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Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych
świętych uroczyście świętuje 1 listopada Kościół katolicki.
Jest to jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan.
Kościół wspomina w dzień Wszystkich Świętych nie tylko
oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych
i kanonizowanych, ale takŜe wszystkich wiernych zmarłych,
których Ŝycie nacechowane było świętością. Kościół widzi
w nich swych orędowników u Boga i przykłady do
naśladowania. 1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze,
aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych. Jest to teŜ
święto obchodzone przez część innych wyznań, a takŜe
zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe
i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania
czci i szacunku zmarłym. Uroczystość Wszystkich Świętych
nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - „Świętem
Zmarłych”. Po uroczystości Wszystkich Świętych,
2 listopada Kościół obchodzi natomiast Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny,
który jest czasem szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli
mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.
Nasze miejscowe cmentarze rozbłysły światłami zniczy
juŜ kilka dni wcześniej. Piękna, ciepła jesienna aura
sprzyjała licznym odwiedzinom przy grobach zmarłych
najbliŜszych i przyjaciół. Były to momenty na przywołanie
wspomnień o osobach, które odeszły, modlitw, refleksji.
Na cmentarzu w Mrozowie w imieniu proboszcza parafii
NMB Zwycięskiej ks. Andrzeja Wójciaka była prowadzona
kwesta na sfinansowanie utwardzenia głównej, cmentarnej
alei.
Info KAI, Deon
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LISTOPADOWE ŚWIĘTA

