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FESTIWAL LATA 2017
Drugi weekend sierpnia to tradycyjnie
czas na długo w yczekiwaną letnią
atrakcję gminną, jaką bez wątpienia
stał się Festiwalu Lata w Miękini.
W tym roku festiwalowa scena gościła
m.in. kabaret Smile, zespoły Kombii,
Video, After Party, Long&Junior i Power
Play.
Ale skoro miało być tradycyjnie, to nie
mogło obyć się bez obrzędu dożynkowego. Zw yczaj ten kultywowany jest
podczas każdej edycji Festiwalu.
Najpierw odpraw iana jest Msza Św ięta w kościele pw.
Narodzenia Najśw iętszej Marii Panny w Miękini. Następnie uczestnicy dzielą się chlebem, a przede wszystkim
życzenia i podziękowania dla rolników składa Wójt Gminy
Miękinia, Jan Marian Grzegorczyn. I w tej edycji nie zabrakło specjalnych gości – parlamentarzystów, wojskow ych oraz reprezentantów władz samorządow ych.
Wybrano najpiękniejszy w ieniec
dożynkow y. Wśród laureatów
znalazły się sołectwa: Radakow ice na 1. miejscu, Czerna na
2. miejscu, Lutynia – miejsce 3.
Za najpiękniejsze stoiska dożynkowe uznano: stoisko Brzezinki
Średzkiej pod hasłem przewodnim „Rolnik szuka żony”, gdzie
można było podpatrzeć, jak np.
zrobić dobry domow y makaron,
stoisko Gałowa – z bogactwem
suszonych kw iatów i ozdób
oraz stoisko Miękini.

W tym roku na muzycznej scenie
w Miękini w ystąpił zespół Video
i gw iazda Festiwalu – zespół Kombii,
a następnie mogliśmy się pośmiać przy
skeczach kabaretu SMILE. Sobotnią
część miękińskiego Festiwalu zakończył pokaz fajerwerków i dyskoteka
z DJ AICO.
Niedziela to oczyw iście disco polo.
Licznie zgromadzoną publiczność do
tańca zachęcał zespół After Party,
Long&Junior oraz Power Play, a DJ
Break poprowadził dyskotekę kończącą dwudniowe św iętowanie. Publiczność dopisała w obu dniach Festiwalu.
Kolejny już za rok. Do zobaczenia w Miękini.
za miekinia.pl, UG Miękinia, SOK
fot. EXPRESS-MIEJSKI.PL

Modernizacja świetlic
Rozpoczęto prace w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Miękinia,” dofinansowanego środkami UE.
Unijne pieniądze wesprą modernizację św ietlic w iejskich w Białkow ie, Brzezince Średzkiej, Lubiatow ie, Mrozowie,
Radakow icach i Księginicach. Przew idziany jest różny zakres oraz harmonogram prac dla poszczególnych budynków,
w zależności od ich kondycji. Projekt koncentruje się na ulepszeniach takich, jak w ymiana okien, drzw i, ocieplenie
budynków, modernizacja instalacji grzewczej, w ymiana dachu, rynien i w ykonanie elewacji. Ponadto w ramach projektu
gmina Miękinia ma możliwość odzyskania nakładów już poniesionych na termomodernizację budynku w Pisarzow icach,
w którym obecnie funkcjonuje przedszkole publiczne.
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Już wkrótce PIKNIK DOŻYNKOWY
V Gminne Mistrzostwa w Dojeniu Krowy
Od godz. 17.00 do 18.00
każdy uczestnik ma 60 sekund na
udojenie mleka
Zwycięzca zostanie piątym gminnym
mistrzem w dojeniu krowy.
Aktualny rekord Polski w dojeniu sztucznej krow y został
ustanow iony podczas XIII mistrzostw w 2013 roku przez
Konrada Urbańczyka z Rabki-Zdrój, który w ydoił w ciągu
minuty bagatela 4250 ml.
Aktualny rekord Gminnych Mistrzostw ustanow iony
w 2017 roku przez Bogumiła Krause w ynosi 3050 ml.
Mistrzostwa odbędą się w dwóch kategoriach w iekow ych: dzieci (do 6 kl szkoły podstawowej) i dorośli.

