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KONSTYTUCJA 3 MAJA – CO TO WŁAŚCIWIE BYŁO? 
 

Mamy 1791 rok, dwie dekady po pierwszym rozbiorze, 
jest to druga spisana konstytucja na świecie (Amerykanie 
wyprzedzili nas o 4 lata, Francuzi spóźnili o 4 miesiące), 
trwają próby zreformowania Rzeczypospolitej.  

Dosłownie rzecz ujmując, Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów była republiką z dożywotnim prezydentem wybie-
ranym przez tych spośród panów szlachty, którym chciało 
się pofatygować na walną elekcję. Dla niepoznaki ten 
prezydent był zwany królem. 

No i okazuje się, że niektórzy ówcześni uważali taki stan 
rzeczy za niedopuszczalny, destabilizujący państwo i bez-
pieczeństwo jego mieszkańców, ułatwiający obcym tronom 
manipulacje polityczne. Stąd Konstytucja 3 Maja przesą-
dziła o tym, że po śmierci Stanisława Augusta tron objąć 
miał Fryderyk August, elektor saski, a za nim jego po-
tomkowie w linii męskiej. 

Ustrój, który stworzyła Konstytucja, możemy nazwać 
monarchizmem konstytucyjnym, bo określał go ten akt 
prawny. To był przełom w Polsce. Nie było u nas takiego 
ustroju nigdy. Reakcja państw europejskich pokazała, że 
słusznie sądzono, iż to wzmocni państwo polskie. Autorzy 
konstytucji uważali, że pozwoli ona nam zerwać ze sła-
bością państwa. Ale to nie było na rękę zarówno Rosji, jak  
i Prusom.  

Konstytucja 3 maja, będąca skutkiem dążeń do naprawy 
stosunków wewnętrznych w Polsce po I rozbiorze (1772), 
pozostawiała w Polsce ustrój stanowy, wprowadzając jed-
nak pewne zmiany. Zmniejszono wpływy polityczne magna-
terii na zarząd kraju poprzez wykluczenie z sejmików 
szlachty nieposiadającej ziemi, będącej warstwą najbar-
dziej podatną na wpływy i przekupstwo. W prawie wybor-
czym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono 
cenzusem posiadania. 

Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr ziem-
skich i uzyskiwania szlachectwa. Utrzymując poddaństwo 
chłopów, konstytucja pozbawiała jednak szlachtę prawa 
najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując 
ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego".  

Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, zno-
sząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jed-
nolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano 
katolicyzm, przy tolerancji dla innych uznawanych przez 
państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział 
władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy dwuizbowy dwuizbowy dwuizbowy 
parlament, składający się z Sejmu parlament, składający się z Sejmu parlament, składający się z Sejmu parlament, składający się z Sejmu ---- 204 posłów spośród  204 posłów spośród  204 posłów spośród  204 posłów spośród 
szlachtyszlachtyszlachtyszlachty----posesjonatów i 24 plenipotentów miast oraz posesjonatów i 24 plenipotentów miast oraz posesjonatów i 24 plenipotentów miast oraz posesjonatów i 24 plenipotentów miast oraz 
SenatuSenatuSenatuSenatu, którego rolę znacznie zmniejszono. 

 

 Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum 
veto, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. 
Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były 
w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu 
"poprawy konstytucji". 

Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, 
tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i pięciu ministrów: 
policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagra-
nicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Mini-
strowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez 
siebie akty.  

Zniesiono wolną elekcję - po śmierci Stanisława Augusta po śmierci Stanisława Augusta po śmierci Stanisława Augusta po śmierci Stanisława Augusta 
Poniatowskiego tron miał być dziedzicznyPoniatowskiego tron miał być dziedzicznyPoniatowskiego tron miał być dziedzicznyPoniatowskiego tron miał być dziedziczny, tylko w razie 
wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać 
nową dynastię. 

Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, 
przewidując stworzenie stale urzędujących sądów ziem-
skich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór  
w drugiej instancji - Trybunału Koronnego i sądów asesor-
skich. 