Przed nami
11 listopada i
Narodowe Święto
Niepodległości ustanowione „dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu
państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność
i niepodległość” (preambuła ustawy z 1989r.). Początki
święta sięgają 1937 roku prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości. W II RP obchodzono go tylko dwukrotnie: w
roku 1937 i 1938. W czasie okupacji hitlerowskiej
i powojennego PRL-u obchodzenie tego święta było
zakazane.
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone
przez Sejm PRL-u IX kadencji w 1989 r. Jest dniem wolnym
od pracy. Główne uroczystości z udziałem władz
państwowych odbywają się w Warszawie na placu marsz.
Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego śołnierza.
Poza tym w tym dniu odbywają się liczne manifestacje, Bieg
Niepodległości, koncerty, bale.
We Wrocławiu juŜ tradycyjnie całe rodziny spotykają się w
centrum miasta, by oddać hołd bohaterom walk o odzyskanie
niepodległości oraz wziąć udział we wspólnej Radosnej
Paradzie Niepodległości, manifestując w ten sposób
przywiązanie do chlubnej historii. Rozpoczęcie o godz. 10.00
Mszą Św. w Bazylice Mniejszej p.w. Św. ElŜbiety, a o 11.30
uroczysty apel na pl. Gołębim. Innym wydarzeniem jest
jesienna wrocławska impreza Konfrontacje Rockowe wROCK
2013, która odbędzie się w tym roku w hali Orbita przy
ul. Wejherowskiej i potrwa 2 dni – 10. i 11. listopada 2013.
A jak świętuje nasza gmina? Uroczyste obchody Dnia
Niepodległości odbędą się 8 listopada 2013 r. Rozpoczną się
o godz. 9.00 złoŜeniem wieńców pod Pomnikiem
Nieznanego śołnierza w Krępicach. O 9.30 sprawowana
będzie Msza św. za Ojczyznę w Sali widowiskowej Zespołu
Szkół w Miękini a o 10:00 – uroczysta akademia.
REDAKCJA
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POSZUKIWANIE KORZENI
Na Dolnym Śląsku Ŝyjemy od niedawna. To miejsce, gdzie
nasi rodzice i dziadkowie przybyli kiedyś z róŜnych stron.
Miejsce nasycone historią ‘waszą’ i ‘naszą’ – bo wszyscy
oni przywieźli tu ze sobą swoją własną przeszłość
i wspomnienia, a zastali ducha tych, którzy wcześniej tu, na
tej ziemi Ŝyli. Przez lata osiadało się to, układało, pokolenia
się zmieniały, tworzyła się nowa historia i nowe oblicze
przybierały dzieje. Z czasem odchodzą ludzie, którzy
zachowali pamięć dawnych wydarzeń. A jakby tak
spróbować odnaleźć ślady przeszłości? Odgrzebać z zakamarków niepamięci i wydobyć je na światło dzienne?
Odkryć historię swojego miejsca, swojej rodziny? Odnaleźć
w tym miejsce dla siebie?
Niedawno odbyło się spotkanie z ludźmi, dla których
badanie przeszłości stało się prawdziwą pasją. Mieliśmy
przyjemność gościć u nas w Mrozowie członków Śląskiego
Towarzystwa Genealogicznego - Zbigniewa Ligusa,
Grzegorza Mendyka i Marię Rągowską.
Opowiadali o swoich własnych przygodach z genealoggią, podsuwali bardzo ciekawe pomysły na urozmaicanie
rodzinnych zjazdów, zachęcali do zainteresowania się
rodziną pod całkiem innym kątem, niŜ się to zwykle
odbywa.
Było to pierwsze z cyklu spotkań, podczas których mili
prowadzący będą dla nas przewodnikami po nieznanym
i fascynującym świecie genealogii. Krok po kroku wprowadzą nas w tajniki zdobywania i selekcjonowania dokumentów, podpowiedzą gdzie szukać informacji, jak w
swoich poszukiwaniach wykorzystać internet. PokaŜą, jak
i jakie warto gromadzić pamiątki, nauczą jak je konserwować, przechowywać i eksponować, Ŝeby to gromadzenie
pamiątek rodzinnych było nie tylko sztuką dla sztuki , ale
teŜ odnajdywaniem własnej toŜsamości, zacieśnianiem rodzinnych więzów, odkrywaniem pasjonujących historii,
dawało ogrom satysfakcji i zaraŜało innych, szczególnie
młodych, jednocząc pokolenia.
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Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Mrozovia,
działające na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Miłym
zaskoczeniem była dla nas frekwencja – przybyli bowiem
ludzie w bardzo róŜnym wieku i – co nas szczególnie cieszy
– nie tylko z Mrozowa, ale takŜe z dalszych miejscowości!
Nadal serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
To moŜe być naprawdę fascynująca przygoda! PodróŜ do
przeszłości swojej rodziny, podróŜ do czasu, który minął,
bycie świadkiem spotkania róŜnych czasów i róŜnych wymiarów na tej samej ulicy! PrzeŜyj z nami ten dreszcz emocji,
dotykając ducha tych, których juŜ nie ma, a bez których, być
moŜe, nie byłoby Ciebie!
Spotykamy się raz na 2-3 tygodnie w świetlicy w Mrozowie. O terminach spotkań dowiesz się ze strony internetowej mrozow.pl, rozwieszonych informacji na tablicach
ogłoszeń i z naszej gazetki? Udział w warsztatach jest
bezpłatny. Jeszcze moŜesz do nas dołączyć! Nie zwlekaj!
Lucyna OstryŜniuk

NOWY MOST – NOWE śYCIE?

Na fot. m.in. wójt J.M. Grzegorczyn, prezydent B. Komorowski,
marszałek R. Jurkowlaniec

28 października Prezydent RP Bronisław Komorowski
oficjalnie otworzył nowy most o dumnej nazwie „Most
Wolności”. W uroczystościach wzięli udział Wojewoda
Dolnośląski - Aleksander Marek Skorupa, Marszałek
Województwa - Rafał Jurkowlaniec, Starosta Średzki Sebastian Burdzy, a takŜe Wójt Gminy Miękinia - Jan Marian
Grzegorczyn i burmistrz Brzegu Dolnego - Stanisław
Jastrzębski.

