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Dnia 2 czerwca, na skwerze w Mrozowie, mniejsze  
i większe pociechy świętowały Dzień Dziecka. Przez kilka 
godzin dostępne były duże dmuchańce. Na skwerze sta-
nęła zjeżdżalnia, jako wielki statek piracki a tuż obok za-
mek, na którym dzieci mogły poskakać. W międzyczasie 
zabawy prowadzili wykwalifikowani animatorzy z Wroc-
ławia. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w konku-
rencjach sportowych, takich jak przeciąganie liny, wyścig 
przez tunele animacyjne, rzut do celu. Maluszki chętnie 
uczestniczyły w zabawach z chustą Klanza. Było kilka 
stanowisk zabaw, na których dzieci mogły budować 
budowle z mega klocków, wykonywać prace plastyczne, 
modelować baloniki. Jak zwykle dużym zainteresowaniem 
cieszyły się gigantyczne bańki mydlane - jedne dzieci 

tworzyły je a inne, młodsze je łapały. Dzieci chętnie pod-
dawały się zabiegom upiększającym jak malowanie twarzy 
czy naklejanie kolorowych tatuaży. Słoneczna pogoda spra-
wiła większe pragnienie u uczestników, ale wody było pod 
dostatkiem. Lody, popcorn, kiełbaski zaspokajały zapotrze-
bowanie energetyczne do dalszej zabawy. Dzieci odwie-
dziła również kózka Mleczka. Trzeba przyznać, że tegoro-
czny festyn licznie zgromadził mieszkańców Mrozowa. Sza-
cuje się, że było ok. 100 osób, w tym dzieci i ich opie-
kunów. 

Podziękowania za sołtysem Radkiem Kamińskim kieru-
jemy do PROM i państwa Wojnarskich, Punktu Aptecznego 
"Słonecznik" i pani Izy, Marketu Promyk i pana Zbigniewa, 
Składu Opału i pana Wiktora Petryka oraz firmy Nikobud i 
pana Nikosa Dymusa. 

Dorota Kozyra 
 

„Dzień Dziecka w Mrozowie 
 

Fot. Dorota Kozyra 

Poniedziałek                         

17.00-21.00

Wtorek                                                    

10.00-14.00

Środa                         

16.00-20.00

Czwartek                        

10.00-14.00

Piątek                     

10.00-14.00

          19.00-21.00             

Spotkanie wspólnoty 

Miriam

    12.00-14.00                

Wyjście w plener

      19.00-20.00       

Zumba

     12.00-14.00             

Zabawy 

integracyjne

     12.00-14.00            

Gry i zabawy 

HARMONOGRAM świetlicy w Mrozowie Wakacje 2018

                                                   

17.00-19.00                         

Gry i zabawy dla dzieci                                     

     10.00-12.00             

Kulinarne rewolucje 

      16.00-19.00              

Gra w piłkarzyki i 

praca z farbami

     10.00-12.00     

Rękodzieło – różne 

techniki

       10.00-12.00          

"Kino na prowincji" 

dla dzieci
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17 czerwca w Mrozowie po raz DRUGI już 
zatańczyliśmy dla zwierząt w potrzebie.  
O co dokładnie chodzi? W Piskorzynie,  
40 minut jazdy od Mrozowa, znajduje się 
Fundacja Tara – azyl dla zwierząt. Wiele 
osób myśli, że Tara to schronisko dla koni, 
i prawdą jest, że koni jest tam najwięcej, 
bo prawie 200 (!) Jednak Scarlett Szyło-
galis-Jankowiak, założycielka Schroniska, 
od lat hołduje idei weganizmu, głosząc 
współczucie wobec wszystkich zwierząt, 
bez względu na ich gatunek. W Tarze spotkacie świnie 
(także takie, które uciekły z rzeźnych transportów), krowy, 
kozy i kury.  