Próba wprowadzenia konstytucji w życie została prze-
kreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego 
konfederakonfederakonfederakonfederacja targowicka cja targowicka cja targowicka cja targowicka (zawiązana przez przywódców 
obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego 
ustroju Rzeczypospolitej pod hasłami obrony zagrożonej 
wolności) i wkroczenie wojsk rosyjskich w granice Polski. 

Konstytucja oznaczała pokonanie wielowiekowych 
słabości państwa polskiego, zwłaszcza liberum veto. Sejm 
odtąd miał podejmować decyzje większością głosów i sta-
wał się rzeczywiście centralnym, państwowym organem 
ustawodawczym, a konfederacje miały być zakazane.  

Witalisa 

 

 

Remont kościoła parafialnego w MrozowieRemont kościoła parafialnego w MrozowieRemont kościoła parafialnego w MrozowieRemont kościoła parafialnego w Mrozowie    
Dzięki ofiarności parafian rozpoczęły się prace kolejnego etapu remontu kościoła. 
Zostały wybudowane krawężniki z kostki granitowej, zainstalowane studzienki. 
Rozpoczęło się brukowanie płytami granitowymi chodnika wokół kościoła. Praca 
szybko się posuwa i jeśli starczy środków to chodnik będzie gotowy już na Boże 
Ciało. 
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Już wkrótceJuż wkrótceJuż wkrótceJuż wkrótce    
Świetlica w MrozowieŚwietlica w MrozowieŚwietlica w MrozowieŚwietlica w Mrozowie    

W poniedziałki, wtorki i czwartki od 19-20 bilard oraz tenis dostępny dla dorosłych. 
W pozostałe dni zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży. 
W środy od  18.00W środy od  18.00W środy od  18.00W środy od  18.00----19.00 zajęcia plastyczne19.00 zajęcia plastyczne19.00 zajęcia plastyczne19.00 zajęcia plastyczne nie tylko dla dzieci – różne techniki malowania 
Od piątku 20.05 Od piątku 20.05 Od piątku 20.05 Od piątku 20.05 w godz.19.00w godz.19.00w godz.19.00w godz.19.00----20.00 20.00 20.00 20.00 NORDIC WALKINGNORDIC WALKINGNORDIC WALKINGNORDIC WALKING - marsz oparty na technice odpychania się od podłoża za 
pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, których umiejętne używanie angażuje górną połowę naszego tułowia 
podczas energicznego spaceru. Jest uprawiany na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez cały rok i w do-
wolnym terenie, co czyni go idealnym treningiem prozdrowotnym dla każdego, bez konieczności poszukiwania centrów 
fitness i siłowni. Treningi w grupie dodają motywacji i umożliwiają nawiązywanie kontaktów towarzyskich. Jeżeli 
koleżanka namawia Cię na „pogaduchy” to Nordic Walking okaże się idealną aktywnością ruchową. Marsz z kijkami na 
poziomie zdrowotnym umożliwia prowadzenie rozmów, podczas gdy ciało intensywnie trenuje i spala kalorie. Nordic 
Walking nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest tani. Jedyny wydatek to zakup pary kijów. Para kijków, 
odpowiednia do warunków pogodowych odzież i wygodne obuwie to podstawowe wyposażenie Nordic Walkera. Na 
pierwszych zajęciach wykwalifikowana instruktorka wprowadzi uczestników w tajniki tej techniki aktywności. 
9.06 o godz. 18.30 9.06 o godz. 18.30 9.06 o godz. 18.30 9.06 o godz. 18.30 –––– Babski czwartek Babski czwartek Babski czwartek Babski czwartek – rozmowa o nowoczesnych technologiach w kosmetologii i profilaktyce zdrowia. 