Stowarzyszenie Mrozovia

Most ma ponad pół kilometra długości, 15 m szerokości
i nośność 50 ton. Jest jednym z najdłuŜszych mostów
w Polsce. Dzięki niemu gmina Miękinia została połączona
z gminą Brzeg Dolny. Całkowity koszt inwestycji to ponad
172 mln złotych (84 mln to fundusze Unii Europejskiej).
Niestety, wśród ogólnego zadowolenia i entuzjazmu,
pojawiają się równieŜ i takie opinie: „Mieszkańców Brzegu
Dolnego zapraszamy do Miękini i Leśnicy - na wiecznie
zamknięte przejazdy kolejowe. A reporterów zapraszamy do
Klęki, Miękini i Błonia, gdzie ruch poprowadzony zostanie
drogami zupełnie nieprzygotowanymi do takiego natęŜenia
ruchu. (...) kiedy będzie połączenie zbudowanego mostu
z drogą 94, wtedy rzeczywiście będzie okazja do
świętowania, ale nie dla wszystkich. Pozostaną zniszczone
drogi dojazdowe od mostu do drogi 94, moŜliwe, Ŝe
popękane poniemiecki domy w Miękini (...)” [wypowiedź na
forum www.gazetawroclawska.pl]
Jaki będzie wpływ nowej inwestycji na Ŝycie mieszkańców
okolicznych
wiosek?
Czy
oprócz
udogodnień
komunikacyjnych przyniesie ona równieŜ nowe wyzwania
i problemy?
Zapraszamy Czytelników do przesyłania swoich opinii na
adres: glosmrozowa@mrozow.pl
Witalisa
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SUKCES MŁODEGO TALENTU
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To przedsięwzięcie organizowane jest juŜ po raz
drugi, przez Ośrodek Kultury w Miękini, w formie
przeglądu
amatorskich
zespołów
artystycznych
i solistów, działających na terenie gminy Miękinia. Jego
celem
jest
popularyzacja
amatorskiego
ruchu
artystycznego i pokazanie go w atrakcyjnej,
nowoczesnej formie.
Ten bardzo ciekawy konkurs, z wartościowymi
nagrodami, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.
Na scenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Miękini
wystąpiło
ponad
dwudziestu
utalentowanych
wykonawców, w przeróŜnych kategoriach, z terenu całej
gminy. Były recytacje, magiczne sztuczki, zespoły
wokalne i taneczne, soliści śpiewający piosenki,
teatrzyk, pokazy karate, prezentacje plastyczne,
kabaretowe monologi oraz popisy gry na pianinie. Wśród
takiej skali talentów, w tak wielu kategoriach, trudno było
jurorom wyłonić najlepszych, którzy swoim talentem
wyróŜniali się wśród wszystkich występujących.
W końcu decyzja została podjęta i miło nam było
poinformować, Ŝe uczeń klasy I Gimnazjum w Miękini Dominik Zięcina - zdobył pierwsze miejsce, ujmując
jurorów swoją kulturą muzyczną,

umiejętnością gry na gitarze i wykonaniem własnej
piosenki. Uczeń otrzymał czek w wysokości 300 zł.
Drugie miejsce zajęła uczennica klasy III z Gimnazjum
w Lutyni, która wykonała piosenkę w języku angielskim.
Trzecie miejsce wywalczył sobie uczeń klasy III Szkoły
Podstawowej w Pisarzowicach, który z zacięciem
aktorskim, przedstawił dwa teksty. WyróŜnienie za
monolog kabaretowy zdobyła Daria Korkosz – uczennica
klasy I Gimnazjum w Miękini.
Wszystkim uczniom naszego Gimnazjum, którzy
walczyli w tym konkursie, a byli to: Kamil Rępiński,
Wiktoria Tomkowicz, Wiktoria Partyka, Mateusz Foryś,
Radek
Brzeziński,
Natalia
Wielińska,
Mikołaj
Banasiewicz, serdecznie dziękujemy za udział.
Laureatom
gratulujemy.
Naszym
utalentowanym
uczniom, tym którzy się juŜ ujawnili i tym, którzy
spróbują to zrobić w przyszłości, Ŝyczymy sukcesów
w kolejnych konkursach!!!
Iwona Godorowska i Monika Bouazzi.
Finaliści zaprezentują się ponownie podczas Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miękini.
Gratulujemy sukcesu ☺.
Redakcja

