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Jesień w Niepublicznym Przedszkolu "SASANKA"
w Mrozowie
W
minionym
tygodniu
mogliśmy
obserwować
nadzw yczajnie ciepłą złotą polską jesień, dzięki czemu
przedszkolaki mogły aktywnie spędzać czas na św ieżym
pow ietrzu. Już na początku miesiąca mieliśmy okazje
poznać tajemnice lasu, oraz zmiany zachodzące w przyrodzie. Spacer do lasu był doskonałą okazją do uzupełnienia naszych kącików przyrodniczych darami jesieni.
Jak co roku nasze przedszkole realizuje tematykę bezpieczeństwa na drodze, w zw iązku z czym zaprosiliśmy na
zajęcia policjantów. Podczas zajęć dzieci uważnie słuchały
rad policjantów, jak również zadawały mnóstwo pytań.
W jesiennych miesiącach uczymy się o owocach i warzywach poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności. I tak dzieci miały okazję poznać warzywa podczas
zajęć plastycznych, w ykonując samodzielnie warzywne
ludziki.
Kontynuując temat jesieni, ogłoszony został wewnątrzprzedszkolny konkurs na najpiękniejszą dynię, w którym
dzieci, wspólnie z rodzicami, mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.
Trzymamy kciuki, aby piękna polska jesień powróciła
szybko i abyśmy mogli korzystać z jej uroków jak najdłużej.
Nauczycielki
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WŚRÓD ZAJĘĆ:
27.10 o godz. 17.00 dla dorosłych i dzieci
wykonanie kw iatów z liści i w ianków na
groby (potrzebne miękkie liście, mech,
gałązki jałowców, itp.)

PONIEDZIAŁKI godz. 18.00 dla młodzieży
Gry planszowe: DIXIT, SABOTAŻYSTA, NEUROSHIMA

WTORKI godz. 17.00 dla dzieci i dorosłych
Wykonywanie ozdób z wykorzystaniem
technik decoupage, masy procelanowej,
szydełkowania i innych

ŚRODY Z ZUMBĄ o godz. 19.00
dla dorosłych, młodzieży i dzieci
CZWARTKI godz. 16.00 dla dzieci
Wykonywanie biżuterii
PIĄTKI godz. 17.00 dla dzieci
Kino z filmami animowanymi
Piątek 24.11 w godz. 18.00 – 22.00
DYSKOTEKA DLA MŁODZIEŻY
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Już wkrótce uchwały antysmogowe
dla Dolnego Śląska.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przygotowuje pakiet uchwał antysmogow ych
dla Wrocław ia, miejscowości
uzdrow iskow ych i pozostałej
części województwa. Mają
one zostać przyjęte przez
sejmik w listopadzie 2017
roku. Uchwały mają na celu
poprawę zdrow ia i jakości
życia mieszkańców regionu.
Wrocław został potraktowany oddzielnie z uwagi na skalę
miasta, jak i w yjątkową w skali regionu kumulację
zanieczyszczeń dotykającą jednocześnie bardzo w ielu ludzi.
Uzdrow iska potraktowano oddzielnie, z uwagi na potrzebę podjęcia tu szczególnych działań naprawczych z uwagi
na zagrożenie utraty przez miejscowości statusu uzdrow iska w przypadku niedotrzymania jednego z warunków
jego posiadania, tj. w ykazania klimatu o potw ierdzonych
właściwościach leczniczych. Jakość pow ietrza w uzdrow iskach musi być znacznie lepsza, niż w miejscu skąd przybywają kuracjusze. Badania prowadzone przez Wojewódzki
Inspektora Ochrony Środow iska potw ierdzają, że na obszarach uzdrow isk są odnotow ywane przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, szczególnie w przypadku docelowego poziomu benzo(a)pirenu, będącego produktem spalania paliw stałych.
Projekt uchwały dla pozostałej części obszaru województwa dolnośląskiego przygotow ywany jest z uwagi na
w ysokie, ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w pow ietrzu m.in.: pyłu zaw ieszonego PM10, pyłu zaw ieszonego
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Najw iększy negatywny wpływ
na jakość pow ietrza ma emisja z obiektów zaliczanych do
sektora komunalno-bytowego (tzw.„emisja niska”).
Główną przyczyną zanieczyszczenia pow ietrza w naszym
regionie nie jest już przemysł, ale gospodarstwa domowe.