Biblioteka w MrozowieBiblioteka w MrozowieBiblioteka w MrozowieBiblioteka w Mrozowie    
23 maja 2016r. o godz. 16.30.23 maja 2016r. o godz. 16.30.23 maja 2016r. o godz. 16.30.23 maja 2016r. o godz. 16.30.    ----  warsztaty   warsztaty   warsztaty   warsztaty "A ja rosnę i rosnę, a jak dorosnę...""A ja rosnę i rosnę, a jak dorosnę...""A ja rosnę i rosnę, a jak dorosnę...""A ja rosnę i rosnę, a jak dorosnę..."    
Na zajęciach rozmowa o otaczających nas zawodach. Pielęgniarka, sprzedawca, krawiec, kierowca.... - co łączy te 
zawody? Dzieci wezmą udział w ćwiczeniach, które pomogą im zgromadzić informacje i wzbogacić wiedzę o pracy 
zawodowej, dowiedzą się czym charakteryzuje się praca wybranych przedstawicieli branż zawodowych.  
Warsztaty zostaną poprowadzone w ramach wolontariatu przez doświadczonych doradców zawodowych Katarzynę 
Rostropowicz oraz Patrycję Hutnik.  
Zaproszenie skierowane do dzieci klas od I do III na bezpłatne 1,5 godzinne zajęcia, które odbędą się w BBBBibliotece ibliotece ibliotece ibliotece 
Publicznej w Mrozowie. Publicznej w Mrozowie. Publicznej w Mrozowie. Publicznej w Mrozowie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – prosi się o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 16 maja 2016r. 
na adres: zawodoznawstwo@wp.pl (rodzice dzieci, które wezmą udział w warsztatach zostaną powiadomieni e'mail do 
dnia 19 maja 2016r. - decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

Wyniki konkursu już ogłoszone. Gmina Miękinia, 
realizując po raz kolejny konkurs grantowy "Miękińska 
Inicjatywa Razem", zabezpieczyła na ten cel środki w wy-
sokości 100 tys. zł. Maksymalna dotacja, o którą można było 
wnioskować, to kwota 6 tys. zł. Tym razem do programu 
przystąpiło 18 sołectw oraz 6 stowarzyszeń z gminy 
Miękinia.  

Ideą programu jest możliwość uzyskania dotacji na 
budowę, przebudowę lub remont ścieżek rowerowych, 
szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 
infrastruktury turystycznej, zakup strojów dla zespołów 
ludowych oraz zakup instrumentów. Głównym założeniem 
inicjatywy jest to, że gmina kupuje materiał, natomiast 
pomysł i robocizna to praca mieszkańców. Zaangażowanie 
mieszkańców w tworzenie własnej przestrzeni to najwar-
tościowszy element tego programu. Zgodnie z zamieszczoną 
listą na stronie miekinia.pl, dotacje otrzymało 18 podmio-
tów, wśród których są sołectwa: Zakrzyce, Gałów, Miękinia, 
Lutynia, Źródła, Czerna, Radakowice, Brzezina, Brzezinka 
Średzka, Pisarzowice, Księgienice, Wróblowice, Krępice. 
Poza tym wśród wnioskodawców, którym przyznano 
dofinansowanie są kluby sportowe: „Błyskawica” Lenar-
towice, „Czarni” Białków, „Pogoń” Miękinia oraz stowarzy-
szenia: „Zaborowa Kraina” i nasza „Mrozovia”. Pozostałych 
6 wniosków tworzy listę rezerwową. Zadania te zostaną 
sfinansowane w przypadku powstania oszczędności przy 
realizacji tegorocznego programu grantowego.  

