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Tradycyjnie w miesiącu wrześniu odbył się dożynkowy pik-
nik „Pożegnajmy Lato”. Na mrozowskim skwerze posta-
wione zostały pawilony, udekorowane tym razem wikli-
nowymi koszami i kolorowymi chustami.  

Nasza altana, wybudowana w ramach konkursu „Miękiń-
ska Inicjatywa-Razem,” sprawdziła się jako miejsce na 
stoiska garmażeryjne i kolorowe hamaki, oblegane przez 
dzieci.  

Znana wszystkim krowa 
Mrozula doczekała się po-
tomstwa – małego cielacz-
ka, w którego towarzystwie 
odbywały się Mistrzostwa  
w Dojeniu Krowy. Niebiosa 
nam sprzyjały, oddalając od 
nas deszcze, które obficie 
padały dzień wcześniej, jak i 
następnego dnia po pikniku.  

Tylko frekwencja była niższa niż w poprzednich latach, ale 
może ta forma rozrywki już  spowszedniała społeczności 
Mrozowa. 

W czasie pikniku można było konsumować przepyszne 
ciasta, popijając domowym kompotem, jak i zaspokoić głód 
chlebem ze smalcem. W ramach konkursu „Mrozowski 
Produkt Roku” degustowano m.in. domowy chleb, smalec, 
miód czy przetwory ze spiżarek na zimę.  

Młodsze i starsze dzieci uczestniczyły w konkurencjach 
sportowych. Odbyło się kilka rund gry z rzucaną piłką  
w dmuchanych, dużych oponach. Było dużo śmiechu, 
szczególnie, gdy ktoś upadał na trawę. 

 

Później tor z przeszkodami, 
również w oponach. Najwy-
trwalsi ścigali się na nartach. 
Wszyscy uczestnicy zabaw 
dostawali batony lub czeko-
lady. Kolejną, już ulubioną 
atrakcją, były duże bańki 
mydlane. Jedne dzieci wycza-
rowywały piękne, kolorowe 

bańki, inne miały zabawę z ich łapania. Do zabawy ochoczo 
przyłączyli się rodzice i starsza młodzież. Choć wśród tej 
drugiej grupy wiekowej duże zainteresowanie wzbudzała 
możliwość strzelania AIRSOFT. 

W tym czasie toczył się już bój o tytuł mistrza dojenia 
krowy. W tym roku tytuł ten zdobył pan Daniel, który 
wydoił 2490 ml mleka. W kategorii dziecięcej wygrała 
Wiktoria dojąc 1030 ml mleka. W międzyczasie, póki nie 
zaszło słońce, można było obejrzeć foto-wystawę powstałą 
z okazji jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia 
„MROZOVIA”. 

Wieczorem na Mrozowian czekały kolejne atrakcje, m.in. 
sprawnościowa gra plenerowa oraz pokaz Zumby w wyko-
naniu niestrudzonej, mrozowskiej grupy Zumbowiczek, 
prowadzonej przez instruktorkę Annę. Do tanecznych ćwi-
czeń włączyły się chętnie dzieci oraz młodzież. Wieczorową 
porą, przy biesiadnych śpiewach można było przekąsić już 
coś na ciepło: zupę meksykańską z kociołka, kiełbaskę, czy 
kaszankę. Nocną częścią pikniku była zabawa taneczna, 
poprowadzona przez DJ AJCO.  

Dorota Kozyra 
 
 
 

 

ZASŁUŻONE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „MROZOVIA” ZA ORGANIZACJĘ, 
PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE PIKNIKU.  
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ SOŁTYSOWI, REPREZENTANTOM RADY SOŁECKIEJ ORAZ TYM, KTÓRZY POZYTYWNIE 
ODPOWIEDZIELI NA PROŚBY O POMOC: 
• W OPRACOWANIU I WYDRUKU PLAKATÓW 
• W PRZYGOTOWANIU MIEJSCA, ROZŁOŻENIU PAWILONÓW, STOŁÓW, KRZESŁ, PORZĄDKACH. 
• W UPIECZENIU CIAST,  
• PRZY OBSŁUDZE STOISK 
• W POPROWADZENIU KONKURENCJI, ZUMBY ORAZ STRZELANKI AIRSOFT. 
DZIĘKUJEMY SAMORZĄDOWEMU OŚRODKOWI KULTURY ZA SFINANSOWANIE DJ. 

