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Rok szkolny w Mrozowie rozpoczęto „z przytupem”. Dnia  

1 września na wiejskim skwerze odbył się Mrozowski 

Piknik Dożynkowy. Mimo pochmurnej i mżystej pogody na 

placu zgromadzili się dorośli, młodzież i dzieci. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się Ekstremalny Bieg z Przesz-

kodami przygotowany przy współudziale Drużyny 

Harcerskiej H2O. Na terenie skweru i w najbliższej okolicy 

wytyczono trasę, na której zamieszczono 14 przeszkód. 

Było przeczołgiwanie 

pod oponami, przecho-

dzenie po paletach, bieg 

po oponach, pokonanie 

mokrej zjeżdżalni czy la-

biryntu z palet, przeno-

szenie wiaderek z ka-

mieniami, bieg po kład-

ce, czołganie pod lin- 

kami, slalom i test pamięciowy. Utrudnienia sprawiła też 

sama pogoda, było mokro i ślisko. W trzech kategoriach 

wiekowych wystartowało 27 dzieci, w tym 17 dziewczy-

nek. Najmłodsi od 4-6 lat pokonywali trasę z opiekunem. 

Wystartowało 7 dzieci,  

a najlepszy wynik 3,28 s 

osiągnął Nikodem Ola-

czek. W drugiej kategorii 

wzięły udział dzieci  

w wieku od 7-9 lat. Spo-

śród 11 osobowej grupy 

zwyciężczynią została Na-

talia Wieczorek z wyni-

kiem 2,43 s. Najstarsi 

 uczestnicy w przedziale wiekowym od 10 do 12 lat wy-

startowali w liczbie 9 osób. Najszybszy okazał się 

Bartłomiej Sielicki z wynikiem 2,36 s. Zwycięzcy otrzymali  

pamiątkowe puchary. 

W czasie trwania biegu dzieci z rodzicami mogli tworzyć 

duże bańki mydlane, nawet takie, w których mogły zmieścić 

się najmłodsze pociechy. W Fotobudce w perukach, kape-

luszach czy z śmiesznymi gadżetami do zdjęć chętnie pozo-

wały nie tylko dzieci ale i dorośli. Kolejka ustawiała się rów-

nież do kolorowych tatuaży czy malowania twarzy. Trady-

cyjnie, bo już po raz szósty, w czasie pikniku odbyły się 

Gminne Mistrzostwa w Dojeniu Krowy, które w tym roku 

były szczególnie emocjonujące. Po raz pierwszy zdarzyło 

się, aby trzech uczestników wydoiło tą samą ilość mleka 

osiągając nowy rekord 3100 ml. Aby wyłonić mistrza, 

odbyła się dogrywka. W zaciętej walce padały kolejne 

rekordy: pan Daniel z Żurawińca (mistrz z roku 2017) 

wydoił 3050 ml, pan Dominik z Mrozowa (mistrz z 2014 

roku) 3250 ml a pan Marek Śmiechowski z Mrozowa wydoił 

3550 ml zostając mistrzem tegorocznego konkursu. W 

kategorii dziecięcej wygrała Ewa z Mrozowa, która wydoiła 

1250 ml mleka. 

Kolejna już tradycja 

to Konkurs na Produkt 

Lokalny. W tym roku 

mile zaskoczyła orga-

nizatorów ilość udo-

stępnionych produk-

tów. Można było degu-

stować przepyszne 

przetwory, m.in. ket-

chupy, dżemy, soki. 

Degustatorzy przeko-

nali się o zdolnościach  

kulinarnych lokalnych gospodyń. Produktem Lokalnym nr 1  

w tym roku zostały proziaki z dżemem borówkowym i ze 

smalcem, które przygotowała Anna Giedzińska-Dudek. Na 

zwyciężczynie pierwszych trzech miejsc czekały atrakcyjne 

nagrody, dzięki Dorocie i  Annie  Ropek,  które  przekazały  

kupony  na  zabiegi  podologiczne i kosmetyczne. Na stoi- 

skach obu pań można było otrzymać 

specjalistyczne porady dotyczące zdrowia  

i urody.  