Jakie zadania będą realizowane? Większość dotyczy zagos-
podarowania miejsc rekreacyjnych: budowa zadaszeń, 
postawienie ławek i stołów, utwardzenie nawierzchni pod 
altanami, postawienie grilla czy przygotowanie miejsc pod 
ogniska. Wśród sportowych inwestycji znalazła się budowa 
boiska do koszykówki czy rozbudowa trybun. Innym po-
mysłem jest przygotowanie zaplecza kuchennego w świet-
licy wiejskiej czy budowa miejsca postojowego dla rowerów. 
Jak już wspomnieliśmy we wcześniejszym numerze naszej 
gazety, Stowarzyszenie „Mrozovia” złożyło wniosek  
pt. ”Podniesienie standardu altany w Mrozowie poprzez 
ułożenie nawierzchni z kostki oraz postawienie stanowiska 
do grillowania”. Projekt ten jest kontynuacją działań rea-
lizowanych w ubiegłych latach. Pozostawienie ubitej ziemi 
pod wiatą mogłoby skutkować okresowym podmakaniem 
terenu pod wiatą oraz powstawaniem nierówności. 
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Taką nawierzchnię trudno byłoby utrzymać w czystości, co 
znacznie obniżałoby walor estetyczny wybudowanej altany. 
Dzięki wyłożonej kostce poprawi się estetyka ale i fun-
kcjonalność wiaty. Po zakończeniu projektu skwer w Mro-
zowie będzie posiadał następującą infrastrukturę: plac za-
baw dla dzieci, drewnianą altanę z utwardzonym podłożem 
z kostki betonowej i murowanym grillem, miejsce do gry  
w koszykówkę, służące również jako scena i podest do za-
baw wiejskich, boisko do siatkówki oraz skalniak jako 
element ozdobny. To wszystko sprawi, że skwer, szczególnie 
w okresie wiosenno- letnio-jesiennym będzie pełnił ważną 
funkcję sportową oraz kulturotwórczą dla całej miejsco-
wości. 

Wszystkie podjęte działania udało się zrealizować dzięki 
dobrej współpracy i zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołec-
kiej. 

A czy uda się zrealizować zaplanowane działanie zależy 
przede wszystkim od zaangażowania mieszkańców naszej 
miejscowości. Stowarzyszenie „Mrozovia” wraz z Sołtysem 
zapraszają do współpracy. Informacje o terminach realizacji 
projektu będą udostępniane na stronie internetowej 
mrozow.pl, Facebooku „Stowarzyszenie Mrozovia” oraz na 
łamach naszej gazety. 

Zachęta skierowana jest szczególnie do osób, które 
jeszcze nie włączały się w realizację wcześniejszych działań.  
Poznaj swojego sąsiada i dołóż swoją cegiełkę do rozwoju 
Mrozowa! 