 

Aby pomóc w utrzymaniu tego pięknego 
miejsca, po raz kolejny zorganizowałam cha-
rytatywny Maraton Zumby. Przez ponad trzy 
godzin, w lejącym się z nieba żarze, tań-
czyliśmy, ćwiczyliśmy parkour, jedliśmy we-
gańskie ciasta i mieliśmy świetną zabawę! 
Dzięki uprzejmości Samorządowego Ośrod-
ka Kultury mogliśmy nieodpłatnie skorzystać 
z boiska oraz nagłośnienia. Pomagali rów-
nież Harcerze z H2O, fantastyczne zdjęcia 
pstrykała Martyna Iwasieczko, zajęcia par- 

kourowe poprowadził Kuba Adamowski z Parkour :edukacja. 
W połowie maratonu pojawili się miękińscy strażacy, którzy 
schładzali nas kurtyną wodną. Piękne podziękowania dla 
 współprowadzącej Mara-
ton instruktorki Róży  
Zych, didżeja  Woocasha  
oraz  Doroty  Kozyry  ze  
Stowarzyszenia   Mrozo- 
via. Z biletów,  loterii i li-
cytacji (zdjęcie Małgorza-
ty Dymus cieszyło się du-
żym  zainteresowaniem) 
uzbieraliśmy 1081 zł.  
 

Dziękuję wszystkim za wsparcie, zapraszam do Tary i na 
Zumbę w Mrozowie. 

Anna Witańska 
 

Tańczyli i pomagali 

Fot. Martyna Iwasieczko 

Dnia 28 czerwca odbyło się Walne 
Zebranie Stowarzyszenia „MRO-
ZOVIA”. Celem spotkania było 
zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego i sprawozdania z działa-
lności zarządu za rok 2017 oraz 
opracowanie planu pracy na naj- 

bliższy rok. Finanse Stowarzyszenia wiążą się głównie  
z prowadzeniem Niepublicznego Przedszkola „SASANKA”. 
Ponieważ bilans wyszedł dodatni można było zaplanować 
prace remontowe i inwestycyjne w placówce. W lipcu,  
w czasie przerwy urlopowej, zostaną wymalowane po-
mieszczenia na parterze. Ze względu na trudności w zna-
lezieniu fachowców do takich prac postanowiono, że 
starym zwyczajem chętni członkowie Stowarzyszenia i ro-
dzice przedszkolaków podejmą się tego dzieła. Zaplano-
wano również wymianę ogrodzenia z sąsiadującymi po-
sesjami, gdyż jest w bardzo złym stanie. W planach dzia-
łalności znalazł się oczywiście nieodłączny punkt, jakim 
jest prowadzenie przedszkola. Obecnie do „SASANKI” 
uczęszcza ok. 50 dzieci, które edukują się w trzech gru-
pach wiekowych: 3-4 latki, 5-latki i 6-latki. Zatrudnione są 
trzy nauczycielki i dwie pomoce techniczne oraz lektorzy 
języka niemieckiego i angielskiego, rytmik, katechetka  
i logopeda. Bieżące prace konserwatorskie ze względu na 
brak chętnych do zatrudnienia na to stanowisko wykonuje 

Walne „MROZOVII” 
 

wolontariusz – sympatyk „MROZOVII”.  Od pewnego czasu 
Stowarzyszenie „MROZOVIA”, jako organizacja pożytku 
publicznego, ma prawo korzystać z możliwości, jaką daje 
tzw. 1% podatku. Szacuje się, że z tego tytułu wpłynie na 
konto ok. 5 000 zł. W poprzednich latach pieniądze te 
przeznaczone zostały na zakup projektora, ekranu i licencji 
na wyświetlanie filmów, który to sprzęt wykorzystywany 
jest w świetlicy wiejskiej. Do zestawu kinowego brakuje 
jeszcze odpowiedniego nagłośnienia stąd podjęto decyzję  
o jego zakupie. Nagłośnienie będzie można wykorzystywać 
nie tylko w świetlicy ale również na imprezach plene-
rowych. Innym zaplanowanym zadaniem, choć nie ma na to 
jeszcze zapewnionych środków finansowych, jest remont 
tzw. remizy – małego budynku przy stawie. Zamarzyło się 
„MROZOVII”, aby służył naszej społeczności jako harcówka 
i miejsce różnorakich spotkań, z zapleczem sanitarnym 
udostępnianym w czasie imprez na skwerze czy w czasie 
niedzielnych Mszy Św. Podjęto decyzję o pozyskiwaniu 
środków na ten cel poprzez przeprowadzanie zbiórek, 
znajdowanie sponsorów czy złożenie wniosku w ramach 
konkursu grantowego „Miękińska Inicjatywa Razem”. 
Kolejnymi zadaniami są już tradycyjnie - piknik dożynkowy, 
kiermasz bożonarodzeniowy, zabawa sylwestrowa orga-
nizowana wspólnie z instruktorką świetlicy, warsztaty lub 
spotkania w świetlicy wiejskiej i inne.  

