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śpiewu. Dzieci, a niekiedy nawet dorośli, przebierają się 
zanajdziwniejsze stwory, zjawy czy mumie. Następnie 
wybierają się na spacer nastraszyć napotkanych prze-
chodniów.  

W kulturze meksykańskiej oficjalną datą rozpoczęcia 
święta jest 31 października. W tym dniu szczególnie 
wspomina się zmarłe dzieci. Według wierzeń ich dusze 
przybywają do swoich domów o północy 31 października  
i pozostają tam do następnego dnia. Następnie ich miejsce 
zajmują dorośli zmarli, którzy pozostają wśród żywych aż do 
2 listopada. 

Na ten okres miasta i wsie zamieniają się w prawdziwy 
festiwal kolorów, w którym nie brakuje świec, kwiatów i ka-
dzideł. Mają one na celu wyznaczenie szlaku od cmentarza 
do domostwa zagubionym duszom. W tych dniach żywi są 
odpowiedzialni za pomyślną podróż zmarłych. Kulminacja 
wędrówki ma nastąpić na ołtarzu, centralnym miejscu 
święta, gdzie zmarli komunikują się z żywymi. Ołtarze ozda-
biane są kwiatami, wycinankami z papieru, świecami, a tak-
że wizerunkami świętych i Matki Boskiej. Dominującym 
kolorem jest pomarańczowa barwa margerytek, którymi 
przystraja się groby. Niekiedy dostrzec można również 
zapożyczone z kultury amerykańskiej czarownice na miot-
łach i wydrylowane dynie. 

Zmarłych otacza się szczególną opieką i szacunkiem, bo 
mimo odejścia ze świata żywych wierzy się, że wciąż mają 
moc sprawczą. Od ich przychylności może wiele zależeć. To 
oni są odpowiedzialni m.in. za pomyślne plony. Na Święcie 
Zmarłych nie może zabraknąć więc pożywienia i napojów 
dla zmęczonych podróżą zmarłych. Posiłki umieszcza się 
zwykle na ołtarzu rano w dzień odwiedzin. Meksykanie nie 
oszczędzają na swoich przodkach, dlatego wśród nich 
znaleźć można najlepsze smakołyki. Nie zabraknie również 
alkoholu: pulque, piwa i wódki. Co więcej, wierzy się, że 
zmarli posilają się wyłącznie zapachem potraw, dlatego po 
zakończonych obchodach żywi spożywają pieczołowicie 
przygotowane potrawy. 

Zagadnienie śmierci stanowi nieodłączny element kultury 
Meksyku, jest częścią ich życia i często pojawia się w co-
dzienności.  
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Motyw ten od dawna prze-
wija się w sztuce i dawnych 
miejscach kultu pod symbolem 
czaszki lub postacią szkieletu 
kobiety.  

Tradycja utrzymała się po 
dziś dzień. Stragany organizo-
wane w Dni Święta Zmarłych 
przepełnione są kolorowymi 
czaszkami. Niegdyś w Meksy-
ku Święto Zmarłych było 
obchodzone jeszcze huczniej 
niż obecnie. Poświęcano mu 
nie trzy dni, lecz cały miesiąc. 

Witalisa 
 

Wedle polskiej tradycji Dzień Wszystkich Świętych (1-go 
listopada) i Dzień Zaduszny (nazywany też Zaduszkami 2-go 
listopada) są świętami pamięci o zmarłych. Pierwszy termin 
został ustanowiony w 835 r. przez papieża Jana XI ku czci 
zmarłych świętych. Ponad wiek później - w 998 r. usta-
nowiono Dzień Zaduszny, a to dzięki opatowi benedyktynów 
z opactwa w Cluny, późniejszemu świętemu Odilonowi. 
Jednak tradycja Zaduszek sięga jeszcze czasów przed-
chrześcijańskich. Pierwotnie obrządki odprawiane w dniu 
tzw. Dziadów miały na celu nawiązanie kontaktów z du-
szami zmarłych oraz zyskanie ich przychylności. Obrzędy te 
stały się inspiracją dla Adama Mickiewicza i jego wielkiego 
poematu narodowego „Dziady.” 