Stowarzyszenie „Mrozovia” 
Źródło informacji o grancie: www.miekinia.pl 
 

Wyniki Miękińskiej Inicjatywy Razem 
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Odbiór „zielonego”Odbiór „zielonego”Odbiór „zielonego”Odbiór „zielonego”    
    Wiosenna aura sprzyja porządkom w ogrodach i na działkach. W związku z powyższym przypominamy naszym 
mieszkańcom, że od 1 stycznia 2016 r. w Gminie Miękinia realizowana jest usługa odbioru odpadów zielonych z nie-
ruchomości zamieszkałych. 
Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy min. trawę, drobne gałęzie, liście, spady. 
Odpady Bio są odbierane w dwojaki sposób: w ramach opłaty tzw. podstawowej lub opłaty dodatkowej. 
W ramach opłaty podstawowej, odpady Bio z terenu nieruchomości odbierane są w formie „wystawki krawężnikowej”, 
z częstotliwością zbiórki 4 razy w roku w systemie zbiórki-workowym. Chęć udziału w organizowanej zbiórce należy 
zgłosić do tut. urzędu na wzorze druku zgłoszenia ZGB-1 dostępnego w siedzibie tut. Urzędu Gminy lub na stronie 
www.miekinia.pl/odpady w folderze do pobrania. 
 W ramach opłaty dodatkowej, odpady Bio z terenu nieruchomości odbierane będą przez Gminę Miękinia w ramach 
świadczenia dodatkowych usług i wysokości cen za te usługi, zgodnie z uchwałą Nr X/79/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
Chęć skorzystania z usługi dodatkowej należy zgłosić na wzorze druku zgłoszenia usługi dodatkowej ZUD-1, z uwęglę-
dnieniem terminów ustalonych w dodatkowym harmonogramie odbioru odpadów Bio. 
Najważniejsze zasady odbioru odpadów zielonych:  
 1. Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie w dniach ustalonych w harmonogramach odbioru odpadów w ra-
mach opłaty podstawowej i harmonogramie odbioru w ramach zleconej usługi dodatkowej. 
 2. Odpady zielone należy wystawić do odbioru w workach foliowych, gminnych (kolor brązowy, oznaczenie gminne)  
o pojemności do 120 litrów. Nie mogą to być worki dostarczane przez Gminę do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych ( żółte czy też niebieskie). Odpady wystawione w tych workach nie będą zabierane. 
 3. W workach należy gromadzić wyłącznie odpady Bio tj.: trawa, liście, chwasty, pocięte gałęzie oraz inne odpady 
roślinne, np. kwiaty, nieprzetworzone owoce i warzywa. 
 4. W terminach nieujętych w harmonogramach odpady zielone można bezpłatnie oddać 
do PSZOK przy ul. Czystej 3 w Miękini. 
 5. Zawiązane worki należy wystawiać: domy jednorodzinne - przed posesję w widocznym 
miejscu, domy wielorodzinne - przy altanie śmietnikowej lub przy pojemnikach; nie 
póżniej niż 1 dzień przed planowaną data odbioru. 
Nie będą odbierane worki: 
 1. Nie wystawione przed posesję/przy altanie. 
 2. Nie zawiązane. 
 3. Zawierające odpady inne niż zielone. 
 4. Inne niż gminne, koloru brązowego 
 Wystawka krawężnikowa odpadWystawka krawężnikowa odpadWystawka krawężnikowa odpadWystawka krawężnikowa odpadów wielkogabarytowychów wielkogabarytowychów wielkogabarytowychów wielkogabarytowych    