Konkurs "Mrozowski Produkt Roku"

Atrakcje na Dożynkowym Pikniku „Pożegnajmy Lato”:
 konkurencje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nagrodami;
 domowe ciasto, chleb ze smalcem a na w ieczór rozgrzewająca zupa oraz grill;
 bańki mydlane gigant;
 pokaz zumby w ykonany przez grupę „Zumba na Prow incji” prowadzoną przez instruktorkę Annę Witańską;
 śpiew y biesiadne przy ognisku;
 zabawa taneczna prowadzona przez DJ AICO

Wielu z Państwa ma przydomowe
ogródki, sady, być może ule lub
wędzarnie. Wszystkie te rzeczy
dostarczają w yjątkowej żywności,
pakowanej z pietyzmem do spiżarni na zimę. Konfitury, miody, wędliny, konserwowane warzywa…
chyba nie ma nic przyjemniejszego niż dźw ięk otw ieranego
słoika w zimow y w ieczór.
Wtedy przeważnie przypominacie sobie Państwo, na co
był urodzaj, jaka pogoda była w lecie, jakie były długie
jasne popołudnia, od razu robi się cieplej w zimie.
Dlatego właśnie chcielibyśmy w yciągnąć od Państwa
trochę w iedzy, dośw iadczenia i odsłonić „tajemnice” spiżarni. Na Pikniku odbędzie się po raz piąty konkurs na
„Mrozowski Produkt Roku”. Prezentację, połączoną oczyw iście z konsumpcją i głosowaniem na najsmaczniejszą.
Każdy z produktów otrzyma numer, a uczestnicy Pikniku
będą mogli głosować na najlepszy produkt
Na zw ycięzcę czeka już nagroda. Przy prezentowanych
produktach chcielibyśmy w parę-dziesięciu egzemplarzach
w ydrukować przepis danego specjału, tak aby można było
skompletować sobie własną mrozowską książkę kucharską.
Dlatego można dostarczyć wcześniej przepis lub przesłać
mailowo do Patrycji Siekluckiej, kontakt: numer telefonu to
696 432 574 (po godzinie 18.00). Przepisy będą zamieszczane w kolejnych numerach Głosu Mrozowa.
Oczyw iście można przynieść własny produkt bez
wcześniejszego zgłoszenia bezpośrednio na piknik

Wspomnienie o Projekcie

A tak było rok temu:

Powiatowe Święto Policji w Miękini – 11 sierpnia
Wójt Jan Marian Grzegorczyn złożył wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cyw ilnym Policji życzenia
wszelkiej pomyślności w życiu zawodow ym i osobistym. Podziękował również za wsparcie i gotowość do współpracy
w ramach w ielu gminnych w ydarzeń i inicjatyw. W trakcie uroczystości podkreślał, iż jako gospodarz gminy Miękinia
zawsze mógł liczyć na pomoc Policji w sprawach ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Bez zaangażowania Policji
nie byłoby przecież Bike Maratonu, czy Festiwalu Lata, naszych sztandarow ych w ydarzeń plenerow ych.
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Poszli pieszo…
8 lipca. Z Mrozowa do Sośnicy.
Pielgrzymi. Z zaprzyjaźnionym księdzem Janem Napierałą SDB.
O co chodzi z tą Sośnicą?
Kościół pw. Podw yższenia Krzyża
Św iętego w Sośnicy ma coś, czego nie
posiada żadna inna dolnośląska św iątynia. Św ięte Schody - bo o nich mowa stanow ią dokładną kopię schodów z bazyliki na Lateranie. W każdym ze stopni
ukryte są ważne dla chrześcijan relikw ie, dlatego po schodach można wejść
jedynie na kolanach.
Schody znajdują się w bocznej kaplicy. Ufundowała je
hrabina Józefa von Wurtz und Burg w 1776 r. Kustoszem
Sanktuarium Podw yższenia Krzyża Św iętego jest ks. prof.
Mieczysław Kogut, w ykładowca Historii Kościoła na
Papieskim Wydziale Teologicznym.
Odrobina statystyki
Pielgrzymujemy do Sośnicy od
2006 r, z krótką przerwą. Opiekunem duchow ym od początku
był ks. Andrzej Wójciak. Istnieją
trzy wersje trasy. Długość ok.
24 km, pokonywana w ok. 9
godz. Dw ie pielgrzymki odbyły
się w ulewnym deszczu. Najw iększa grupa liczyła 57 osób.
W tym roku poszło 29 osób.
Przekrój w iekow y: 13 – 72 lata.
Uczestnicy pochodzili z Mrozowa, Krępic, Żuraw ińca, Wróblow ic, Wrocław ia, Tyńca Małego,
Szczecina,
Chocianowa.
Tegoroczne hasło – „Być dobrym jak chleb”.