Piknik Dożynkowy w Mrozowie 
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Zebranie wiejskie  

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu 
Gminy Miękinia na rok budżetowy 2018, dnia 15.09.2017r. 
w świetlicy wiejskiej w Mrozowie odbyło się zebranie 
wiejskie. Zebrani mieszkańcy, wraz z Sołtysem oraz Rad-
ną, przeprowadzili wnikliwą analizę potrzeb mieszkańców. 
Celem zebrania było przygotowanie wniosków do przed-
stawienia ich w Gminie z propozycjami zadań do realizacji 
w budżecie na 2018 r., a to wszystko w nieprzekraczalnym 
terminie do 29 września br.  
Wnioskowano o: 
1. Instalację oświetlenia : 
- wzdłuż ścieżki - chodnika od świetlicy w stronę stacji 
PKP; 
- przy ul. Zamkowej nr 1-2 (oświetlenie wyjścia z kościoła);  
- wzdłuż chodnika obok placu zabaw i stawu. 
2. Montaż luster: 
- przy parkingu kościoła; 
- na ul. Zielonej przy Ośrodku Zdrowia; 
- na skrzyżowaniu ulic Szkolnej, Piastowskiej i Kościuszki – 

widoczność dla wyjeżdżających z ulicy Szkolnej w stronę 
Miękini; 

- naprawa zerwanego przez wichurę lustra przy ul. Chro-
brego i Jastrzębiej. 

3. Chodniki: 
- naprawa chodnika przy ul Wyzwolenia  

przy posesji Kościuszki 1; 
- ponowne utwardzenie pobocza ul. Wyz-

wolenia dla wysiadających z autobusu 
lub położenie w tym miejscu kawałka 
chodnika; 

4. Położenie progów zwalniających: 
- na ul. Kościuszki – na wysokości posesji 

nr 2; 
- na ul. Piastowskiej - na początku miej-

scowości przed zabudowaniami; 
 

- oznaczenie strefy zamieszkania na ul. Widokowej. 
5. Postawienie zadaszenia dla przystanku w Łąkoszycach.  
6. Postawienie koszy na śmieci: 
- przy skrzynkach pocztowych na: ul. Cmentarnej, Wyzwo-

lenia, Chrobrego; 
- przy przystanku w Łąkoszycach. 
7. Prace drogowe polegające na: 
- uzupełnieniu drogi tłuczeniem na ul. Jastrzębiej 
- uzupełnieniu drogi do Łąkoszyc 
- naprawie powierzchni na ulicy Zamkowej 
8. Postawienie pojemników z piaskiem i solą: 
- przy przystanku Mrozów 1, Mrozów 2; 
- przed biblioteką i świetlicą; 
- przed cmentarzem 
- przy przystanku Łąkoszyce 

Propozycje zostaną wstępnie oszacowanie przez pracow-
ników Gminy i do dnia 14 października przekazane Skar-
bnikowi, celem dokonania zestawienia potrzeb i planowa-
nych dochodów budżetu gminy na rok 2018. Do dnia 15 
listopada Wójt Gminy Miękinia będzie prowadził prace 
związane z wyborem optymalnej wersji projektu, uwzględ-
niając potrzeby oraz możliwości ich realizacji. Następnie 
projekt zostanie przekazany Radzie Gminy do oceny i we-
ryfikacji oraz przyjęcia wersji ostatecznej. Projekt budżetu  

jest do wglądu na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Miękinia. Przyjęty bud-
żet do realizacji na 2018 r. zostanie 
opublikowany w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego 
po podjęciu uchwały.  

Anna Giedzińska-Dudek 
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Ogłoszeń było sporo, głównie w me-
diach społecznościowych, ale przypo-
minało to nieco biblijne wołanie na 
puszczy. Ktoś tam się niby intere-
sował, pan leśniczy wyrażał grzeczne 
zdziwienie, że w sumie po co to nam, 
ale Redakcja wykazała się iście ma-
niackim uporem i oto wczesnym popo-
łudniem 9 września, przy smutnych 
pozostałościach kolejowego basenu, 
spotkały się ochotniczki...a było ich 
sześć.  