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego była już znana w ca-
łym kraju pod koniec XV w.  Dziś polskim zwyczajem jest 
zapalanie znicza na grobach. Tradycja ta związana jest z po-
gańskim zwyczajem rozpalania ognisk na mogiłach; 
wierzono, bowiem, że płomienie ogrzeją błąkające się po 
ziemi dusze. Ogniska rozpalano także na rozstajach dróg  
i w obejściach, aby wskazywać drogę duchom. Chrust na te 
ogniska składano w ciągu całego roku (ten kto przechodził, 
kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do 
spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony daje 
również ochronę żywnym przed złymi mocami. 

W nocy z 1 na 2 listopada nie należało wychodzić z domu. 
Wierzono, że w tę noc, zmarli księża odprawiają w kościo-
łach msze, na które ze wszystkich stron przybywają zmarli. 
Spotkanie z nimi, a tym bardziej wejście do kościoła w cza-
sie takiego nabożeństwa, może być niebezpieczne. Po takiej 
mszy duchy zmarłych udają się do swych domów. Do 
początku XX w. na wsiach polskich istniał zwyczaj 
przygotowywania w dniu poprzedzającym Dzień Wszystkich 
Świętych różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano kaszę 
i bób, a na wschodzie kutię z miodem i wraz z wódką 
pozostawiano na noc (na stołach) dla dusz zmarłych.  

A tymczasem gdzie indziej... 
Śmierć zajmuje ważne miejsce w kulturze meksykańskiej, 

dlatego też Dzień Zmarłych, Dia de los Muertos, celebruje 
się tam z największą pieczołowitością. Żaden zmarły nie 
może w tym czasie pozostać głodny czy spragniony. W ciągu 
trzech dni Meksyk zmienia się w prawdziwe królestwo 
Hadesu. Wbrew pozorom, nie jest to czas smutku czy 
refleksji. Ulice zapełniają się kolorowymi straganami z sło-
dyczami i smakołykami, m.in. chlebem zmarłych - ciastkami 
drożdżowymi w kształcie kości. Nie brakuje też muzyki czy  
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Wybory do SejmuWybory do SejmuWybory do SejmuWybory do Sejmu    Sołectwa 
listy 1 2 2 2 2     MrozówMrozówMrozówMrozów    3 4 5 6 7 8 Gmina 

1 KW PiS 215 293293293293    177 285 222 221 54 218 1685 
2 KW PO RP 300 281281281281    197 272 226 264 97 148 1785 
3 KW Razem 27 22222222    31 36 21 38 9 29 213 
4 KW Korwin 36 45454545    36 56 29 29 9 21 261 
5 KW PSL 9 18181818    10 12 13 12 6 7 87 
6 KKW ZL 55 49494949    38 22 21 53 14 22 274 
7 KWW „Kukiz'15” 81 113113113113    57 61 45 65 28 64 514 
8 KW Nowoczesna 44 77777777    90 71 30 124 14 51 501 
10 KWW Z. Stonogi 4 5555    2 1 2 3 1 5 23 
14 KWW G.B.„Szczęść Boże!” 2 4444    2 1 2 11 1 0 23 

Wybory do SenatuWybory do SenatuWybory do SenatuWybory do Senatu             
DUDA Jarosław 345 339339339339    269 328 258 378 106 199 2222 
FITEK Jerzy Andrzej 88 105105105105    72 65 57 93 35 51 566 
HRENIAK Paweł Marek 222 314314314314    196 269 222 233 63 226 1745 
STASIAK Dariusz Paweł 113 153153153153    100 131 76 114 39 87 813 

DDZZIIEELLNNIICCEE  MMRROOZZOOWWAA  
Już od ponad 20 numerów Głosu Mrozowa towarzyszą nam opowieści zasłyszane przez naszego miejscowego 
gawędziarza Tubylca. Opowiadania te autor zamieszczał na stronie internetowej MIĘKINIA - PIERWSZE FORUM 
GMINNE. W związku z tym, że opowiadanie zamieszczone w poprzednim numerze było ostatnim, pragniemy 
podziękować za ciekawe, pobudzające do wspomnień, z humorem napisane opowieści. Dla wielu były okazją do 
poznania atmosfery dawnych czasów, wśród niektórych rodziły sprzeciw, gdyż inaczej było zapamiętane to, czym  
w przeszłości mieszkańcy Mrozowa żyli. Na koniec zamieszczamy jedno z kilku opowiadań napisanych przez Tubylca 
w nieco innej formie ☺. 

