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Szóste urodziny zumby 

 
 

Czy na Zumbę mogą chodzić osoby starsze? Jak 
najbardziej! To świetne ćwiczenia dla mózgu i ciała. A co  
z dziećmi? Regularnie uczęszczające dzieci widocznie 
poprawiają swoje umiejętności i skupienie.  

Wystarczy przyjść – dzieci muszą 
przyjść z opiekunem, który wyrazi 
zgodę na ich obecność na zaję-
ciach. Ze względu na Covid19, 
podczas wakacji zajęcia odbywają 
się na boisku w środy i piątki  
o godzinie 19.00. Wstęp to tylko 
7zł – naprawdę nie ma wymówek, 

żeby się nie poruszać 😉 
Wszystkie aktualności na stronie 

Fb: Zumba na Prowincji 

Zumba w Mrozowie będzie świętowała swoje SZÓSTE 
urodziny już 30 sierpnia na boisku w Mrozowie. Serdecznie 
zapraszam, nawet jeśli Twój dotychczasowy kontakt z tą 

formą ćwiczeń był czysto wzrokowy 😉 
Jak wielokrotnie pisałam, 

Zumba JEST dla każdego. 
Ćwiczący sami regulują poziom 
trudności i własnego zaanga-
żowania. Zumba pozwala rozru-
szać wszystkie mięśnie, poprawia 
kondycję oddechową i kordy-
nację. Jest stosunkowo łatwa, 
więc szybko można się ‘wdrożyć’  
i produkować mnóstwo endorfin 
na każdych zajęciach.  

Na to pytanie z pewnością padłyby różne odpowiedzi.  
W zależności od doświadczenia jedni odpowiedzieliby, że 
tak, inni zaprzeczyli, jeszcze inni nie mieli w tej sprawie 
zdania. 

Bardzo nas cieszy, że mamy w Mrozowie takich ludzi.  
Bardzo dziękujemy p. Wiktorowi 

Petrykowi za dostarczenie tłucznia do 
uszczelnienia uszkodzonego przez 
bobry chodnika koło stawu, łącznika 
ulic Wyzwolenia i Kościuszki. W czasie 
ostatnich opadów deszczu zapobiegło 
to zalaniu okolicznych budynków 
mieszkalnych wodą ze stawu. 

Podziękowania należą się też p. Zbi-
gniewowi Królowi. Po zainstalowaniu 
w ubiegłym roku szamba na naszym 
cmentarzu parafialnym w Mrozowie 
pozostała znaczna ilość wykopanej 
ziemi. Pan Król uporządkował (zniwe-
lował) teren otaczający szambo. 

Pomagać może każdy. Wystarczy dobra wola i odrobinę 
chęci. Każdy ma coś co może dać innym. Sołtys z radą so- 

łecką oczyścił z krzewów 
zakręt naprzeciw przy-
chodni, dzięki czemu po-
prawiła się widoczność  
i bezpieczeństwo na dro-
dze. Nawet takie drobne 
rzeczy mają ogromne zna-
czenie. 

Nowa tablica informacyjna 
Na wniosek Rady Sołeckiej, w dniu 3 lipca br., przy 

parkingu przykościelnym, koło budynku remizy strażackiej, 
została zamontowana nowa tablica informacyjna „Mrozów- 
800 lat”. Tablica ma rozmiar 3 x 2 m i zawiera aktualny 
plan Mrozowa (skala 1:1200), Łąkoszyc (skala 1:1200),  

Gminy Miękinia (skala 1:30000). 
Mrozów rozwija się, powstają nowe 
ulice, nowe domy i w sumie to bardzo 
przydatny punkt informacyjny zarów-
no dla stałych mieszkańców, jak i tu-
rystów zmierzających np. do Wojno-
wic. 

Z dobrych wiadomości to jeszcze ta, 
że wzdłuż chodnika przy stawie  
i skwerze zostały zainstalowane słupy 
pod latarnie. Jeszcze nie działają, ale 
jest duża szansa na sfinalizowanie tej 
inwestycji. 