W czasie pikniku można było posilić się 

przepysznymi wypiekami, chlebem ze swojskim 

smalcem i ogórkami oraz grillowanymi kieł-

baskami i kaszanką, a na wieczór ciepłą zupą 

gulaszową z kociołka. 

Z niewielkim opóźnieniem, po godz. 19 miał 

swój debiut Zespół Ludowy „Niepierzynki”.  

Dożynkowy Piknik w Mrozowie 
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W czasie występu 10 osobowa grupa kobieca, w pięknych 

strojach odśpiewała dwie piosenki z repertuaru zespołu 

„Rokiczanka” i odtańczyła dwa tańce ludowe. Swój debiut 

miał nie tylko zespół ludowy ale również nowe nag-

łośnienie, zakupione przez Stowarzyszenie „MROZOVIA” 

za tzw. 1% podatku. Była moc. Przy okazji wszystkim 

darczyńcom dziękujemy. Mamy nadzieję, że nowy sprzęt 

będzie służyć społeczności przez długie lata. 

Po raz pierwszy wykorzystane zostały ławy i stoły zamo-

cowane w altanie. Wykonane zostały w ramach tegoro-

cznego, gminnego konkursu „Miękińska Inicjatywa Ra-

zem”. 

Całe wydarzenie zorganizowało i obsługiwało Stowarzy-

szenie „MROZOVIA” przy wsparciu finansowym Samorzą-

dowego Ośrodka Kultury. 

Piknik to nie tylko sama impreza, ale czas przygotowań  

i porządków. Pawilony, stoły i ławy rozstawiała młodzież 

przy współudziale kilku osób dorosłych. Szczególne podzię-

kowania kierujemy do nowego mieszkańca Mrozowa, Pana  

Jakuba, który pozytywnie odpowiedział 

na apele z prośbą o pomoc przewożąc 

całe wyposażenie. 

Podziękowania kierujemy do Harcerskiej Drużyny H2O, 

Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii w Mrozowie, zespołu 

ludowego „Niepierzynki”, do radnej Anny Giedzińskiej-

Dudek. Dziękujemy również młodzieży niezrzeszonej, która 

przyłączyła się do pomocy w przygotowaniach, Damianowi 

za obsługę grilla, sołtysowi Radosławowi, który pomagał na 

odległość, niezawodnym paniom za upieczenie przepy-

sznych ciast i instruktorce świetlicy Pani Jadwidze za 

smaczną zupę. 

Stowarzyszenie „MROZOVIA” 

 

Zumba ma już cztery lata! 
 
 W pierwszą środę września świętowaliśmy 4 urodziny 

Zumby w Mrozowie. Jak mawiają, czas płynie szybko, gdy  
się dobrze bawimy, więc nic dziwnego, 
że od pierwszych zajęć na skwerze pod 
chmurką do dzisiaj minęło już tak wiele 
śród! W międzyczasie instruktor się 
szkolił i nabierał doświadczenia – obec-
nie jestem dumną posiadaczką licencji 
Zumba Basic 1 oraz Basic 2. Razem  
z moimi kochanymi kursantkami tańczy-
łyśmy na kilku zumbowych maratonach, 
brałyśmy udział w warsztatach reggae-
tonowych i tanecznych ogólnie, a nawet  

 

zorganizowałyśmy dwa maratony w Mrozowie, z których 
dochód poszedł na potrzeby Fundacji Tara. Zjadło się też  

niejedno wegańskie ciastko! Przypomi-
nam wszystkim, że zajęcia Zumby są 
dla absolutnie każdego, a pożądane 
efekty osiągamy dzięki... systematycz-
ności. Więcej informacji można uzys-
kać na stronie Fb Zumba Na Prowincji. 
Jeśli masz ochotę się poruszać, zadbać 
o dobrą kondycję serca, mięśni i sta-
wów, a może jeszcze pogadać o zdro-
wym jedzeniu, serdecznie zapraszam 
na świetlicę w środy o 19. Moje dziew-
czyny – dziękuję Wam ogromnie za te 
cztery lata. Bez Was by ich nie było. 