 Żadnego "Odlotu"!  
 Też żadnego "Ziarna",  
 choć, przyznać trzeba, gdy już co dawały,  
 to dzieciakom ze szczęścia wypadały gały.  
 

Dla przykładu:  
 Raz było - cała wieś bez mała  
 na Krzyżaków się zeszła.  
 Większość już siedziała,  
 ale, że ludzie do kasy ciągle dobijali  
 wpuszczono ich tedy także,  
 lecz już z boku stali.  
 A spóźniony nie liczył na miejsce siedzące,  
 lecz najlepsze zajmował; choćby i stojące.  
 I się między nie wpychał, gdyż pod ścianą stali.  
 Wpuszczano bowiem gościa, zwłaszcza - gdy z oddali,  
 boć przecie fortuny na tym nie zbijali  
 (myślę - nie z żądzy pieniądza,  
 z prostej życzliwości,  
 odrobiny kultury, niesienia radości),  
 

 Któż wtedy do kultury jakie wąty wnosił???  
 Przecie "Kino Legenda"!  
 - dumny napis głosił; nade drzwiami głównymi.  
 I nikt nie przypuszczał,  
 by w przyszłości budynek gospodarz opuszczał.  
 A za komuny miał dobrze!  
 Do szkoły przeniknął. ..  
 Aż do demokracji. ..  
 - z początkiem jej zniknął   
 

 A może odwrotnie było?  
 Pamięć już zawodzi   
 Więc o co kopie kruszyć?  
 Czyż TU o TO chodzi?  
 

 Dobrze się, w sumie, wiosce kino zasłużyło.  
 No i objazdową usługą przecież nie gardziło.  
 I, mimo że było państwową agendą  
 stało się już dzisiaj zaledwie  
 L E G E N D Ą! 

 Był mur! - czerwony, gruby, murowany,  
 wspierały się na nim okoliczne ściany,  
 zaś daleko od szosy widniała w nim dziurka  
 dająca wgląd niejaki - na teren podwórka.  
 Przeszły tędy z łatwością ze dwa spore chłopy;  
 i widoczny był przekrój - prawie cztery stopy!  
          KINO!  
 Z grubsza po środku wioski położone  
 gromadziło dość często tłumy niezmierzone,  
 chociaż nigdy nie było tu świętego graala...  
 mieściła się w nim gustowna a wysoka sala,  
 kinowa; wewnątrz krzesła mobilne, niewysoka scena...  
 A miała na wszystko oko ówczesna Helena.  
 Też tam, czasem, bywałem - młodziak, bez zarostu,  
 a zwało się złowróżbnie:  
 "Legenda".  
 Po prostu.  
 **  

 Helena,  
 nie trojańska bynajmniej, dobrze pilnowała,  
 by młodzież na film dorosłych się nie przedostała.  
 I nawet - gdy małolat bilet komu gwizdnął  
 przez bramkę pani Heleny już się nie był wśliznął.  
 Do tego Pan Mietek.  
 Gdy nadeszła pora  
 siedział, jak ten pokutnik. Wedle projektora.  
 **  

 Co mogło czasem nerwować uczestników schadzek? -  
 kino nigdy nie miało porządnych posadzek!  
 Parkiet był, owszem, z klepek (i całkiem udany)  
 ale... czarnym mazidłem gęsto nasączany.  
 I nikt, zdaje się, kary nikomu nie wlepił!  
 O! Sanepid by się dzisiaj niechybnie doczepił!  
Lecz repertuar...!  
 Bogaty:  
 od Piątki spod Barskiej  
 (dla tych nieco wiekowych, amantów Smosarskiej),  
 po najbardziej czekany (bywał wczesnym rankiem,  
 coś koło dziewiątej), zwany tu "Porankiem".  
 Oferta tevała była wtedy marna!  