 

Czy są jeszcze bezinteresowni ludzie? 
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Na fb dnia 21.06.2020 roku 
pojawił się taki wpis. 
Zagadka na dziś - co to jest? 
Otóż jest to ciek wodny, ma-
jący decydujący udział w go-
spodarce wodnej miejscowo-
ści Mrozów gm. Miękinia 
pow. średzki. Wysokiego 

stopnia osiągnięcie władz 😕 
Rów nieczyszczony, niezad-
bany, niegospodarowany. No 
cóż, na takiej 'inwestycji' nikt 
się nie wylansuje, w mediach  
nie zabłyśnie, więc można sobie odpuścić. 

Gmina Miękinia umywa ręce, bo 'to powiat', a Powiat 
Średzki zainteresowany - jak widać na załączonym obrazku. 
Z nieba się leje, poziom wody w miejscowym stawie na 
granicy. Jednym, bo dwa mniejsze zostały kilka lat temu 
zasypane, a w ich miejsce powstał plac zabaw dla dzieci i 
wiejski skwer. Kolejny raz ma zalać ludziom domy, 
mieszkania i budynki gospodarcze, bo głowa, którą powinni 
posługiwać się w swojej pracy urzędnicy, została u nich 
zredukowana do czubka nosa, spoza którego niewiele 
widać. Za to wyraźnie rozrosła się inna część, ciała, w której 
urzędy mają zwykłych szarych śmiertelników.  
Niektórzy wzięli inicjatywę w swoje ręce i własnym sumptem 
utrzymują rów w stanie używalności, ale nie każdy ma takie 
możliwości. Każdy natomiast płaci podatki. Nie wiem, może 
akcja powodziowa jest bardziej medialna, niż wykoszenie 
/wyczyszczenie rowu? Więc co - czekamy na wodę? A potem 
fotka, gazeta, socialmedia, i głosuj na nas! Głosuj na nas! 
Głosuj na nas! Tych, którzy będą musieli zerwać w pokoju 
mokrą podłogę prosimy, niech zajmą się swoim remontem 
sami. 

W tym miejscu chciałabym podziękować za współpracę 
sołtysowi wsi Mrozów i przełożonej sióstr Albertynek, do 

których należy staw, za zrozumienie i współpracę. ❤ ️ Gdyby 
nie to, że upuszczono wody ze stawu, już dzisiaj część 
mieszkańców miałaby upojną niedzielę. Niestety, porządnej 
akcji zrobienia rezerwy na wodę z kolejnych opadów zrobić 
się nie da, bo spuszczana woda nie ma którędy popłynąć. I tu 
wracamy do początku posta. 

Pozostaje tylko modlić się, bo doświadczenie uczy, że 
szybciej pomoc nadejdzie z góry, niż z urzędu. 

Wpis z fb z dnia 25.07.2020 roku.  
Ciut ponad miesiąc temu zamieściłam tu post - o niewyko-

szonych rowach, o poczuciu zagrożenia przy panujących 
intensywnych opadach, o bezsilności zwykłego szarego 
mieszkańca wobec systemu. Nie wiem, jak i gdzie ten post 
zawędrował, ale sprawa miała ciąg dalszy, o czym czuję się  
w obowiązku poinformować. Post zamieściłam w niedzielę. 
We czwartek na miejscu pojawili się "ludzie z Powiatu". 
Tegoż dnia otrzymałam zapewnienie, że sprawa zostanie 
załatwiona. Dopytałam tylko, czy aby na pewno w tym roku, 

bo to z urzędami, jak wiadomo, różnie bywa 😉 Minęło czasu 
mało-wiele i rzeczywiście coś zaczęło się dziać. Niczym 
Magda Gessler kuchenne rewolucje, pani z Powiatu urządziła 
nam tu rewolucję wodną! Wydano dyspozycje, jakie trzeba  
i ruszyło. Ja się tam na melioracjach nie znam, ale gołym 
nieuzbrojonym okiem widać, że panowie wykonujący zadanie 

odwalili naprawdę kawał dobrej roboty 👍 Wystarczy zresztą  
spojrzeć na zdjęcia "przed" i "po", żeby zobaczyć kolosalną 
różnicę. Rów został wyczyszczony nie tylko na odcinku  
ul. Piastowskiej wzdłuż zabudowań, ale jeszcze daleko poza 
nimi. Super!! Bardzo dziękujemy Powiatowi za sprawne  

i skuteczne działania ❤️ Mamy też nadzieję, że nie zapomnicie 
o nas, kiedy trawa i trzciny znów zechcą się za bardzo 

rozpanoszyć 😊 
 

Obywatelska interwencja w sprawie rowów 

21.06.2020    25.07.2020 

21.06.2020    25.07.2020 

 