Dzień Zbiórki: 10.05.2016 r. i 15.11.2016 r. 
 Trasa: Błonie, Wróblowice, Kadłub, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec, Mrozów, Siemichów i Przydroże. 
W ramach organizowanej zbiórki można oddać: 
 • zużyty sprzęt AGD i RTV m.in.: komputery, monitory ,drukarki, sprzęt radiowy i telewizyjny, lodówki, kuchenki, 
pralki, urządzenia kuchenne itp; 
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, 
motocykli, rowerów; 
 • odpady wielkogabarytowe m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy i inne meble (np. ogrodowe), deski do prasowania, dywany, 
materace, wózki dziecięce, wózki na zakupy (nieprzemysłowe), rowery, duże zabawki. 
UWAGA w ramach zbiórki nie będą zbierane : 
 •odpady zmieszane i selektywne zebrane (plastik, papier i szkło); 
 •odpady budowlane i rozbiórkowe ( m.in.: gruz, cement, kruszony beton, płyty ceramiczne, kafle itp.); 
 • odpady niebezpieczne (m.in.: farby, leki, oleje, rozpuszczalniki, paliwa, zbiorniki i pojemniki po paliwach i che-
mikaliach, chemikalia, zużyte świetlówki rtęciowe, inne odpady zawierające rtęć, akumulatory, baterie itp.); 
 • odpady przemysłowe (m.in.: odpady poprodukcyjne, zużyte zbiorniki po cieczach przemysłowych, uszkodzone 
maszyny produkcyjne i ich części, zbędne wyposażenie techniczne zakładów produkcyjnych, ferm hodowlanych itp.); 
 • odpady, które powinny podlegać złomowaniu i odpowiedniej utylizacji (m.in. : pojazdy spalinowe i ich karoserie, 
części samochodowe, motory, motorowery, kosiarki spalinowe oraz części do w/w); 
 • odpady biodegradowalne – odpady ogrodowe (m.in.: ścięte drzewa, gałęzie, trawa itp.). 
Przedmioty należy wystawić przed swoją posesję, przed dzień planowanej zbiórki.  
WAŻNE - ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI: 
Do 2 dni roboczych od dnia planowanego odbioru odpadów – dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości  
w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów w terminie. Telefonicznie na numer 71 735-92-65 lub pisemnie 
lub elektronicznie na adres: reklamacje@miekinia.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane niezbędne dla 
ustalenia okoliczności, w szczególności: a) Imię i Nazwisko zgłaszającego; b) Adres nieruchomości dotyczącej 
reklamacji; c) Opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW :HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW :HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW :HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW :    
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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,    
SPROSTOWANIE!!!SPROSTOWANIE!!!SPROSTOWANIE!!!SPROSTOWANIE!!!    
W numerach 45 i 46 W numerach 45 i 46 W numerach 45 i 46 W numerach 45 i 46 zostały podane błędnie zebrane sumy w poszczególnych sklepach. zostały podane błędnie zebrane sumy w poszczególnych sklepach. zostały podane błędnie zebrane sumy w poszczególnych sklepach. zostały podane błędnie zebrane sumy w poszczególnych sklepach. W miesiącu W miesiącu W miesiącu W miesiącu 
lutymlutymlutymlutym zebraliśmy zebraliśmy zebraliśmy zebraliśmy    w Groszu w Groszu w Groszu w Groszu 123 zł.123 zł.123 zł.123 zł.,,,, w Promyku w Promyku w Promyku w Promyku    47474747 zł. zł. zł. zł. a  a  a  a     w miesiącu marcuw miesiącu marcuw miesiącu marcuw miesiącu marcu w Groszu 138 zł., w Promyku  w Groszu 138 zł., w Promyku  w Groszu 138 zł., w Promyku  w Groszu 138 zł., w Promyku 
22 zł. 22 zł. 22 zł. 22 zł.  P P P Przepraszamy rzepraszamy rzepraszamy rzepraszamy za tę pomyłkęza tę pomyłkęza tę pomyłkęza tę pomyłkę    WWWWłaściciela,łaściciela,łaściciela,łaściciela, Pracowników i K Pracowników i K Pracowników i K Pracowników i Klientów lientów lientów lientów sklepu GROSZsklepu GROSZsklepu GROSZsklepu GROSZ w Mrozowie w Mrozowie w Mrozowie w Mrozowie, , , , 
równocześnie dziękując za hojność w finansowym wsparciu naszej gazety.równocześnie dziękując za hojność w finansowym wsparciu naszej gazety.równocześnie dziękując za hojność w finansowym wsparciu naszej gazety.równocześnie dziękując za hojność w finansowym wsparciu naszej gazety.    

W miesiącu kwietniu zebrano 161 zł. (w Groszu 123 zł. a w Promyku 38 zł.) i tym samym 
zwiększony jest nakład bieżącego numeru. 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 

 

 

Wojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na kWojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na kWojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na kWojnowickie Salony Muzyczne zapraszają na koncertoncertoncertoncert    
który odbędzie się 22.05.2016 (niedziela) o 17:00. 
Tym razem tematyką jest muzyka Tatr, a wykonawcami: Jerzy Owczarz - fortepian, Rafał Majzner -
tenor, Maurycy Huf - fortepian 
Na koncercie wykonywane będą utwory na fortepian solo, fortepian na cztery ręce oraz głos 
z fortepianem kompozytorów zainspirowanych przez kulturę Podhala. Usłyszymy tam dzieła Karola 
Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Mieczysława Karłowicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrop z mniszka lekarskiegoSyrop z mniszka lekarskiegoSyrop z mniszka lekarskiegoSyrop z mniszka lekarskiego (miodek majowy) (miodek majowy) (miodek majowy) (miodek majowy)    
Składniki: 
1 kg kwiatów mniszka (trzeba nazbierać ok. 1000 całych główek, bez łodyżek, czyli zapełnić  
5 l wiaderko),2 l wody, 1 kg cukru trzcinowego nierafinowanego, sok wyciśnięty z 1,5 cytryny 
Przygotowanie: 