Anna Witańska 
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   Program przewiduje dofinansowanie na: 

 

 

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej 

 

Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania 
programu 

 

Docieplenie przegród budynku 

Program „Czyste Powietrze” 
to szansa na wymianę (dzię-
ki dofinansowaniu ze środ-
ków NFOSiGW przez naj-
bliższe 10 lat) przestarza-
łych źródeł ciepła w domach 
jednorodzinnych.  

Dzięki ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń z sektora by-
towo-komunalnego (tzw. 
emisji niskiej) zyska środo-
wisko naturalne i my sami. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej we Wro-
cławiu rozpoczął akcję in-
formacyjną na temat pro-
gramu Ministerstwa Środo-
wiska „Czyste Powietrze”, 
również na terenie naszej 

gminy. Planuje się takie spotkania na terenie każdej gminy 
w Polsce. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w Winnicy Jaworek w Mię-
kini, we wtorek 11 września br. Zebranie rozpoczęła 
Mrozowianka, pani mgr Danuta Ostrycharz, pracownik 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu. 

Wyjaśniła ideę programu oraz zagrożenia wynikające  
z używania pieców i kotłów o niskim standardzie oraz 
spalania paliw niskiej jakości.  

Pani Danuta zachęcała do działań 
wpływających na tworzenie zdrowej 
atmosfery wokół nas. Rzecz dotyczyła 
spraw wszystkim wiadomych, ale wciąż 
nie docenianych, jak dbanie o zieleń, 
nowe nasadzenia drzew i krzewów, 
ograniczanie jazdy samochodem i ko-
rzystanie z komunikacji publicznej, mą-
dre postępowanie z odpadami, edu-
kacja, dobry przykład.  

W dalszej części spotkania pracow-
nicy WFOŚiGW omówili program i za-
sady poprawnego wypełniania wnio-
sku. 

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt 
osób, bardzo zainteresowanych tema-
tem.  

 
 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze” 

Od 19 września 2018 r. można już składać wnioski  
o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 
Pierwszym krokiem jest założenie konta na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- 
darki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu: 
https://portal.fos.wroc.pl/register_of . 

Informacje o programie (wymagania i szczegółowy regu-
lamin) znajdą Państwo zarówno na stronie Ministerstwa 
Środowiska: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-
programie/, jak i WFOŚiGW we Wrocławiu: 
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posia-
dających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jedno-
rodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za po-
średnictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Istnieje moż-
liwość  dodatkowej pożyczki z Banku Ochrony Środowiska. 
 Warunki dofinansowania: 
 Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczo-

na wysokość dotacji: 53 tys. zł, 
 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przed-

sięwzięcia: 7 tys. zł, 
 Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż 

WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% 
rocznie, 

 Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat, 
 Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
 Okres realizacji przedsięwzięcia: do 

24 miesięcy od daty zawarcia umo-
wy o dofinansowanie, lecz nie póź-
niej, niż do 30.06.2029 r. 

 Dofinansowaniu podlegają przedsię-
wzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 
12 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowywanie (po-
czątek liczony od 1.01.2018), 

 Przedsięwzięcie nie może zostać 
zakończone przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie; data za-
kończenia realizacji będzie po-
twierdzona w protokole końcowym. 

Nadciąga…..CZYSTE POWIETRZE! 

 

https://portal.fos.wroc.pl/register_of
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie/
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie/
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu
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Instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych 
 i instalacji fotowoltaicznej) 

 

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu wrześniu zebrano 111 zł. (w Groszu 95 zł. i 1 eurocent a w Promyku  

16 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                              
   

      

                                                                                                           

Gaz w Mrozowie - przypomnienie 
Związku z zatwierdzoną koncepcją gazyfikacji południowej części Mrozowa zainteresowani mieszkańcy  ulic Wiśniowej, 
Wodnej, Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Wyzwolenia (w kierunku południowym od torów), Malinowej, Polnej 
i Brzozowej mają złożyć wniosek i podpisać umowy. 
Wnioski należy kierować do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław. Tel kont 71 364 92 75, 17 364 93 48 Dział Rozwoju i Obsługi Klienta 
 