To, jak i czym palimy w naszych domach ma ogromne
znaczenie w kwestii zanieczyszczenia pow ietrza.
Dane dotyczące smogu prezentowane przez media mogą
przerażać. Z powodu zanieczyszczenia pow ietrza rocznie na
Dolnym Śląsku umiera trzy tysiące osób, uzdrow iskom grozi
upadek, a koszty leczenia mieszkańców wciąż rosną.
Każdego roku w Polsce sprzedaje się około 140 000 kotłów
niespełniających standardów emisyjnych. Dodatkowo do
sprzedaży trafia dziesiątki tysięcy urządzeń typu kominki,
kozy – tzw. ogrzewacze pomieszczeń, których eksploatacja
charakteryzuje się bardzo w ysokim poziomem emisji
zanieczyszczeń. Niweczy to wszelkie w ysiłki nakierowane
na likw idację „niskiej emisji”. Jednocześnie w sprzedaży detalicznej znajdują się takie paliwa jak muły, flotokoncentraty
i węgiel brunatny, które w ogóle nie pow inny być dopuszczone do spalania w gospodarstwach domow ych, z uwagi
na dużą zawartość niebezpiecznych substancji uwalnianych
przy spalaniu.
Na mocy art. 96 ustaw y Prawo Ochrony Środow iska
władze województw otrzymały narzędzia do uregulowania
rynku urządzeń na paliwa stałe, a także rynku paliw stałych
używanych w regionie. W w yniku tego powstały i zostały
już przyjęte analogiczne uchwały antysmogowe na Śląsku
oraz w Małopolsce.
Projekty uchwał antysmogow ych dla Dolnego Śląska są
dostępne na stronie: https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-30454-konsultacje_projektow_uchwal.html
Do 31 października 2017 r. można zgłaszać do nich uwagi.
W następnym numerze postaramy się krótko przedstaw ić
jakie będą konsekwencje wprowadzenia ww. uchwał dla
mieszkańców Mrozowa.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnianych
przez Instytut Rozwoju
Danuta Ostrycharz

Jesienne wyprawy
Piękna, jesienna pora zachęca do w ycieczek na „łono
przyrody”. Gdzie można w yjechać na jednodniow y w ypad
w góry? Najbliższym w zniesieniem jest Masyw Ślęży
w idoczny przy słonecznej pogodzie już z naszej krajowej
94-ki.
Ślęża piękna na tle pogodnego nieba, straszna w czasie
burz była w dawnych w iekach miejscem pogańskiego kultu
religijnego miejscow ych plemion, uznawana za "siedzibę
bogów" - Śląski Olimp. Pozostałością tamtych czasów jest
w iele rzeźb kultow ych i równie tajemniczych kamiennych
wałów usypanych wokół szczytów Ślęży, Raduni i Wieżycy.
Dzisiaj Ślęża jest miejscem masowo odw iedzanym przez
cały rok, stanow iąc doskonały punkt w idokow y na Sudety
(zwłaszcza Góry Sow ie) i Nizinę Śląską z pobliskim
Jeziorem Mietkowskim i nieco odleglejszym Wrocław iem.
Na szczycie można zw iedzić kościół
pod wezwaniem Naw iedzenia NMP
z 1852 roku, niedawno gruntownie odremontowany. Kościół do modlitw y
i zw iedzania udostępniony jest w soboty
i niedziele w godz. 11-17. Msze są
odpraw iane w niedziele o godz. 14:00.
Do zw iedzania udostępnione są też
pozostałości poprzednich budowli w podziemiach, a z tarasu w idokowego na
w ieży można podziw iać rozległą panoramę okolic Wrocław ia.
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Trzeba w tym momencie pochwalić niezw ykłą energię
miejscowego proboszcza, który mimo podeszłego w ieku
dźw ignął kościół z ruiny, uratował go, udostępnił do
zw iedzania i spraw ił, że miejsce to znów tętni życiem.
Warto też zaznaczyć, że jest to teren Nadleśnictwa
Miękinia.
Turyści z reguły rozpoczynają wędrówkę na Ślężę od
strony Przełęczy Tąpadła, na której znajduje się parking,
który w sezonie i przy ładnej pogodzie jest bardzo
zatłoczony. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę: szlak
żółty i niebieski. Ten pierwszy to „turystyczna autostrada”
– szeroka i w ygodna kamienista droga, którą podążają całe
rodziny, można ją bowiem pokonać nawet wózkiem
dziecięcym, stąd jest na nim bardzo tłumnie. Znacznie
mniej turystów podąża niebieskim szlakiem, a to ze względu na dłuższy czas przejścia i stopień
trudności. Ciekaw ym i jednocześnie
najtrudniejszym jego momentem jest
przechodzenie przez tzw. Skalną Perć,
kiedy trzeba stąpać po nierównych
kamieniach mając z jednej strony
skalną ścianę, a z drugiej przepaść.
Można w ięc poczuć się jak w Tatrach.
Na krańcu szczytow ym Skał Zbójnickich stoi dwunastometrowa żelbetonowa w ieża wzniesiona krótko przed
II wojną św iatową dla celów kartografii.
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Dziś służy jako św ietny punkt w idokow y.
Na szczycie Ślęży rozciąga się polana, a na niej kocyki, ogniska,
jednorazowe grille, kiełbaski – jednym słowem PIKNIK! Gotow y
posiłek można natomiast spożyć w schronisku im. Romana
Zmorskiego zbudowany już w 1908 roku. Ludzie oblegają też
pogańskiego niedźw iedzia i odpoczywają na murku wokół
schroniska.
Mimo dużej ilości turystów warto zdobyć Ślęże, aby podziw iać
przepiękne w idoki. Miejsc do tego przeznaczonych jest w iele,
każdy w ięc może zachw ycić się pięknem rozciągających się pejzaży. I przy okazji zdrowo jest się tak dobrze zmęczyć, a nie
przemęczyć.
Dorota Kozyra