21.06.2020    25.07.2020 

 
Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Miękini informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. następuje zmiana 
adresu siedziby tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini 
ul. Kościuszki 18A 
55-330 Miękinia 
Dotychczasowe adresy mailowe Ośrodka, podobnie jak numery telefonów i faxu  nie ulegają zmianie. 
Prosi się o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany powyżej adres oraz o zmianę adresu odbiorcy na 
dokumentach księgowych. 
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Zapraszamy do nowej odsłony portalu „Jakość Powietrza” 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), gdzie 
wdrożone zostały rozwiązania optymalizujące i ułatwiające 
użytkownikowi korzystanie z poszczególnych modułów por-
talu. Nowości, które zostały wprowadzone, to m.in.: 
• nowe funkcjonalności modułu „Prognozy zanieczyszczeń 
powietrza” pozwalające na szybsze i wygodniejsze ich 
przeglądanie, w tym między innymi przyciski przy pasku 
czasu w mapach prognoz jednogodzinnych, za pomocą 
których użytkownicy mogą wybierać spośród trzech szyb-
kości wyświetlania animacji, oraz okno odnośników pozwa-
lające na łatwe przełączanie pomiędzy mapami prognoz 
wojewódzkich i krajowych. 

W module „Prognozy zanieczyszczeń powietrza” prezento-
wane są mapy prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem 
troposferycznym (O3) dla obszaru całej Polski oraz po-
szczególnych województw. Prognozy na dzień bieżący i dwa 
kolejne dni publikowane są codziennie w okresie od  
1 kwietnia do 30 września. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognozowane stężenia prezentowane są w postaci trzech 
typów map: 
 - prognoza stężeń 1-godzinnych (z animacją modelowania 
co 1 godzinę), 
 - prognoza maksymalnego stężenia dobowego – maksymal-
ne wartości 1-godzinne spośród wszystkich 24 wyników dla 
danego punktu dla wybranego dnia (mapa statyczna - bez 
animacji), 
- prognoza maksymalnego 8-godzinnego stężenia kroczące-
go (mapa statyczna - bez animacji). Mapy prognoz ozonu 
prezentowane są jako domyślne, aby wyświetlić prognozę 
zanieczyszczeń powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 lub 
dwutlenku azotu (NO2) należy wybrać właściwy Wskaźnik z 
panelu widocznego w prawej części ekranu (ponad mapą 
dla wersji mobilnej). 
Prognozy zanieczyszczeń powietrza prezentowane przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonuje Instytut 
Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-
PIB). 
 

Portal „Jakość Powietrza” 
 

• nowy moduł zawierający 16 podstron wojewódzkich, sta-
nowiących kompleksowe źródło informacji dotyczących sta-
nu jakości powietrza w poszczególnych województwach.  

Informacje prezentowane są w układzie takim jak  na stro-
nie głównej portalu. Znajdują się tu: 

- mapy bieżących danych pomiarowych ze stacji zlokali-
zowanych na terenie województwa, 

- mapy prognoz zanieczyszczeń dla województwa, 
- mapy ostrzeżeń o przekroczeniach poziomu informowania 

i alarmowego na obszarze województwa, 
- mapy stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowa-

nych na terenie województwa,  
- biblioteki zawierającej aktualne i archiwalne publikacje  

z zakresu monitoringu jakości powietrza dotyczące obszaru 
województwa, 

- sekcję „Aktualności” dedykowaną dla poszczególnych 
województw, 

- podstronę zawierającą niezbędne informacje i wzory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wniosków w zakresie udostępnienia informacji o tle substan-
cji w powietrzu.  
Nowa odsłona portalu pozwala na udostępnienie w jednym 
miejscu wszystkich informacji wytworzonych dotychczas w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz 
informacji wytwarzanych po 1 stycznia 2019 r. przez 
Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska. W dziale 
Publikacje dostępnym na każdej z  16 podstron 
wojewódzkich zostały zamieszczone wyniki rocznych i 
pięcioletnich ocen jakości powietrza od 2004 roku, 
wojewódzkie Programy Państwowego Monitoringu 
Środowiska, oraz inne opracowania z zakresu jakości 
powietrza odpowiednio dla każdego z województw.  