Ciekawostki z trasy
- Mrozów, w yjście chłodnym
św item. Towarzyszy nam busik
użyczony przez siostry Albertynki.
- Krępice, dołączają kolejni pielgrzymi.
- Wróblow ice, kosz czekoladow ych cukierków czeka na pielgrzymów pod domem Pana Józefa Panka, a Pan Jan Cielesz
otw iera kościół, pachnący jeszcze od porannych porządków.
- Lutynia, wejście do kościoła, gościnne drzw i plebani
otw iera Pani Gospodyni, dzięki uprzejmości ks. proboszcza, odpoczynek wśród przepięknego ogrodu,
- Gałów, znów dzięki uprzejmości ks. proboszcza z Lutyni,
naw iedzamy piękny kościół.
- Skałka, uroczy, zabytkow y kościółek otw iera i pięknie
opow iada jego historię Pani Urszula Sudolska. Na terenie
„Banderozy”, odpoczywamy dzięki uprzejmości Pana
Sołtysa. Wzmacniamy się pysznymi ciastami i napojami
Pani Urszuli i jej męża.
- Sadow ice, odpoczynek na traw ie i nadchodząca burza.
Ostatnie 2 km idziemy w deszczu, ale z modlitwą na
ustach.
- Sośnica – Ks. Mieczysław Kogut z pasją opow iada nam
historię Sanktuarium, dzięki temu skromny w iejski kościół
staje się miejscem godnym pielgrzymowania.
- Do każdej miejscowości wchodzimy śpiewając nasz pielgrzymkow y przebój: „…Zamiast w chałupie gnić, to do
Sośnicy idź, bo taka droga zbliża do Boga, i do Sośnicy
idź…”
- spotykamy się z w ieloma oznakami sympatii ze strony
mijanych ludzi, często proszą nas o modlitwę.
Co dalej?
Tradycja naszych pielgrzymek jest dość krótka, ale
wpisała się już w kalendarz parafii.
Za rok znów pójdziemy. Do zobaczenia na trasie !
Dorota Ropek

