia oraz Różańcem. Hasło pielgrzymki brzmiało 
„Idźcie i czyńcie miłosierdzie”. Nawiązywało ono do trwa-
jącego Roku Miłosierdzia i pielgrzymiego charakteru 
naszych rekolekcji w drodze. Niestety ks. Jan, który już od 
lutego przygotowywał się do naszej pielgrzymki, z powo-
dów niezależnych od niego nie mógł wyruszyć z nami i wy-
głosić katechezy. Zastąpił go nasz świecki teolog, który 
bardzo szczegółowo omówił nawiązując do hasła  

 

pielgrzymki uczynki miłosierne wobec ciała i duszy, w ten 
sposób wskazując, jak konkretnie można realizować 
„czynienie miłosierdzia”.  

Prawdziwym cudem na naszym pielgrzymim szlaku był 
porządkowy Paweł. Okazało się, że bez księdza pielgrzymka 
może się odbyć, ale bez osoby posiadającej specjalne, 
potwierdzone przez policję kwalifikacje …. już nie.  Trudno 
było znaleźć porządkowego chętnego do pójścia z nami i do 
ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli 
wyruszyć. Dlatego Paweł był dla nas „darem niebios”.   

W Lutyni w czasie  odpoczynku ugościł nas ksiądz pro-
boszcz tamtejszej parafii, a w Bogdaszowicach  sołtysowa 
udostępniła nam świetlicę. Mamy już zaproszenie na przy-
szły rok do odwiedzenia nie tylko Bogdaszowic, ale i pobli-
skiej Skałki. 

Kolejnym darem była piękna i słoneczna pogoda, dopiero 
podczas drogi powrotnej, którą pokonywaliśmy samocho-
dami, lunął deszcz. 

W Sośnicy czekał na nas, jak zwykle bardzo gościnny,  
ks. Mieczysław Kogut, który opowiedział nam o historii 
kościoła i „świętych schodów”, a nasz proboszcz ks. An-
drzej tak jak z nami rozpoczynał, tak i zakończył pielgrzym-
kę, sprawując Eucharystię. 

Zapraszamy wszystkich za rok, gwarantujemy niezapom-
niane wrażenia, ładną pogodę, piękne krajobrazy i nowe 
przeżycia duchowe. 

Dorota Kozyra 
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Drużyna Nordic Walking MrozówDrużyna Nordic Walking MrozówDrużyna Nordic Walking MrozówDrużyna Nordic Walking Mrozów  
przemierzająca dzikie ostępy i doskonaląca 
technikę chodzenia z pięty.  
Zapraszamy na nasze spotkania! 
 
Wtorki o 20.00 koło basenu. 


