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Dzień Dziecka
w Mrozowie!
Już od 15.00
konkurencje
sprawnościowosportowe,
wspólne rodzinne
zabawy,
duże bańki mydlane,
tańce,
malowanie twarzy,
zdjęcia jak w fotobudce,
słodki poczęstunek.
Zapraszamy na skwer
w Mrozowie.

X Piesza Pielgrzymka do Sośnicy pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”
W tym roku już po raz dziesiąty wyruszy pielgrzymka z Mrozowa do Sośnicy.
Natomiast po raz drugi rozpocznie się ona w Miękini. Jest to jednodniowa
piesza pielgrzymka. Udział może wziąć każda chętna osoba, która uzna, że
podoła takiemu wysiłkowi. Długość trasy to 27 km, licząc z Miękini.
Najważniejsze są nasze przeżycia duchowe, ale aby tego doświadczyć ciało
musi nas doprowadzić do celu. Warto się dobrze przygotować.
Jubileuszowa pielgrzymka wyruszy w sobotę 27 lipca 2019, o godz 6.00
z Miękini.
Szczegółowa trasa i informacje pielgrzyma na str.2.
„Pielgrzymki nie da się opisać słowami. Pielgrzymka… To się dzieje w środku.” - powiedział ks. Aleksander Radecki,
opiekun duchowy pielgrzymów.
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Miękińska Inicjatywa Razem
W kwietniu Gmina Miękinia ogłosiła konkurs grantowy
„Miękińska Inicjatywa Razem”. Z Mrozowa wpłynęły dwa
projekty, jeden złożony przez sołtysa i radę sołecką, drugi
przez Stowarzyszenie „MROZOVIA”.
W ramach programu grantowego „Miękińska Inicjatywa
– Razem" wspierane są projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, radach sołeckich, które podejmują wspólny wysiłek, aby
w ich społecznościach żyło się lepiej.
Cele programu:
 pobudzenie organizacji pozarządowych i rad sołeckich
do organizowania się i tworzenia inicjatyw społecznie
użytecznych,
 promocja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania
zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych,
 poprawa standardów życia w gminie,
 rozwój przedsiębiorczości i kapitału społecznego na
obszarach wiejskich,
 promocja dobrych praktyk związanych z pobudzeniem
aktywności organizacji pozarządowych z terenu gminy
Miękinia w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł
zewnętrznych na realizację projektów.
Sołectwo wsi Mrozów w ramach "Miękińskiej inicjatywy
Razem" złożyło projekt „Bezpieczny chodnik”. Tym samym zobowiązało się, w celu poprawienia bezpieczeństwa
ludzi, wykonać chodnik, który będzie się znajdował na
działce leżącej obok placu zabaw, która jest dzierżawiona
od Nadleśnictwa przez Gminę Miękinia. Chodnik ten
łączyłby istniejący już chodnik leżący przy stawie z fragmentem drogi pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Wyzwolenia

(w pobliżu przystanku autobusowego).
Natomiast Stowarzyszenie „MROZOVIA” złożyło projekt
„Siłowania zewnętrzna w Mrozowie
– rozbudowa
o STREET WORKOUT”. Zadanie ma zostać zrealizowane
w Mrozowie na terenie placu zabaw zlokalizowanego
w centralnej części miejscowości przy ulicy Wyzwolenia.
Zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców Mrozowa jest
jednym z głównych motywów podejmowanych działań na
rzecz poprawy jakości życia w naszej lokalnej społeczności.
Propozycja ta wpisuje się w ogólnopolski ruch na rzecz
poprawy zdrowia w Polsce. Już postawione pierwsze
stanowiska siłowni zewnętrznej w Mrozowie w ramach
realizacji projektu „Miękińska Inicjatywa Razem” z 2017
roku wzbudzają zainteresowanie wśród dzieci i ich rodziców oraz seniorów. Poszerzenie siłowni o zestaw Street
Workout umożliwi uprawianie dyscyplin sportowych takich
jak street workout czy kalistenikę. Są to dyscypliny, które
od niedawna cieszą się coraz większą popularnością
szczególnie wśród młodego pokolenia. Sport ten skupia się
na rozwoju ciała poprzez ćwiczenia, takie jak: brzuszki,
pompki, podciąganie, wykroki, przysiady, wznosy nóg.
Skoro brzuszki i pompki może robić każdy, to łatwo nasuwa
się wniosek, że jest to sport dla wszystkich – to właśnie
jedna z głównych przyczyn ich popularności. Ćwiczenia
można tak dobrać, aby mogła je wykonywać młodzież, jak
i dorośli. To właśnie dla mrozowskiej młodzieży postanowiono postawić to urządzenie. Ale nie tylko. Tego typu dyscyplinami interesują się mężczyźni, którzy chcą poprawić
masę swojego ciała.
Informujemy, iż tegoroczna edycja programu Miękińska
Inicjatywa Razem została rozstrzygnięta i na oba projekty
została przyznana dotacja.