Cd na str 4 
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21.07.2018 wyruszy IX Piesza Pielgrzymka do Świętych 
Schodów w Sośnicy. 
Pielgrzymka to po prostu wędrówka do jakiegoś 
wyznaczonego celu, ale podjęta z pobudek religijnych. 
Najważniejsze są nasze przeżycia duchowe, ale aby tego 
doświadczyć ciało musi nas doprowadzić do końca 
drogi/miejsca przeznaczenia/punktu docelowego(?). Warto 
się dobrze przygotować. 
11 PRZYKAZAŃ DLA PIELGRZYMA 
1. Zaopatrz się w dobre buty, wygodne, na porządnej 
podeszwie, najlepiej ciut większe, rozchodzone. Jeśli 
kupisz nowe, to koniecznie zacznij w nich chodzić już dziś. 
2. Jeżeli na co dzień mało chodzisz pieszo, to od dziś 
codzienny spacer jest obowiązkowy jako trening! 
3. Dwa tygodnie przed pielgrzymką zadbaj o stopy – co  
2 dni wieczorne moczenie w wodzie z odrobiną soli 
kuchennej lub kosmetycznej oraz dobry krem 
natłuszczający. Kilka dni przed pielgrzymką obetnij krótko 
paznokcie. 
4. Przygotuj odzież – lekka, przewiewna koszula lub 
koszulka funkcyjna, spodnie raczej długie, aby uniknąć 
reakcji uczuleniowej na opary asfaltu. Do tego polar lub 
inna bluza oraz coś przeciwdeszczowego  - najlepiej 
peleryna, ponczo, aby okryć całą postać wraz z plecakiem. 
Skarpety z tworzyw naturalnych, koniecznie też 
zapasowe. Nakrycie głowy. 
5. Niewielki plecak na szerokich paskach, z pod-
stawowymi rzeczami potrzebnymi w drodze, m.in. napoje, 
woda, krem z filtrem. Dodatkowy bagaż, np. prowiant, 
zapasowe buty, odzież, apteczka, butelka wody, możemy 
zostawić w samochodzie, który będzie towarzyszył 
pielgrzymom i zawsze na postojach można skorzystać. 

Przykazania pielgrzyma 
 
6. Dzień przed pielgrzymką zjedz lekką kolację. Wyśpij się. 
Rano wstań na tyle wcześnie, by zdążyć ze wszystkim. 
Twoje pielgrzymowanie zaczyna się tuż po obudzeniu. 
Prysznic, lekkie śniadanie, leki - jeżeli przyjmujesz na stałe. 
I w drogę! 
7. Wyruszamy. Należy dostosować się do grupy, słuchać 
porządkowych, wyciszyć się. Mimo śpiewów, radosnego 
nastroju, pamiętamy o pokutnym charakterze pielgrzy-
mowania. 
8. W trakcie trasy zaplanowano kilka miejsc postojowych. 
Postaraj się szybko uporać ze znalezieniem zapasowego 
bagażu, posiłkiem, korzystaniem z toalety, odpoczynkiem. 
Wykorzystaj każdą minutę. Po sygnale do wyruszenia, 
szybko spakuj się i bądź gotów. 
9. Trasa jest długa, dla osób idących z Miękini to 27 km,  
z Mrozowa 24 km. Wiedzie drogami asfaltowymi i polnymi. 
Zastanów się, czy dasz radę dojść do celu. Oceń swoje 
możliwości. Jeżeli jednak osłabniesz lub poczujesz się źle, 
poproś o podwiezienie samochodem. 
Zawsze na pielgrzymce jest z nami lekarz i pielęgniarka. 
10. Można zakupić znaczek i śpiewnik. Należy zabrać ze 
sobą różaniec. W czasie dnia pielgrzymowania będziemy się 
modlić, śpiewać godzinki, odmawiać różaniec i  koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, wysłuchamy 2 katechez. Nawiedzimy 
kilka kościołów. Na trasie będzie możliwość spowiedzi.  
W Sośnicy będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej. 
11. Z Sośnicy możemy wrócić autobusem, jeśli wcześniej to 
zgłosimy organizatorom. 
Wielu pielgrzymów praktykuje powrót z rodziną, która przy-
jeżdża do Sośnicy na Mszę Świętą swoimi samochodami. 
„Pielgrzymki nie da się opisać słowami. Pielgrzymka… To się 
dzieje w środku.” -  powiedział ks. Aleksander Radecki, 
opiekun duchowy pielgrzymów. 