                                       1. Zebranych kwiatów nie myjemy tylko rozsypujemy na wcześniej rozłożonych gazetach/ 
                                       prześcieradle i pozostawiamy na ok. pół godziny, w ten sposób pozbędziemy się robaczków. Po 
tym czasie proponuję przejrzeć jeszcze kwiatki i sprawdzić czy są czyste.  
2. Oczyszczone kwiatki przekładamy do dużego garnka, zalewamy wodą i gotujemy przez 20 min. od momentu 
zawrzenia. Garnek z wywarem odstawiamy na dobę (lub krócej, np. na noc) w chłodne miejsce. 
3. Po tym czasie przecedzamy wywar przez gazę, kwiaty wyrzucamy, a wywar wlewamy do dużego garnka, dodajemy 
sok z cytryny i cukier. Gotujemy na małym ogniu bez przykrycia przez ok. 2-3 godziny (co jakiś czas mieszając) - do 
uzyskania konsystencji syropu. Kiedy zacznie się pienić tzn., że syrop jest już gotowy i można go rozlać do słoiczków 
(warto zrobić próbę gęstości i kapnąć odrobiną syropu na talerzyk, odczekać chwilkę aż ostygnie i sprawdzić czy jest 
już wystarczająco gęsty). 
4. Gotowy syrop przelewamy do wyparzonych słoików, zakręcamy i stawiamy do ostygnięcia do góry dnem. Wyszło mi  
5 małych słoiczków.  
5. Tak przygotowany syrop przechowujemy nie dłużej niż kilka miesięcy. 

Kwiaty mniszka smażone w cieścieKwiaty mniszka smażone w cieścieKwiaty mniszka smażone w cieścieKwiaty mniszka smażone w cieście    
Kwiaty zebrane w bezpiecznym miejscu porządnie wydmuchać z robaczków, odciąć łodyżki. Następnie maczać w cieście 
i smażyć na głębokim oleju. 
Można użyć tempury (szklanka mąki, szklanka mąki kukurydzianej, 2 szklanki wody, sól) lub ulubionego ciasta 
naleśnikowego, np.  ciasto z mleka koziego, mąki i łyżeczki skrobii. Jeżeli ciasto będzie rzadkie, wtedy będzie widać 
płatki mniszka, natomiast w cieście gęstym powstaną racuszki. Można jeść np.: z dżemem lub śmietaną. 
 

Czas na mleczeCzas na mleczeCzas na mleczeCzas na mlecze    
Mamy początek maja, czyli sezon na mniszka. Warto wybrać się na łąkę i nazbierać trochę jego 
kwiatów (najlepiej robić to w godzinach przedpołudniowych - wtedy są najbardziej rozwinięte, 
a także mają więcej smaku i aromatu) i przygotować domowy syrop, który w smaku przy-
pomina miód, dlatego zwany jest majowym miodkiem. Syrop jest bardzo zdrowy - poprawia 
trawienie, wzmacnia organizm,  jest także niezastąpiony w walce z infekcjami i przezię-
bieniem. Również smażone w cieście kwiaty mniszka mogą stać się pyszną przekąską. 

 

 

                                                                                                                                                     

 

   

 

BOBRYBOBRYBOBRYBOBRY    
Czy wiedzieliście, drodzy Czytelnicy, 
 że w Mrozowie mieszkają bobry? 
 Załączamy dokumentację fotograficzną. 

 
NOWE NASADZENIANOWE NASADZENIANOWE NASADZENIANOWE NASADZENIA    

Na drodze z Mrozowa do Żurawińca pojawiły się nowe 
drzewka! Brawo dla Gminy za tę cenną inicjatywę, prosimy 
o więcej. 

MROZOWSKI BASENMROZOWSKI BASENMROZOWSKI BASENMROZOWSKI BASEN    
Po mrozowskim basenie niewiele zostało... nowy inwestor zasypuje 
wgłębienia po basenie gruzem, przygotowując teren pod budowę 
prywatnego domu opieki. Na zdjęciu ocalała tablica dawnego 
ośrodka. 