WIEŚCI Z GMINY
Dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
Wójt Gminy Miękinia informuje mieszkańców, że 2 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji z zakresu ochrony środow iska obejmującego
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliw ie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie
elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnaw ialne źródła energii.
Dofinansowanie będzie dotyczyło częściowego zwrotu w ydatków poniesionych w 2018 r. przede
wszystkim na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, grzejników i wkładu kominowego.
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w w ysokości 80% poniesionych kosztów w kwocie brutto (określonych na podstaw ie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków), ale nie w ięcej niż 5 000,00 zł brutto
na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym. Wnioski do pobrania będą dostępne od 2 listopada 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Miękinia oraz na stronie internetowej Gminy Miękinia w zakładce Druki do pobrania. Uchwała w spraw ie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
zadań z zakresu ochrony środow iska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliw ie stałym na
ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnaw ialne źródła energii” znajduje się na BIP pod
adresem: http://bip.miekinia.pl/Article/get/id,23906.html.
"Mam prawo być bezpieczny"
Informujemy, że w dniu 04 grudnia 2017r. w ramach realizowanego projektu socjalnego pn. "Mam prawo być
bezpieczny" odbędzie się spotkanie z prawnikiem skierowane do mieszkańców naszej gminy.
Potrzeba realizacji projektu w ynika z coraz częściej w ystępujących przypadków przemocy głównie wobec osób
starszych, która przejaw ia się poprzez zmuszanie ich do podpisywania zobow iązań finansow ych, do zmiany testamentu,
do przepisywania (darow izn) nieruchomości, dóbr, pieniędzy, a także są nadmierne obciążanie kosztami. Starsze osoby
narażone są na w ykorzystanie ze strony tzw. łowców spadków, "miłośników starszych partnerów", ale także niestety
członków rodziny np. dzieci, wnuki. W ramach spotkania prawnik omów i, jak przestrzec się przed pow yższymi
sytuacjami.
Chcąc wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się do koordynatora projektu Pani Eweliny Babik tel. 71/7360856, mail:
e.babik.gops.miekinia@tlen.pl, lub osobiście w siedzibie GOPS w Miękini pok. 101.
miekinia.pl
Drodzy Czytelnicy,

W miesiącu październiiu zebrano 95 zł. (w Groszu 84 zł. a w Promyku 11 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

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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