Mamy nadzieję, że nowa odsłona portalu będzie dla 
Państwa kompleksowym źródłem informacji o jakości 
powietrza, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. 
Zachęcamy do regularnych odwiedzin! 
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Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącach marzec-lipiec zebrano 215 zł (w Groszu 186 zł i 3 eurocenty, 2 penny, 1 czeska korona, 

1 fr. szwajcarski a w Promyku 23 zł.). Tym samym nakład został zwiększony. 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 

Aplikacja „Jakość powietrza w Polsce” na telefony z syste-
mem Android, iOS i Windows. 

Zachęcamy również do korzystania z opracowanej przez 
GIOŚ i wciąż ulepszanej aplikacji mobilnej „Jakość 
powietrza w Polsce”. Aplikacja ta to sposób szybszego i do-
kładniejszego informowania o stanie jakości powietrza  
w Polsce. To możliwość śledzenia bieżących zmian zacho-
dzących w powietrzu w swojej okolicy przy włączonej 
lokalizacji smartfona. Przydatne i intuicyjne funkcje oraz 
udogodnienia pozwalają na proste posługiwanie się apli-
kacją. Możliwość dodawania widgetów na ekran główny 
urządzenia to wygodny i estetyczny gadżet dla każdego 
telefonu! 

Aplikacja mobilna opiera się na automatycznych pomia-
rach prowadzonych w Polsce w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ). Aplikacja prezentuje wyniki 
bieżących 1-godzinnych pomiarów stężeń poszczególnych 
zanieczyszczeń bezpośrednio z krajowej bazy danych ja-
kości powietrza JPOAT 2,0. Dane dotyczą aktualnych stężeń 
pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku 
azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu 
(O3). Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu 
odnoszącego się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń 
na zdrowie. Informacje o jakości powietrza są prezentowane 
w postaci map, wykresów oraz zestawień szczegółowych 
wyników pomiarów. Więcej informacji i samouczek 
dostępne są na stronie: 

  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app 
Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów ze stacji po-

miarowych PMŚ, a szczególnie ozonu w okresie letnim. 
Pisaliśmy już kiedyś na temat szkodliwości ozonu, a szcze-
gólnie dla grup ludzi wrażliwych (dzieci, osoby chore, 
kobiety w ciąży, osoby starsze). Ku przypomnieniu 
zamieszczamy ulotkę na temat ozonu. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z potralu „Jakość 
Powietrza” oraz aplikacji mobilnej „Jakość powietrza  
w Polsce”. 

Opracowano na podstawie strony: 
http://powietrze.gios.gov.pl 

Dnia 28 czerwca odbyła się I tura wyborów na prezydenta 
RP. Jaka była frekwencja, na kogo głosowali mieszkańcy 
sołectwa Mrozów? Oto wyniki: 
Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI – 39,26% (519 głosów) 
Andrzej Sebastian DUDA - 34,34% (454 głosy) 
Szymon Franciszek HOŁOWNIA – 13,01% (172 głosy) 
Krzysztof BOSAK – 7,56% (100 głosów) 
Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ – 2,19% (29 głosów) 
Robert BIEDROŃ – 1,66% (22 głosy) 
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0,68% (9 głosów) 
Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0,38% (5 głosów) 
Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0,38% (5 głosów) 
Marek JAKUBIAK - 0,30% (4 głosy) 
Paweł Jan TANAJNO - 0,23% (3 głosy) 
Frekwencja wyniosła 70,15% 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 1893 

Wyniki wyborów prezydenckich w Mrozowie  
 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 

(łącznie z głosowaniem korespondencyjnym)- 1338 
Liczba głosów nieważnych – 7 
Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu 

korespondencyjnym, które nie wróciły – 3 
Liczba głosów ważnych – 1328 
Dnia 12 lipca odbyła się II tura wyborów prezydenckich. 

Poniżej wyniki z sołectwa Mrozów: 
Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI – 58,10% (807 głosów) 
Andrzej Sebastian DUDA – 41,90% (582 głosy) 
Frekwencja wyniosła 74,05% 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 1892 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 

(łącznie z głosowaniem korespondencyjnym)- 1402 
Liczba głosów nieważnych – 13 
Liczba głosów ważnych - 1389 