Potrzeby mieszkańców 
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu Gminy Miękinia na 2019 rok należy wnikliwie przeanalizować 
potrzeby dotyczące naszej zbiorowości do dnia 28 września 2018 r. złożyć do urzędu gminy wnioski z propozycjami 
zadań do realizacji w budżecie na rok 2019. 
W związku z tym mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie potrzeb drogą mailową: anna.dudek77@wp.pl , telefoniczną  
600 216 276 lub osobiście do dnia 27 września 2018r. 
Wniosek w imieniu mieszkańców zostanie złożony przez radną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 
2018r. 
 
Dzień Seniora 
Wójt Gminy Miękina Jan Marian Grzegorczyn serdecznie zaprasza na Dzień Seniora! 
Uroczystość odbędzie się w świetlicy w Mrozowie dnia 07.10.2018 od godz. 16.30. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

      

                                                                                                           

Znika nam las – dlaczego? 
 Od kilku tygodni bywający w lesie Mrozowianie obserwują wzmożoną wycinkę drzew. Wzbudza to zrozumiały niepokój. 
Nowych nasadzeń jak na lekarstwo, a tymczasem z lasu wyjeżdżają kolejne ścięte pnie. Nadleśnictwo odpowiada na 
redakcyjne zapytanie: 
Nadleśnictwo Miękinia prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o 10-letni Plan Urządzania Lasu zatwierdzony przez 
Ministra Środowiska; obecnie obowiązujący Plan sporządzony jest na lata 2012-2021 i  dostępny jest na stronie 
BIP https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa 
W powyższym planie określona jest również masa drewna planowana do wycinki w latach 2012-2022; przyczyną 
wycinki mogą być cięcia pielęgnacyjne (celem stworzenia dobrych warunków do wzrostu i rozwoju najlepszych drzew), 
cięcia sanitarne (drzewa zamierające, martwe, cięcia rębne, wycinka drzew, które osiągnęły wiek dojrzałości i od-
nowienie w ich miejsce nowego pokolenia). 
Planowana liczba nasadzeń w roku 2018 wynosi 140 ha tj. około 800 tys. młodych drzewek. 
Corocznie organizujemy w ramach Święta Lasu wspólne sadzenie lasu, na które serdecznie zapraszamy. Tegoroczna 
akcja sadzenia lasu odbyła się 20 kwietnia koło szkółki leśnej w Mrozowie i wzięło w niej udział około 400 osób. 
Wysadzono 13 tys. młodych drzewek na powierzchni 1,75ha. W sadzeniu wzięli udział nauczyciele i młodzież szkolna  
z Gimnazjum w Miękini, Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 we 
Wrocławiu, Technikum nr 15 we Wrocławiu, samorządowcy, strażacy, Uniwersytet III Wieku z Miękini, pszczelarze, 
myśliwi, pracownicy RDOŚ we Wrocławiu, PCC Rokita z Brzegu Dolnego, KRUS oraz indywidulane osoby. 

Tomasz Międzyrzecki -z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Miękinia 
Jeśli nasi Czytelnicy maja jakieś pytania lub komentarze, zapraszamy do kontaktu. 
 
 

 

Warunek podstawowy: 
 dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające 

wymagania programu, 

 dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. 
Zachęcam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na ww. stronach internetowych. W razie wątpliwości można 
kierować pytania do pracowników WFOŚiGW. Każda z dolnośląskich gmin ma przydzielonego dedykowanego Doradcę 
Energetycznego (wykaz na strony Funduszu). 
Dodatkowo w przyszłości, mają powstać punkty informacyjne w urzędach gmin i wyznaczeni pracownicy będą pomagać 
w wypełnianiu wniosków. 

 

Wójt Gminy Miękina Jan Marian Grzegorczyn serdecznie zaprasza na Dzień Seniora! 

Uroczystość odbędzie się w świetlicy w Mrozowie dnia 07.10.2018 od godz. 16.30. 

mailto:anna.dudek77@wp.pl
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa

