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Po występie zespołu „Radośni”, nasz lokalny „mistrz 
mikrofonu”, Kazimierz Bychawski, wystąpił z kilkoma 
skeczami, parodiując m.in. satyryka Mariana Załuckiego 
czy prof. Wiktora Zina. Wybuchy śmiechu świadczyły o 
poczuciu humoru wygłaszającego i słuchających. W drugiej 
części seniorowego święta zaśpiewała reprezentantka 
młodzieży z Miękini Aleksandra Dziepak, wykonując znane 
polskie piosenki. Impreza stała się okazją do spotkania, 
rozmów, integracji środowiska. 

W Dniu Seniora wziął udział gospodarz wójt gminy Jan 
Marian Grzegorczyn, dzielna obsługa czyli instruktorka 
świetlicy, radna i sołtys z Mrozowa oraz ok. 35 szacownych 
gości seniorów. 

Organizatorom gratulujemy i dziękujemy. 
Dorota Kozyra 

 
Dnia 20 listopada odbył się w Mrozowie Dzień Seniora, na 

który najstarszych mieszkańców naszej miejscowości 
zaprosił Wójt Gminy Miękinia. Imprezę przygotowała 
instruktorka świetlicy, pani Andżellika Dziadosz, sołtys 
Radosław Kamiński z radną Anną Giedzińską-Dudek. Przy 
pięknie zaaranżowanym nakryciu stołów zasiedli nasi 
seniorzy, którzy licznie skorzystali z zaproszenia. Przy 
słodkim poczęstunku obejrzeli i wysłuchali występu zespołu 
Seniorzy U.T.W. Miękinia. Przy znanych utworach aktywnie 
włączali się w śpiew, biesiadując z piosenką na ustach. 
Trudno było usiedzieć w miejscu przy walczykach, dlatego 
nie zabrakło odważnych, aby wyjść na parkiet do tańca. 
Trzeba przyznać, że zespół z Miękini jest pełen pozytywnej 
energii. 

Atmosfera radości sprzyjała pomysłom choćby na 
założenia własnego, mrozowskiego zespołu czy kontynuacji 
tego typu spotkań. „Bardzo fajna impreza, mogło być ich 
więcej, aby coś się działo w Mrozowie również dla 
starszych mieszkańców” -  mówiła jedna z uczestniczek. 

    
Czas Bożego Narodzenia to czas  szczególnego przeżywania miłościCzas Bożego Narodzenia to czas  szczególnego przeżywania miłościCzas Bożego Narodzenia to czas  szczególnego przeżywania miłościCzas Bożego Narodzenia to czas  szczególnego przeżywania miłości        
i życzi życzi życzi życzliwości w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomychliwości w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomychliwości w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomychliwości w gronie najbliższych, przyjaciół, znajomych,,,, nawet tych  nawet tych  nawet tych  nawet tych 
spotykanych przelotniespotykanych przelotniespotykanych przelotniespotykanych przelotnie.... Życzymy miłości między ludźmi, zrozumienia,  Życzymy miłości między ludźmi, zrozumienia,  Życzymy miłości między ludźmi, zrozumienia,  Życzymy miłości między ludźmi, zrozumienia, 
wybaczenia i zgody, pozytywnego przyjmowania każdegowybaczenia i zgody, pozytywnego przyjmowania każdegowybaczenia i zgody, pozytywnego przyjmowania każdegowybaczenia i zgody, pozytywnego przyjmowania każdego, , , , nie tylko na nie tylko na nie tylko na nie tylko na 
czas świąt, czas świąt, czas świąt, czas świąt, ale całego nadchodzącego ale całego nadchodzącego ale całego nadchodzącego ale całego nadchodzącego Nowego RokuNowego RokuNowego RokuNowego Roku    

RedakcjRedakcjRedakcjRedakcja a a a     

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 pragniemy Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 pragniemy Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 pragniemy Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 pragniemy 
życzyć naszym Klientom dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.życzyć naszym Klientom dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.życzyć naszym Klientom dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.życzyć naszym Klientom dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.    

Dziękujemy za zaufanie i odwiedzanie naszego sklepu ''GROSDziękujemy za zaufanie i odwiedzanie naszego sklepu ''GROSDziękujemy za zaufanie i odwiedzanie naszego sklepu ''GROSDziękujemy za zaufanie i odwiedzanie naszego sklepu ''GROSZ''. Z''. Z''. Z''.     
Życzenia składają: Kasia, Iza, Kasia, Mariola, Marlena, Asia oraz właściciel RomekŻyczenia składają: Kasia, Iza, Kasia, Mariola, Marlena, Asia oraz właściciel RomekŻyczenia składają: Kasia, Iza, Kasia, Mariola, Marlena, Asia oraz właściciel RomekŻyczenia składają: Kasia, Iza, Kasia, Mariola, Marlena, Asia oraz właściciel Romek    

'' GROSZ'' ZAKUPY BLISKO DOMU'' GROSZ'' ZAKUPY BLISKO DOMU'' GROSZ'' ZAKUPY BLISKO DOMU'' GROSZ'' ZAKUPY BLISKO DOMU    
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE    
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Już wkrótce…Już wkrótce…Już wkrótce…Już wkrótce…    
                    W świetlicy w Mrozowie:W świetlicy w Mrozowie:W świetlicy w Mrozowie:W świetlicy w Mrozowie:    
04.12.201504.12.201504.12.201504.12.2015 godz. 16.30-18.00 zzzzajęcia plastyczne dla dzieciajęcia plastyczne dla dzieciajęcia plastyczne dla dzieciajęcia plastyczne dla dzieci  
- ozdoby  świąteczne na choinkę (materiały do wykonania zapewnia organizator) 
godz.18.00-20.00 zzzzajęcia dla młodzieży i dorosłychajęcia dla młodzieży i dorosłychajęcia dla młodzieży i dorosłychajęcia dla młodzieży i dorosłych 
- ozdoby świąteczne na kiermasz zaplanowany na dzień 06.12.2015 techniki prac – wiklina, decoupage,  
     scrapbooking itp.     
Sylwester w MrozowieSylwester w MrozowieSylwester w MrozowieSylwester w Mrozowie    ----     zgłoszenia i zapytania  kierować do radnej lub soltysa. 
W każdą środę o godz. 19.00 ZumbaZumbaZumbaZumba  - taneczne ćwiczenia dla każdego 
 
7.12.2015 po Mszy Św. o godz. 12.00 kiermasz świąteczny7.12.2015 po Mszy Św. o godz. 12.00 kiermasz świąteczny7.12.2015 po Mszy Św. o godz. 12.00 kiermasz świąteczny7.12.2015 po Mszy Św. o godz. 12.00 kiermasz świąteczny na parkingu koło kościoła. na parkingu koło kościoła. na parkingu koło kościoła. na parkingu koło kościoła.    

Sadzimy drzewka 

W sobotę 28 listopada zasadziliśmy 6 prześlicznych jarzębin 
w bezpośredniej okolicy naszej planowanej altany (od strony 
stawu). Drzewa otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Gminy Mię-
kinia. Zgodę na nasadzenie wydało również Nadleśnictwo 
Miękinia, które jest właścicielem terenu. Efekty naszej pracy 
możecie Państwo ocenić sami. Uprzedzam, że nie przyjmuję 
żadnych reklamacji na lokalizację drzewek. Udało nam się (tak 
jak przy kopaniu dołów pod podstawy betonowe) skorzystać 
z pomocy koparki przy sadzeniu drzew. Dzięki temu wy-
starczyła "powalająca" liczba uczestniczących ludzi. Były trzy 
osoby dorosłe i dwóch nastolatków. Z premedytacją nie piszę 
kto pomagał tak by więcej ludzi miało okazję znaleźć się na 
liście osób wspierających budowę altany. 

Pozwolę sobie jednak bardzo podziękować Zbyszkowi 
Król i Arturowi Chrzanowskiemu za pomoc w kopaniu 
ciężkim sprzętem, bez którego byłoby to bardzo trudne. 
Podziękowania należą się również Wójtowi panu Janowi 
Marianowi Grzegorczynowi oraz dyrektorowi Zakładu 
Usług Komunalnych panu Romanowi Siekowi za mocne 
wsparcie naszego przedsięwzięcia. Korzystając z okazji 
chciałbym przeprosić za tak dużą ilość "migających" 
latarni - zgłoszone są już od trzech tygodni i naprawa ich 
jest wciąż  reklamowana u dostawcy energii. Niestety na 
razie brak jest poprawy. Przypominam swój adres e-mail - 
sołtys.mrozow@outlook.com i numer telefonu 501692522 

Sołtys Radosław Kamiński 

Fot. Maksymilian i Mieszko Kozyra 

CCzzyyżżbbyy  rreemmoonntt  ddrrooggii??  

30 listopada Wojewoda Dolnośląski opublikował listę 
rankingową wniosków złożonych w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. Dobry wniosek dotyczący „Przebudowy publicznej drogi 
powiatowej nr 2058D w m. Mrozów i 2055D relacji Mrozów-
Wojnowice-Wilkostów” przygotowany przez Gminę Miękinia 
zajął 4 miejsce na wstępnej liście rankingowej wniosków do 
dofinansowania podpisanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

W ramach współpracy z Powiatem Średzkim, który jest 
wnioskodawcą tego zadania, gmina Miękinia zleciła i opłaciła 
przygotowanie dokumentacji technicznej zadania, 
przygotowała wniosek o dofinansowanie i zobowiązała się do 
finansowania wkładu własnego Powiatu w wysokości 50% 
kosztów zadania. 

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Średzki  
w 2016 roku – mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy 
Miękinia. W ramach zadania wykonana zostanie 
przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez wieś 
Mrozów oraz drogi powiatowej relacji Mrozów – 
Wojnowice – Wilkostów wraz z przebudową chodników 
poboczy i odwodnienia. Kosztorysowa kwota inwestycji to 
6 mln zł, wnioskowana kwota dotacji to 3 mln zł.  
W ramach naboru Gmina Miękinia złożyła również 
wniosek na dofinansowanie dróg gminnych w miejsco-
wości Wilkszyn. Obecnie zadanie znajduje się na 17 
miejscu listy dofinansowania na 65 wniosek ocenionych 
pozytywnie. Czekamy na ostateczne rozstrzygniecie Woje-
wody. 

za www.miekinia.pl 
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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  
 

Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
W tym miesiącu zebraliśmy 100 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 

 
 

PPPPrzepis narzepis narzepis narzepis na    ciasto z Marsaciasto z Marsaciasto z Marsaciasto z Marsa –––– Mrozowski Produkt Lokalny Pani Mrozowski Produkt Lokalny Pani Mrozowski Produkt Lokalny Pani Mrozowski Produkt Lokalny Pani Anny W Anny W Anny W Anny Witańskiej itańskiej itańskiej itańskiej     (I(I(I(IIIIII miejsce)I miejsce)I miejsce)I miejsce) 

Produkt lokalny 2015 

Ciasto jest proste: 3 jajka, ok 1/2 szklanki cukru, ok 1 szklanka mąki, proszek do 
pieczenia.  
Ucieramy. Następnie ŚWIEśY szpinak rozdrabniamy z odrobiną wody tak, aby uzyskać 
zielony płyn. Łączymy z ciastem. MoŜna dodać jakiekolwiek owoce, np. Ŝółte mirabelki 
ładnie kontrastują z zielenią ciasta. Pieczenie powinno zająć około 1/2 godziny. Dla 
niebojących się kalorii – lukier na górze. 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE    
    
W związku z częstymi kradzieżami w sklepie ''GROSZ'' informujemy, że wszyscy złodzieje, 
złapani przez załogę i nagrani na monitoringu, będą zgłaszani na Policję, bez wyjątku. 
Filmy z kradzieży są archiwizowane. 
Ps. Cały czas czekam na zwrot pieniędzy od pani X, która ukradła w czasie dwóch minut 
towar o wartości ok.250zł. Pozdrawiam Roman Skałecki tel.606-811-978 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓWHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓWHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓWHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW    