Na fot. Dominik Zięcina, Daria Korkosz

14 października 2013 roku, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Miękini odbył się Gminny Przegląd Talentów.
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KOMUNIKAT GMINY W SPRAWIE BOISK
Gmina Miękinia oraz Samorządowy Ośrodek Kultury informują wszystkich mieszkańców, chętnych do
korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Miękinia do złoŜenia podania o uzyskanie zgody na
korzystanie z obiektu w formie rezerwacji w roku 2014r. We wniosku prosimy o wskazanie proponowanego
terminu. Ostateczny harmonogram zostaje zatwierdzony przed Administratora obiektu. Zaznaczamy, Ŝe
z boisk wielofunkcyjnych mogą korzystać wyłącznie zorganizowane grupy mieszkańców Gminy
Miękinia. Wnioski naleŜy złoŜyć do dnia 30.11.2013 r. w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury
lub drogą e-mail na adres a.wawron@kultura.miekinia.pl

JuŜ wkrótce…
6.11.2013 r o godz. 18.00 w świetlicy w Mrozowie warsztaty genealogiczne, cz.1 "Genealogiczne
peregrynacje z NAZWISKIEM - KaŜdy moŜe zostać genealogiem własnej rodziny"
4.12. 2013 r. o godz. 18.00 cz. 2 „Drzewo genealogiczne
20.11.2013 r. warsztaty twórcze – przygotowanie wieńców adwentowych. Zapisy i bliŜsze informacje pod
nr tel. 609041313
30.11.2013 r. Zabawa Andrzejkowa w Mrozowie, rezerwacja miejsc pod nr tel. 609446355

Sponsor wydania: anonimowa osoba prywatna
Stowarzyszenie Mrozovia
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WIEŚ JEDZIE DO MIASTA, CZYLI CO SIĘ
DZIEJE W LEŚNICKIM ZAMKU?
Niekiedy najciemniej jest pod latarnią. Nie kaŜdy wie, Ŝe w naszej pobliskiej i poczciwej Leśnicy dzieją się całkiem
ciekawe rzeczy! Leśnickie Centrum Kultury „Zamek” ma do zaoferowania niebanalne zajęcia:
BALET - prowadząca: Alina Szymczyk (s.302)
Zajęcia baletowe to nauka podstaw tańca klasycznego,
rozwijanie koordynacji i umiejętności ruchowych w tańcu.
Wiek uczestników - od 5 lat
Grupa I (początkujący): wt., czw. 16:30 - 17:20
Grupa II (zaawansowani): wt.,czw. 17:30- 18:20
Czas trwania zajęć: 50 min, 2x w tygodniu
Wymagania - spięte włosy, wygodny strój (body, getry,
baletki)
Cena: 15 zł/zajęcia (2 h w tygodniu, płatne z góry za cały
miesiąc).
PILATES
Prowadząca - Agata Rudnicka (Sala 204)
Terminy zajęć- wt. 19.30-20.30, czw.,18.30 – 19.30
Czas trwania zajęć- 55 min / 2 razy w tygodniu
Opis zajęć
Ćwiczenia oparte na metodzie Josefa Pilatesa
wzmacniające CENTRUM CIAŁA, to znaczy mięśnie
brzucha i około-kręgosłupowe. Regularny trening
gwarantuje prawidłowa postawę, stabilizuje kręgosłup,
wysmukla sylwetkę oraz wzmacnia świadomość
własnego ciała. Pilates jest adresowany dla wszystkich
bez ograniczeń wiekowych.
Cena za zajęcia:
Jednorazowe wejście – 15PLN
4 wejścia (karnet) – 46PLN
8 wejść (karnet) –80 PLN
12 wejść (karnet) –102PLN