Dnia 25 października 2015 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. 
Przedstawiamy wyniki z wyborów parlamentarnych na terenie naszej gminy. 
 Liczba uprawnionych – 11 146,  Liczba wyborców, którzy zagłosowali – 5 543 
 Frekwencja – 49,73%,  Liczba głosów ważnych – 5 366 
Protokoły z głosowania są wywieszone w lokalach wyborczych oraz na stronie 
Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

WWyynniikkii  wwyybboorróóww  ww  nnaasszzeejj  ggmmiinniiee  
Sołectwa - lokal wyborczy: 

 1 Miękinia - Urząd Gminy,  
ul. Kościuszki 41, Miękinia  

 2 Mrozów, Żurawiniec, Krępice 
Wojnowice- Świetlica,  
ul. Wyzwolenia 24, Mrozów  

 3 Brzezinka Średzka, Gosławice, 
Prężyce, Brzezina - SP,  
ul. Szkolna 3A, Pisarzowice  

 4 Lutynia, Radakowice - Sala 
Sportowa, ul. Kościuszki 38A, 
Lutynia  

 5 Białków, Głoska, Zabór Wielki, 
Lubiatów, Księginice,  Czerna, 
Lenartowice, Wilkostów - 
Świetlica, Białków 19  

 6 Wilkszyn, Pisarzowice - Sala 
Sportowa, ul. Szkolna 3A, 
Pisarzowice  

 7 Kadłub, Źródła, Błonie - SOK,  
ul. Kościuszki 43, Miękinia  

 8 Gałów, Zakrzyce, Łowęcice, 
Wróblowice - Świetlica,  
ul. Kościuszki 38A, Lutynia 
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Czy powstanie altana? 
Mija już piąty miesiąc od ogłoszonych wyników konkursu 
„Miekińska Inicjatywa Razem”, w wyniku którego projekt 
„Budujemy altanę! – na miarę naszych potrzeb i możliwości” 
otrzymał dofinansowanie. Może niektórzy mieszkańcy, 
szczególnie ci, którzy wpłacili darowizny na ten cel, zadają 
sobie pytanie: skąd takie opóźnienia, czy altana będzie w ogóle 
wybudowana? 

Procedura formalna budowy przeciągnęła się znacząco. 
Wynikało to z konieczności uzgodnień planów zabudowy 
z konserwatorem zabytków, jak i wyjaśnień na zapytania i wąt-
pliwości jednego z mieszkańców Mrozowa. Teraz, kiedy już 
wszystko zostało wyjaśnione i jeśli żadne pismo nie wpłynie do 
urzędu gminy, to po 29 października będzie można rozpocząć 
prace. Plan altany musiał ulec zmianie. Powierzchnia została 
zmniejszona do 35 m2 i pokrycie dachowe uzupełnione gon-
tem. Czas na realizację mamy do połowy listopada. W tym 
czasie trzeba wyznaczyć miejsce, wbetonować kotwy, 
pomalować deski, dociąć i postawić altanę.  

A co dzieje się w innych sołectwach? Informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie miekinia.pl z dn. 29 października.  

Sołectwa i stowarzyszenia, które wzięły udział w programie 
postawiły przede wszystkim na tworzenie i zagospodarowy-
wanie miejsc rekreacyjnych. Są to przede wszystkim drew-
niane altany, wolnostojące grille, doposażenie siłowni. Główną 
ideą programu jest to, że gmina kupuje materiał, ale pomysł 
i robocizna to praca własna mieszkańców – mówi Jan Marian 
Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia. Zaangażowanie mieszkań-
ców w tworzenie własnej przestrzeni to najcenniejszy element 
tej inicjatywy– kontynuuje wójt. 

Niektóre inicjatywy są już na ukończeniu, niektóre są 
jeszcze realizowane. Wszystkie jednak powinny 
zakończyć się do końca listopada. Projekty, które zostały 
już wykonane to m.in.: w miejscowościach Lenartowice, 
Źródła i Zakrzyce wybudowane zostały altanki, w Czernej 
zamontowano piłkochwyty przy boisku, w Miękini zostało 
przygotowane i zadaszone miejsce na ognisko. W sołec-
twie Prężyce utwardzono boisko do koszykówki oraz 
odnowiono wiaty przy boisku, natomiast w świetlicy  
w Brzezince Średzkiej został zainstalowany sprzęt do 
ćwiczeń. 

Ze względu na krótki czas realizacji, jaki nam pozostał, 
szybko zapadający zmrok, jak i zmieniającą się aurę, 
potrzebna jest duża mobilizacja mieszkańców, aby projekt 
zrealizować. Będzie on wykonywany przez kolejne soboty 
listopada od godz. 9.00.  

 

ZAPRASZAMY 
MIESZKAŃCÓW 

MROZOWA 
DO BUDOWY 

ALTANY NA MIARĘ 
NASZYCH POTRZEB  

I MOŻLIWOŚCI. 
 

 
 

Nowy szlak rowerowy ma kolor zielony i mierzy aż 59,6 km. 
Znakowanie trasy zostało zakończone 20 września 2015 r. 

Kto z nas nie lubi jeździć na rowerze? Prawie w każdym 
domu w naszej gminie jest przynajmniej jeden rower. Teraz 
będziemy mogli na jednośladzie pozwiedzać naszą okolicę. 
Centralnym punktem „Miękińskiej Trasy RowerowejMiękińskiej Trasy RowerowejMiękińskiej Trasy RowerowejMiękińskiej Trasy Rowerowej” (MTRMTRMTRMTR) 
jest ratusz gminny (UG) przy ul. Kościuszki 41 w Miękini, skąd 
możemy rozpocząć jazdę. Trasa ma trzy  opcje, lub, kto woli, 
poziomy. 

MTR składa się z 3 pętli, odpowiadających na znacznej dłu-
gości trasom Bike Maratonu (corocznej dwudniowej imprezy 
cyklicznej organizowanej w Miękinii). Rowerzystom oferowane 
są do wyboru trzy trasy o różnej długości i wzrastającym po-
ziomie trudności:  

Mini (24 km), Mega (52 km) i Giga (74 km). 
Pętla MiniPętla MiniPętla MiniPętla Mini MTR    przebiega na odcinku Miękinia Ratusz 

Gminny - Winnice Jaworek - Zabór Wielki - Owieczki – Lubia-
towskie Górki - Lubiatów - Zabór Mały - rezerwat przyrody 
Zabór - Czarny Las - grodzisko Jabłonka - Przydroże - Kadłub - 
Siemichów - poniemiecki cmentarz w Miękini - Diabelska Góra 
- Szubieniczne Wzgórze - strefa przemysłowa Źródła-Błonie - 
rozdroże nad Zdrojkiem, skąd możemy przejechać na po-
zostałe 2 pozostałe odcinki Mega i Giga lub wrócić przez las, 
pod wiaduktem kolejowym w Miękini, ulicą Sportową do 
punktu wyjścia (ratusza). 

Nowy szlak rowerowy oznakowany 
Pętla Mega Pętla Mega Pętla Mega Pętla Mega MTR jest kontynuacją odcinka Mini od roz-
droża przy Zdrojku na trasie Lisia Góra – zbiornik reten-
cyjny szkółki leśnej - szkółka leśna w Mrozowie - wiadukt 
przy ul. Bolesława Chrobrego w Mrozowie - Mrozowska 
Górka - rozdroże w Łąkoszycach - Miękinia ratusz.    

Pętla GigaPętla GigaPętla GigaPętla Giga MTR    to kolejna kontynuacja trasy Mega z roz-
droża w Łąkoszycach na trasie Białków dwór - cmentarz  
w Białkowie - Wojnowice, ul. Odrzańska - skarpa Wyso-
czyzny Średzkiej w Wilkostowie i Brzezince Średzkiej - 
Brzezina - Żurawiniec zatorze - Mrozów, ul. Odrzańska - 
Wojnowice zamek - leśny wał w Wojnowicach - Łąkoszyce. 
Dodatowo oznakowano ścieżkę rowerową koloru czarnego 
łączącą stację kolejową w Mrozowie z ścieżkami MTR na 
odcinkach: Mrozów PKP - szkółka leśna i Mrozów PKP - 
Żurawiniec zatorze. 

Nowa trasa przebiega przez takie krainy geograficzne 
jak Wysoczyzna Średzka oraz  Pradolina Wrocławska. Tra-
sa ma więc i trudne odcinki o charakterze górskim ze 
stromymi podjazdami, jak i również odcinki płaskie z pia-
szczystymi drogami. Z perspektywy roweru można 
podziwiać piękną przyrodę naszej gminy.  