X Piesza Pielgrzymka do Sośnicy
X Piesza Pielgrzymka już wkrótce, a oto informacje, które
warto wziąć pod uwagę.
Kolejne punkty na trasie ( godziny orientacyjne), dla tych
którzy chcą dołączyć do pielgrzymki po drodze :
7.00 kościół w Mrozowie
8.00 kościół w Krępicach
9.00 kościół we Wróblowicach
9.45 kościół w Lutyni
11.30 kościół w Gałowie
13.00 kościół w Skałce
15.00 kościół w Małkowicach
17.00 kościół w Sośnicy
19.00 autobus powrotny
Zapisy u Pani Jadwigi Marczak, na świetlicy w Mrozowie/
u ks. Waldemara Kocendy, proboszcza z parafii w Miękini
lub telefonicznie u Pani Doroty Ropek 694 482 224/ u Pani
Doroty Kozyry 609446355.
Bardzo prosimy o zapisywanie się, gdyż organizatorzy
muszą
przygotować
odpowiednią
ilość
plakietek,
śpiewników, a także zapewnić miejsce w autobusie dla
wszystkich chętnych.
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 bluza oraz coś
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przeciwdeszczowego
- najlepiej peleryna, ponczo, aby
okryć siebie wraz z plecakiem. Skarpety z tworzyw naturalnych, koniecznie też zapasowe. Okrycie głowy.
5. Niewielki plecak na szerokich paskach, z podstawowymi
rzeczami potrzebnymi w drodze, m.in. napoje, woda, krem
z filtrem. Dodatkowy bagaż, np. prowiant, zapasowe buty,
odzież, apteczka, woda, możemy zostawić w samochodzie,
który będzie towarzyszył pielgrzymom i zawsze na postojach będzie dostępny.
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.
7. Wyruszamy. Należy dostosować się do grupy, słuchać
porządkowych, wyciszyć się. Mimo śpiewów, radosnego
nastroju, pamiętamy o pokutnym charakterze pielgrzymki.
8. W trakcie trasy jest kilka miejsc postojowych. Postaraj
się szybko uporać ze znalezieniem bagażu, posiłkiem,
toaletą, odpoczynkiem. Wykorzystaj każdą minutę. Po sygnale do wyruszenia, szybko spakuj się i bądź gotów.
9. Trasa jest długa, z Miękini to 27 km, z Mrozowa 24 km.
Wiedzie drogami asfaltowymi i polnymi. Zastanów się , czy
dasz radę dojść do celu. 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 przyjeżdża na Mszę Świętą swoimi
samochodami.
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Zmiany w programie „Rodzina 500+”
Dzięki nowelizacji Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać :
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP, portalu Empatia. )
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do
dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od
dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.
Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy lub
wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego
adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy
wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od
wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Termin składania wniosków elektronicznych - od 1 lipca 2019 r.
Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych) - od 1 sierpnia 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 31
października 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. nastąpi do 30
listopada 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi
do 31 grudnia 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. nastąpi do 31
stycznia 2020 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. nastąpi do 29
lutego 2020 r.
DODATKOWO INFORMUJEMY, ŻE OD 1 SIERPNIA 2019 r. ULEGNĄ ZMIANIE GODZINY PRZYJĘĆ PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW O 500+
Poniedziałek od 7.30 do 12.00
Wtorek od 7.30 do 12.00
Środa od 12.00 do 17.00
Czwartek od 7.30 do 12.00
Piątek od 7.30 do 12.00
szczegóły na stronie http:///www.gops.miekinia.pl
ze strony miekinia.pl

K rajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) funkcjo- nią reakcję Policji. Kolory piktogramów na Mapie świadczą
nuje od 14 września 2016 roku. Dostępna jest na Geo- o aktualnym statusie zagrożenia.
portalu:
Kolor zielony oznacza, że zagrożenie zostało naniesione na
https://mapy.geoportal.gov.pl/IMAPLITE/KMZBPUBLIC.HTML oraz Mapę przez użytkownika i jeszcze nie zapoznała się z nim
na stronie Policji: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen- Policja. W ciągu do 2 dni (o ile zagrożenie nie zostanie uznane
bezpiecze/33880,dok.html. Obecnie aplikacja ta dostępna jest za żart lub pomyłkę) kolor zmieni się na żółty, co oznacza, że
również na telefon. Użytkownicy pobierając darmową Policja zapoznała się z zagrożeniem i podjęła działania w celu
aplikację Geoportal Mobile znajdą w niej zakładkę weryfikacji czy w istocie wskazane zagrożenie występuje na
z dostępem do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
danym obszarze. Proces weryfikacji przebiega do 5 dni.
Narzędzie to sprawdza się jako dobry komunikator między W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być on dłużspołeczeństwem, a Policją. Mieszkańcy nanoszą na mapę szy.
zagrożenia, które później są weryfikowane przez munduW przypadku niepotwierdzenia zagrożenia piktogram przyjrowych. Zgłoszenia są przede wszystkim sprawdzane przez muje kolor szary. Widoczny on jest na mapie jeszcze przez
dzielnicowych. To policjanci pierwszego kontaktu, którzy 7 dni, po czym zostaje usunięty.
najlepiej znają swoje rejony, reagują na nieakceptowane
W przypadku potwierdzenia piktogram przyjmuje kolor czerspołecznie zachowania. Zgłaszane zagrożenia na drogach są wony i w takim stanie pozostaje do wyeliminowania zagronatomiast sprawdzane przez mundurowych z ruchu drogo- żenia. Wtedy następuje zmiana koloru na niebieski. W takim
wego.
stanie piktogram jest widoczny przez 30 dni, po czym jest
Mapa to interaktywne narzędzie dające każdemu obywa- usuwany z Mapy.
telowi możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim
Naniesienie zagrożenia na KMZB nie wymaga rejestracji
rejonie. Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej i jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, iż umyślne, złośliwe
interwencji Policji.
nanoszenie nieprawdziwych zagrożeń może skutkować konKażde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiedsekwencjami prawnymi.
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KATEGORIE ZAGROŻEŃ

Akty wandalizmu

Miejsca niebezpieczne
na wodach

Niewłaściwa
infrastruktura drogowa

Wałęsające się
bezpańskie psy

Bezdomność

Miejsce niebezpiecznej
działalności rozrywkowej

Niszczenie zieleni

Wypalanie traw

Dzikie kąpieliska

Nielegalna wycinka
drzew

Poruszanie się po
terenach leśnych quadami

Zdarzenia drogowe
z udziałem
zwierząt leśnych

Dzikie wysypiska śmieci

Nielegalne rajdy
samochodowe

Przekraczanie dozwolonej
prędkości

Znęcanie się nad
zwierzętami

Grupowanie się
małoletnich zagrożonych
demoralizacją

Nieprawidłowe
parkowanie

Spożywanie alkoholu w
miejscach niedozwolonych

Zła organizacja
ruchu drogowego

Kłusownictwo

Niestrzeżone przejście
przez tory

Utonięcia

Żebractwo

Niestrzeżony przejazd
kolejowy

Używanie środków
odurzających
Jeśli widzimy, że w naszej okolicy dzieje
się coś niepokojącego, reagujmy i zgłośmy
to na mapie. Pamiętajmy jednak, że w
przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna
natychmiastowa interwencja Policji, nadal
korzystamy z numeru alarmowego 112.
W
przypadku
pytań,
wątpliwości
związanych z obsługą Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag
do
funkcjonalności
mapy
należy
kontaktować
się
z
Policją
za
pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kmzb@policja.gov.pl
Informację opracowała na podstawie
internetu D. Ostrycharz

Drodzy Czytelnicy,
W miesiącach maju i czerwcu zebrano 123 zł., 15 eurocenty, 20 pence (w Groszu 107 zł i 15
eurocent, 20 pence a w Promyku 25 zł.). Tym samym nakład 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
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