ŚWIETLICA W MROZOWIE ZAPRASZA
we wrześniu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00
W ramach działalności św ietlicy odbędą się zajęcia wykonywania biżuterii, breloczków, ozdób z koralików
i masy porcelanowej. W środy od 19.00-20.00 odbywają się zajęcia zumby. Szczegółowy harmonogram
będzie podany na ogłoszeniach.
KINO DLA DZIECI WE WTORKI OD GODZ. 16.00
5.09.2017 "Trolle" (USA) 2016 r.
12.09.2017 „Mały Książe” (Francja) 2015 r.
19.09.2017 „Książe Egiptu” (USA) 2000 r.
26.09.2017 „Rogate Ranczo” (USA) 2004 r.
KINO DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 17.00
8.09.2017 „Jak Bóg da” (Włochy ) 2014 r.
15.09.2017 „Jak zostać królem” (USA) 2010 r.
22.09.2017 „Chce się żyć” (Polska) 2013 r.
29.09.2017 „Listy do Boga” (USA) 2010r.
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Wieś Sprząta Las!
Już 9 września pójdziemy sobie do lasu, ale tym razem nie na
spacer, tylko go posprzątać. Nie, nikt nam nie kazał i nie jest to
Dzień Ziemi. Lubimy las i cieszymy się, że możemy mieszkać
blisko niego. Lubimy patrzeć na zw ierzęta i słuchać śpiewu
ptaków.
Boli nas, kiedy mieszkańcy lub przyjezdni bezmyślnie zostaw iają
śmieci, gdzie popadnie. Wkurza nas, że nie uczy się dzieci podnoszenia swoich odpadków. Do białej gorączki doprowadzają nas
indyw idua, które cichaczem i po zmroku w ywożą do lasu starą
pralkę czy tapczan, jakby nie było PSZOKu i miliona innych udogodnień.
Na razie nie jest nas dużo. Ale niezależnie od tego, ile nas
będzie, i tak pójdziemy. Pozbieramy, co się da, i będziemy się
łudzić, że mo-że da to komuś do myślenia. Pójdziesz z nami?
Można śledzić nas na Facebooku: strona Głos Mrozowa, w ydarzenie: Wieś Sprząta Las!
Redakcja
WIEŚCI Z GMINY
Lepsze place zabaw
Ruszyły prace zw iązane z doposażeniem placów zabaw na terenie gminy Miękinia w urządzenia
zabawowe i gotowe konstrukcje małej architektury.
Koszt urządzeń wraz z montażem to ponad 80 tys. zł. Za tę kwotę zostały zakupione sprężynowce,
podwójne huśtawki, karuzele z siedziskami, w ieże, huśtawki ważki oraz regulaminy. Nowe urządzenia
zostaną zamontowane w: Miękini, Brzezinie, Gałow ie, Wilkostow ie, Żuraw ińcu, Kadłubie,
Wróblow icach, Radakow icach, Łowęcicach, Mrozow ie. Mamy nadzieję, że nowe urządzenia spraw ią
w iele radości małym mieszkańcom naszej gminy.
Ankieta pozwalająca rozpoznać skalę potrzeb i zainteresowania wymianą źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy
Miękinia.
Gmina Miękinia wspólnie z Gminą Wrocław i gminami Aglomeracji Wrocławskiej przygotowuje się do złożenia wniosku
o dofinansowanie na w ymianę źródeł ciepła na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020. Zachęcamy do w ypełnienia ankiety pozwalającej na rozpoznanie skali potrzeb i zainteresowania w ymianą źródeł
ciepła wśród mieszkańców gminy Miękinia. Na w ypełnione ankiety czekamy do 27 września 2017 r.
Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likw idacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środow isku źródła ciepła:
 na podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub jeżeli podłączenie do sieci jest niemożliwe lub nieuzasadnione
ekonomicznie;
 instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę 1, lub ewentualnie
paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie
efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby, (np. poziom zanieczyszczenia powietrza,
zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych itp.), co zostanie wykazane w audycie;
 możliwe jest zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.),
pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE i wynika z audytu. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać
zrealizowana w ramach projektu.
Forma i intensywność wsparcia finansowego :
Zgodnie z zapisami RPO WD na lata 2014-2020 dofinansowanie przedsięwzięć może być do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
 dla domu jednorodzinnego - do ok. 30.000,00 zł kosztów kwalifikowanych
 dla mieszkania w bloku wielorodzinny - do ok. 20.000,00 zł kosztów kwalifikowanych.
Ankieta dostępna na stronie internetowej miekinia.pl.
miekinia.pl

Drodzy Czytelnicy,

W miesiącu lipcu/sierpniu zebrano 114 zł. (w Groszu 88 zł. a w Promyku 26 zł.). Kwotę 80 zł. wpłacił pan Zdzisław
Ciszewski z rodziną. Dziękujemy. Tym samym nakład został zwiększony. 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

Do Szanownych Sponsorów

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