Ale nie liczy się ilość, tylko jakość, 
więc wrzuciłyśmy tryb zadaniowy,  
uzbroiłyśmy się w worki, dostarczone przez pana leśni-
czego, i ruszyłyśmy szukać skarbów, pozostawionych 
przez inteligentnych inaczej użytkowników lasu. 

Tak, wiem, świata nie zbawimy, ale na tym bardzo kon-
kretnym kawałku terenu, przynajmniej przez jakiś czas, 
było wyraźnie czyściej. 
 

 

Las stracił (oby bezpowrotnie!) 
tak atrakcyjne, choć nieoczekiwane 
dodatki, jak: ramy okienne, bęben 
od pralki, kibelek, część umywalki, 
zakopaną reklamówkę z lekarstwa-
mi, damską torebkę oraz but. Miło-
siernie nie będę wymieniać niezli-
czonych puszek po napojach wys-
kokowych, butelek po tychże, dru-
tów, papierów i opakowań po czip-
sach. 

Uzbierałyśmy ponad 10 wielkich 
worków, a pole do popisu jeszcze 
by się znalazło. Udało nam się też  

zorganizować śmieciowy konkurs (można obejrzeć na 
Facebook'u) – są do odebrania jeszcze dwie nagrody! 

Mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy, i że będzie nas 
więcej! 

Proszę uczcie dzieci, że śmieci to do kieszeni, a nie za 
siebie, bo inaczej wszyscy się wkrótce obudzimy na wysy-
pisku. Serdeczne podziękowania dla uczestniczek oraz dla 
Nadleśnictwa Miękinia za wsparcie! 

Witalisa 
 

(Nie) Wielkie Sprzątanie Lasu 
 

 

 
Następnego dnia dodać do miski: 
- 1 kg mąki – dowolnej, może być mieszanka – eksperymentuj! ( ja daję żytnią 720 ), 

- można dać ziarna, np. po ¾ szkl. siemienia, nasion dyni, ziaren słonecznika, otrąb, sezamu itp. ( ja nie daję ), 
- 3 szkl letniej wody, 
- 3 płaskie łyżeczki soli, 
- rozpuszczoną w ½ szkl. letniej wody łyżeczkę miodu. 
Wszystko wymieszać dokładnie. Jeśli ciasto jest za gęste, dodać wody. Gęstość zależy od rodzaju mąki. Odstawić na ok. 
2 godz., przykryte ściereczką. 
Po wyrośnięciu odłożyć część zaczynu do szklanego słoiczka ( ok ½ słoika) przykryć folią aluminiową i przechowywać  
w lodówce ( do tygodnia). 
 

 

Mrozowski Produkt Lokalny – zwycięzca w 2017 roku – Chleb Doroty Ropek 
W dużej misce ( nie metalowa) umieścić zaczyn ze słoika. 
Dodać: 
- 1 szkl mąki żytniej – tylko żytniej ! ( ja daję  typ 2000 ) 
 -1 szkl ciepłej wody ( filtrowana) 
Wszystko razem wymieszać drewnianą łyżką, przykryć ściereczką i odstawić na całą noc. 

Resztę ciasta przełożyć do 2 keksówek, wierzch wyrównać ręką zmoczoną letnią 
wodą, zrobić znak  krzyża, ostawić na 1 godz ( najlepiej 2-4 godz.) pod ściereczką. 
Chleb jest smaczniejszy, gdy dłużej rośnie w foremce. 
Piec 1 godz. 10 min, w temp 180o C ,w termoobiegu. 
Upieczony chleb powinien pukać, jeśli nie puka, włożyć jeszcze na chwilę do 
piekarnika. 
Przechowywać w lnianej ściereczce. 
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Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu wrześniu zebrano 109 zł. (w Groszu 94 zł. a w Promyku 15 zł.). Tym samym nakład został zmniejszony.  

JEŚLI NADAL CHCESZ CZYTAĆ 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 GMINY 
 

Przebudowa dróg 
Do końca roku mieszkańców gminy Miękinia czeka kilka ważnych inwestycji drogowych. Chodzi 
przede wszystkim o realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w ośmiu 
miejscowościach, tj. Gałowie (ulice Spacerowa, Olimpijska), Księginicach (ul. Czereśniowa), Miękini 
(ul. Spacerowa), Mrozowie (ulice Parkowa i Zielona), Prężycach, Wróblowicach (ulice Sosnowa, 
Osiedlowa, Krótka), Zaborze Wielkim i Żurawińcu (ul. Spokojna). Dotychczas wykonano już podbu-
dowy i prace przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni z asfaltu w Gałowie i Miękini. W najbliż-
szym tygodniu planowane jest położenie masy asfaltowej. Zakończenie prac zaplanowano na drugą 
połowę listopada br. 
 