Miękińska trasa rowerowa łączy się z innymi szlakami 
rowerowymi na terytorium gminy: z niebieskim głównym 
Szlakiem Odry (powstał w 2002) przebiegającym wzdłuż 
Doliny Środkowej Odry o łącznej długości 313 km, w tym 
23,6 km w gminie Miękinia wraz z tzw. pętlą lokalną 
koloru czerwonego o długości 25,9 km. 

W miejscowości Owieczki miękińska trasa ma połączenie 
z asfaltową ścieżką rowerową o długości 7 km, utworzoną 
wraz z drogą w 2013 r. z Klęki do mostu na Odrze w Głos-
ce, która jest oblegana przez rowerzystów, ale także rol-
karzy i miłośników nordic walkingu. Łączna długość szla-
ków rowerowych w gminie Miękinia wynosi 111,7 km. 
Na początku roku 2016 zostanie wydana mapa turystyczna 
gminy Miękinia, która będzie stanowiła odzwierciedlenie 
ich przebiegu w terenie uzupełnione o informacje prak-
tyczne i dotyczące atrakcji obszaru. 

Źródło: artykuł Zbigniewa Pilcha na www.miekinia.pl F
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Stowarzyszenie Mrozovia                                                                                   www.mrozow.pl 

  

Do Szanownych SponsorówDo Szanownych SponsorówDo Szanownych SponsorówDo Szanownych Sponsorów 
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/ 
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł.  Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl  

 

Już wkróJuż wkróJuż wkróJuż wkrótce…tce…tce…tce…    
Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty ---- wyroby z wi wyroby z wi wyroby z wi wyroby z wikliny papierowejkliny papierowejkliny papierowejkliny papierowej (koszyki, wianki ozdoby świąteczne) dla młodzieży i dorosłych. Zapisy pod 
numerem tel. 600216217 mailem anna.dudek77@wp.pl 
Pierwsze spotkanie 6 listopad 2015 godzina 18.30 - 20,30. Przewiduje się 4 spotkania. Zajęcia bezpłatne, wystarczy 
zabrać nożyczki, klej do papieru, szare gazety i oczywiście chęci.                                                       Zapraszamy 

Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
W tym miesiącu zebraliśmy 70 zł. w Groszu oraz 50 zł. w Promyku, 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 

 

 

Przepis na Przepis na Przepis na Przepis na dżem z dżem z dżem z dżem z ałyczy czyli śliwki wiśniowejałyczy czyli śliwki wiśniowejałyczy czyli śliwki wiśniowejałyczy czyli śliwki wiśniowej    ––––    Mrozowski Produkt Lokalny Pani Mrozowski Produkt Lokalny Pani Mrozowski Produkt Lokalny Pani Mrozowski Produkt Lokalny Pani 
PaPaPaPatrycji Siekluckiejtrycji Siekluckiejtrycji Siekluckiejtrycji Siekluckiej (II miejsce) (II miejsce) (II miejsce) (II miejsce)    

Ok.5 kg śliwek  
brązowy cukier , laska wanilii i mielony kardamon  

Produkt lokalny 2015 

Biblioteka w Mrozowie zaprasza na pierwszą część wystawy dokumentów i zdjęć Biblioteka w Mrozowie zaprasza na pierwszą część wystawy dokumentów i zdjęć Biblioteka w Mrozowie zaprasza na pierwszą część wystawy dokumentów i zdjęć Biblioteka w Mrozowie zaprasza na pierwszą część wystawy dokumentów i zdjęć 
obrazujących początki osadnictwa obrazujących początki osadnictwa obrazujących początki osadnictwa obrazujących początki osadnictwa     

w powojennym Mrozowie.w powojennym Mrozowie.w powojennym Mrozowie.w powojennym Mrozowie.    
    
    

Owoce po umyciu podgrzewać w całości z pestkami w garnku, aż się rozpadną.  
Przetrzeć przez sito uzyskując płynny mus. Potem gotując doprawić brązowym cukrem , 
laską wanilii i mielonym kardamonem do smaku. Produkt końcowy jest dość płynny,.  Przelać 
całość do słoików i pasteryzować.  
Można wykorzystać jako składnik domowych galaretek lub jako wsad owocowy do koktajli z 
jogurtem naturalnym, pestkami słonecznika i miodem - pycha!  