Dorota Ropek 
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Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu kwietniu zebrano 138 zł. (w Groszu 101 zł. i 1 eurocent a w Promyku 36 zł.) i 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

      

                                                                                                           

 

Świadczenie ,,Dobry start” dla ucznia 

 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie "Dobry start" przysługuje na dziecko uczące się  
w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkołe ponadgimnazjal-
nej, (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek 
szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno- -wychowawczym, specjal-
nym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęsz-
czające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 
szkole. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę 
uczącą się: 
• 20. roku życia, 
• 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Świadczenie przysługuje także w przypadku: 
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia, 
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymu-
jących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” 
będą przyjmowane: 
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia oraz wybranych syste-
mów bankowych. 
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 
W Gminie Miękinia wnioski o świadczenie "Dobry start" przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Miękini w godzinach pracy GOPS (szczegóły na stronie http://www.gops.miekinia.pl/) . Ponadto wnioski będzie można 
składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 
2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 
września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. 
 

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „MROZOVIA”, przed kilku laty, projektu „Co Ty możesz zrobić dla 
Mrozowa”, utworzono bazę mailingową, wykorzystywaną do informowania społeczności lokalnej o ważnych 
wydarzeniach czy przekazywania innych informacji, które mogłyby zainteresować adresatów. W związku z utratą części 
adresów mailowych, dokonuję jako administrator bazy jej aktualizacji. 
Zwracam się z prośbą do osób, które chciałyby nadal otrzymywać tego typu wiadomości, a od jakiegoś czasu ich nie 
otrzymują, jak też i do nowych, zainteresowanych tą formą powiadamiania, o zgłoszenie tego faktu na adres 
d_kozyra@o2.pl. Adresy wykorzystuję tylko i wyłącznie do przekazywania wiadomości dot. naszej miejscowości czy 
gminy, nie udostępniam ich nikomu bez upoważnienia. 

Dorota Kozyra członek Stowarzyszenia „MROZOVIA” 

Cd ze str. 2.  
Do stałych działań należy również działalność infor-

macyjna, w ramach której prowadzona jest strona 
internetowa mrozow.pl, profil na facebooku, rozsyłanie 
informacji za pomocą bazy mailingowej oraz wydawanie 
gazetki „Głos Mrozowa”. Stowarzyszenie obecnie liczy 26 
członków, w tym aktywnych czyli takich, którzy podejmują  
 

najdrobniejsze działania wspomagające około 18 osób. 
Nie jest nas dużo a pracy ogrom, aby nam wszystkim żyło 
się lepiej. Zapraszamy do Stowarzyszenia a  jeśli Ci nie po 
drodze z uczestnictwem w organizacji to zachęcamy do 
pomocy w realizacji naszych działań. 

Dorota Kozyra 
 

Pierwszym rokiem realizacji programu ,,Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów 
rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przy-
znawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez kryterium dochodowego. 
Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom 
faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, 
dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek 

Uwaga! Aktualizacja bazy mailingowej 

Wieści z Gminy 
Zakończona została budowa 4 parkingów przy stacjach kolejowych w gminie Miękinia. 
Nowe parkingi powstały w Miękini, Mrozowie, Księginicach i Brzezince Średzkiej. Łącznie powstało 138 miejsc 
parkingowych. Prace budowlane dofinansowane zostały ze środków UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wysokość uzyskanej dotacji to ponad 2 mln złotych. 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu maju,czerwcu, lipcu zebrano 131 zł. (w Groszu 103 zł. i 5 rappenów a w Promyku  

27 zł.) i 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 