Wgląd do podatków, należności i opłat przez portal platnosci.miekinia.pl. 
Informujemy, że została uruchomiona strona https://platnosci.miekinia.pl, na której każdy zarejestrowany na portalu 
Podatnik (osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) może sprawdzić stan 
swoich rozrachunków oraz terminy płatności kolejnych podatków lub rat podatków oraz dokonać zapłaty za wskazaną 
należność. Do opłat doliczana jest prowizja operatora płatności PayByNet w wysokości 0,59 zł. 
Dodatkowo po wyrażeniu zgody Gmina może informować Podatnika o stanie rozliczeń, wysyłając stosowne przypom-
nienie na podany przez Podatnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. 
Konto można założyć osobiście w Urzędzie Gminy lub poprzez konto na stronie ePUAP z ważnym Profilem Zaufanym. 

 

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 podejmuje 
kontynuację dożywiania dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Pomoc realizowana jest w ramach programu 
rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  
Kto może korzystać z pomocy w formie dożywiania:  
- Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Miękinia, 

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego tj. 771 zł.  
- Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie rodzinom, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe 

pod warunkiem częściowej odpłatności za pomoc w formie posiłku. Warunki odpłatności reguluje Uchwała Nr 
VIII/78/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007r.  

Zasady udzielania pomocy  
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą 

osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  
Wymagane dokumenty:  
1. wniosek strony  
2. zaświadczenia o dochodach netto /dochód brutto po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne/ wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.  

3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hek-
tarach przeliczeniowych .  

4. w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – decyzję o przyznaniu świadczenia oraz odcinek ZUS  
o wysokości pobieranego świadczenia,  

5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych 
świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.  

Realizacja wniosków  
* Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.  
* Wydanie decyzji administracyjnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.  
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy 

ul. Kościuszki 41, telefon nr 71 3178 550.e-mail: gops@gops.miekinia.pl miekinia.pl 
 

Harcerska miejscówka 
Od kilku miesięcy trwa także remont dawnej kotłowni przy ul. Osiedlowej w Miękini. Do końca września powstanie 

tutaj harcówka, z której będą mogli korzystać harcerze z IV Miękińskiego Szczepu Harcerskiego „Ha2o”, liczącego 
obecnie ok. 100 osób. Ostatnio wykonano instalację elektryczną i C.O., wylano posadzki i wykonano tynki. 

Inwestycja nie byłaby możliwa do realizacji w tak krótkim czasie, gdyby nie wsparcie Wójta Gminy Miękinia  
i finansowanie zadania z Budżetu Gminy Miękinia. W nowej harcówce znajdzie się duża sala i zaplecze sanitarne. 
Wszystko z myślą o harcerzach dużych i małych, czyli 42. Gromadzie Zuchowej, Wodnych Smokach, 43. Drużynie 
Harcerskiej Sztorm, 44. Drużynie Starszoharcerskiej Potok i 45. Drużynie Wędrowniczej Możrze. Ta imponująca 
struktura miękińskich harcerzy wkrótce rozbudowana zostanie o klub specjalnościowy pożarniczy, więc miejsce do 
spotkań przyda się z pewnością. 

miekinia.pl 
 

 

Do 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  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplatnosci.miekinia.pl%2F&h=ATPfo7xX7Ql46kt3gNaYRQ2QqB6bODEqagrwIxtMS-AGYcmiS8CJvA_sE3_FTxBHQIfxNZ2WV2Tt56_lzqDcfM_OyOoy3IKmysehgIsdLLrHxSrlFxUzJAT-AkM09RKYE-QF2k9tGY9FXwtqvGXW_nEhfozmNg9Zvu3X425yMGhlXljp-Az8aOviVIJkiLFKk7kbF8NOZQFri-c4nkBbUm9U0e-w84Sr1hu_DK1v8yGn6YZHHRWo8KuC1zszyH2mukrH5r4x9agvqpEgLm8dErI7e3PsbDCw5mjVK4pf3g
mailto:glosmrozowa@mrozow.pl

