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SSoołłttyyss  iinnffoorrmmuujjee  
Bardzo serdecznie witam wszystkich mieszkańców Mrozowa i Łąkoszyc. Chciałbym za pośrednictwem Głosu Mrozowa 
przeprosić, że nie odbyło się zebranie wiejskie, które zaplanowałem na "koniec" czerwca. Przyznaję się, zapomniałem 
o zaplanowanym rodzinnym urlopie i efektem tego było niedotrzymanie przeze mnie wskazanego wcześniej terminu. Nie 
chcę robić zebrania wiejskiego, podczas gdy część mieszkańców jest na zasłużonych urlopach. Wstępnie planuję zwołanie 
zebrania we wrześniu, gdy większość z nas będzie na miejscu.  

Jak wszyscy Państwo wiecie, czekamy na wytyczenie miejsca pod budowę naszego zadaszenia obok placu zabaw. 
Właścicielem terenu jest Nadleśnictwo Miękinia i to oni muszą wydać zgodę na postawienie zabudowań na terenie, który 
jest dzierżawiony przez Gminę. Po otrzymaniu zgody wytyczone zostanie miejsce, na którym powstanie nasze "za-
daszenie". Pojawi się wtedy geodeta, który wyznaczy miejsce posadowienia słupów nośnych. Dopiero wtedy będzie można 
rozpocząć prace przy budowie altany. Mam nadzieję, że długi czas realizacji etapu przygotowawczego nie osłabi Państwa 
entuzjazmu. 

Kolejne przeprosiny należą się Państwu za "niechlujny" wygląd naszego placu zabaw i jego okolic. Niestety mieliśmy 
w zeszłym tygodniu szereg zdarzeń meteorologicznych, które spowodowały uszkodzenia infrastruktury gminnej, np. 
w Gałowie. W tych miejscach konieczna była interwencja pracowników ZUK, którzy w pierwszej kolejności muszą pomóc 
przy naprawie szkód, które dotknęły mieszkańców, a dopiero później będą mogli zająć się poprawieniem estetycznego 
wyglądu naszego sołectwa  realizując zlecone koszenie trawy na placu zabaw i okolicach.  

Bardzo dziękuję za pomoc pracownikom Gminy Miękinia w kwestii posadowienia zwierciadła drogowego na 
skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Jastrzębiej. Bardzo ułatwia ono przejazd od Miękini tzw. skrótem od Szymanówki. Jestem 
mile zaskoczony współdziałaniem Gminy Miękinia i Pracowników Służby Drogowej Powiatu Średzkiego. Gdy okazało się, że 
wskazane przeze mnie miejsce posadowienia zwierciadła drogowego należało do kompetencji "Powiatu", zostało 
wystosowane pismo do działu drogowego służby drogowej Powiatu Średzkiego, które ja jako sołtys dostałem do tzw. 
wiadomości. Nie czekaliśmy więcej niż trzy tygodnie. Zwierciadło zostało zamontowane na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej, 
Wyzwolenia i Kościuszki. 

Dostałem sygnał z prośbą o instalację tzw. LEŻĄCYCH POLICJANTÓW, służących spowolnieniu samochodów. Wiedząc, 
że w Powiecie nie ma w tej chwili pełnego składu pracowniczego, pozwolę sobie sprawę progów zwalniających przenieść 
na kolejne spotkanie. Mamy w tej chwili środek okresu urlopowego, stąd prośba o wyrozumiałość.   

Na siłowni fizycznej, która jest ogólnodostępna, pojawią się wkrótce nowe hantle o zróżnicowanym obciążeniu oraz 
wentylatory chłodzące atmosferę. Jako sołtys i jednocześnie członek Stowarzyszenia „Mrozovia”, wystąpiłem do funduszu
grantowego Banku Zachodniego o wsparcie w kwestii zbudowania toalety wraz z prysznicem i pisuarem w pomieszczeniu 

rolę dojazdowo-parkingową. I dla Zakładu i dla ludności 
korzystających z usług kapłańskich. W szczególności przy 
większych uroczystościach, w tym zaślubinach, zupełnie nie 
mieści chętnych, którzy swoimi pojazdami gęsto obstawiają 
pobocza ul. Wyzwolenia. 

Tubylec 
 

NNoocc  kkoośścciioołłóóww    

W dniach 16 – 26.06.2015 miała miejsce już VI edycja 
wielkiego projektu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Chrześcijaństwa – tzw. „Nocy Kościołów”. 

W tym roku program realizowany był na terenie nie tylko 
Wrocławia, ale również Legnicy, Świdnicy i okolic. Wiele 
różnych imprez, w których nie sposób naraz uczestniczyć, 
świadczy o rozwoju tej inicjatywy.  

Poza codziennymi, szczególnymi spotkaniami modlitewnymi 
i Mszami, wymienię rodzaje imprez towarzyszących – panele 
dyskusyjne, wykłady, spotkania dla młodzieży, warsztaty dla 
kobiet i mężczyzn, koncerty, występy zespołów muzycznych 
z Litwy, Ukrainy i Białorusi, konferencje, spektakle teatralne, 
a także nocne zwiedzanie podziemi kościołów, cerkwi i klasz-
torów. 

Bardzo bogaty program objął wiele małych miast , m.in. 
Brzeg Dolny, Sobótkę, Trzebnicę, Jelcz Laskowice, Namysłów, 
Górę, Żmigród, Strzelin i wiele innych. 

Uczestniczyłam w kilku imprezach, wiem też, że miesz-
kańcy Mrozowa korzystali z wielu ciekawych propozycji. Na 
wszystkie spotkania wstęp był BEZPŁATNY. 

 

Szczególnie zapadł mi w serce koncert: „Msza Gospe-
lowa” (Missa Gospel’s) Włodzimierza Szomańskiego w wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum 
Muzyki (Wrocław), solistów (Olgi Szomańskiej, Michała 
Rudasia), Akademickiego Chóru Politechniki Wrocław-
skiej, zespołu kameralnego „Kameleon” oraz legenda-
nego zespołu Spirituals Singers Band. Ogromna dawka 
energetycznej, porywającej muzyki, przy której nogi kilku 
Mrozowianek nie mogły wytrzymać bez ruchu, a ręce 
same klaskały do rytmu... 

Niezwykłym wydarzeniem był też koncert Średzkiej 
Orkiestry Dętej na świeżym powietrzu. Czy wiecie, że w 
naszym powiecie działa taka orkiestra ? Wiele instru-
mentów – trąbki, saksofony, flety, a nawet perkusja. I re-
pertuar bardzo różnorodny -  amerykański jazz, klasyczne 
standardy, przeboje operetkowe, muzyka filmowa, a na-
wet piosenki pielgrzymkowe – bo członkowie orkiestry też 
śpiewają. Dyrygent miał świetny kontakt z publicznością  
i ogromny posłuch wśród członków Orkiestry (mimo mi-
kroskopijnej batuty). 

 Dorota Ropek 
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