HIP-HOP, DISCO DANCE
Prowadząca: Honorata Wilanowska
Nauka
układów
Grupa
początkująca
3-5
lat.
choreograficznych do piosenek dziecięcych. Nauka
podstawowych kroków tańców nowoczesnych: disco
dance i hip hop. Prezentacja tańców odbędzie się
podczas występów artystycznych w Centrum Kultury
„Zamek” (Mikołaj, Dzień Babci czy zakończenie roku).
Terminy zajęć: pon.16:15 – 17:00, śr. 16:30 - 17:15
Cena za zajęcia: 90zł/miesiąc, 45zł/wrzesień
Grupy początkująca 6 - 12 lat. Nauka podstawowych
kroków disco dance i hip hop. Roczne przygotowanie
taneczne do startów w kolejnych latach na konkursach i
turniejach tańca. Uczestnicy mogą zaprezentować się
podczas występów w Centrum Kultury „Zamek” oraz na
festynach i pokazach.
Terminy zajęć: pon.17:00 – 18:00, śr. 17:15 - 18:15
CERAMIKA
Prowadząca: Małgorzata Michniak (sala 3)
Wiek uczestników- młodzieŜ i dorośli - KURS
Maksymalna liczba osób w grupie -10
Terminy zajęć - poniedziałek, godz. 16:20 - 19:20
Czas trwania zajęć - 3 godziny zajęć w tygodniu
Wymagane od uczestnika - fartuch do pracy
Cena za zajęcia
130zł/miesiąc
65zł - wrzesień, luty, czerwiec
35zł/zajęcia

FOTOGRAFOWIE, ARTYŚCI POSZUKIWACZE DOBRYCH KLIKNIĘĆ, nadsyłajcie ciekawe zdjęcia z Krainy
Łęgów Odrzańskich do promocji naszego obszaru. Zdjęcia mogą dotyczyć przyrody, zwierząt, zabytków oraz
charakterystycznych obiektów dla naszego regionu. Szczegółowe tematy znajdziecie na stronie
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/672/sprzedaj-nam-ciekawe-zdjecie
Za kaŜde wybrane zdjęcie zapłacimy 60 zł brutto. Warunkiem będzie przekazanie licencji do wykorzystania zdjęć
do promocji naszego regionu w postaci przewodnika, kalendarza, mapy oraz innych publikacji promocyjnych. Licencja
będzie udzielona Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Zdjęcia prosimy przesyłać w rozmiarach co najmniej 900 x 600 pikseli, natomiast w przypadku zakupu zdjęcia
niezbędna będzie rozdzielczość 300 dpi.
Kontakt: e-mail: ZbigniewPosacki@lgdodra.pl

Ogłoszenie Redakcji
Stowarzyszenie „Mrozovia” postanowiło wydawać Głos nadal, mimo braku funduszy unijnych. Zachęcamy lokalnych
przedsiębiorców oraz mieszkańców, chcących wspierać gazetkę, do sponsorowania kolejnych wydań. W zamian
proponujemy zamieszczenie informacji/reklamy sponsora w Głosie Mrozowa. Gazeta ukazywać się będzie co
miesiąc w nakładzie 300 egzemplarzy (koszt nakładu 150 zł.). Kontakt: glosmrozowa@mrozow.pl

Poszukiwany, poszukiwana...
Osoba lub osoby chcące podzielić się swoimi pomysłami na artykuły, zdjęciami lub cennymi informacjami.
PomóŜcie nam stworzyć Głos Mrozowa, po któryby Wy i Wasi bliscy będziecie chętnie sięgali. Zapraszamy do
współpracy.
Stowarzyszenie Mrozovia

www.mrozow.pl

