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To już pięćdziesiąte wydanie! 

Cdn  na str. 2 
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Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą Głos Mrozowa, czy to pisząc 
artykuły, czy wspierając nas finansowo. 

przygotowania formacyjno-organizacyjne, również na po- 
ziomie parafii i diecezji, których zwieńczeniem były wyda-
rzenia w Krakowie w dniach 26–31 lipca 2016. Hasło 
obecnych ŚDM brzmiało: „Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). 

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Od 1997r. mają one  
dwie zasadnicze części:  

1. "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na 
terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania;  

2. tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście 
organizacyjnym.  

W Polsce Dni w Diecezjach odbywały się od 20 do 25.07. 
Młodzież z różnych stron świata była goszczona przez 
polskie rodziny, a parafie czy diecezje organizowały różne 
wydarzenia religijno-kulturalne. W dniu 25 lipca młodzież 
zaczęła przybywać do Krakowa, a wraz z nią przybyłam i ja 
z mężem. W tym dniu mogliśmy bez przeszkód dostać się  
do miejsc centralnych wydarzeń w celu dowiezienia mate-
riałów promocyjnych czy banerów i rollupów. Od wtorku 
można było się tam dostać samochodem tylko ze specjalną 
przepustką.  

Na program Światowych Dni Młodzieży składały się 
centralne dni spotkań młodzieży z Ojcem Świętym, zwane 
Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzyszące im wyda-
rzenia o charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: 
liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami  
i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie czy 
koncerty i przedstawienia. 

Wydarzenia centralne to  w czwartek CEREMONIA PO-
WITANIA na Błoniach, w piątek Droga Krzyżowa na Bło-
niach, w sobotę na CAMPUS MISERICORDIAE- czuwanie 
modlitewne z młodzieżą, w niedzielę Msza Święta Posłania 
na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, z ogłoszeniem 
miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży. 

Cdn na str.3 
 

ŚDM 

Nietrudno rozpoznać skrót w ty-
tule. Czy ktoś jest katolikiem 
czy też nie, pewnie niejedno-
krotnie słyszał o tym wydarze-
niu, które dopiero co miało 
miejsce w Polsce. „Światowe 
Dni Młodzieży” - przyszło mi  
o nich pisać ze względu na 
uczestnictwo już w samym Kra-
kowie.  

Mam nadzieję, że były też i inne osoby reprezentujące 
naszą parafię w spotkaniu z papieżem, czekamy na kolejne 
relacje z ŚDM. 

Piszę z nieukrywaną dumą, że inspiracją ŚDM dla św. 
Jana Pawła II były Dni Wspólnoty z oaz rekolekcyjnych 
Ruchu Światło-Życie, w których polski papież wielokrotnie 
uczestniczył jako kardynał krakowski. W trzynastym dniu 
15-dniowych rekolekcji, gdy rozważana jest tajemnica zes-
łania Ducha Św., uczestnicy z bliższych, a czasami i dal-
szych okolic zjeżdżają się w jedno miejsce, aby się spotkać 
na modlitwie, katechezie, świadectwach i zabawie. Podo-
bna formuła jest zachowana podczas ŚDM, tylko trwa zna-
cznie dłużej.  

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie 
młodych z całego świata, którzy razem ze swoimi dusz-
pasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym 
miejscu. Celem jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła 
Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sa-
kramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie 
Jezusa Chrystusa jako Pana i  Zbawiciela.  

Odbywają się co dwa-trzy lata, zapoczątkowane z inicja-
tywy Jana Pawła II w 1985 roku. Trzy lata temu w Rio de 
Janeiro papież ogłosił, że kolejne ŚDM odbędą się w 
Krakowie w 2016 roku. Od tej pory w Polsce rozpoczęły się  
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Wprowadzały pielgrzymów w przesłanie błogosławień-
stwa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. Wszystkie katechezy były zwieńczone celebra-
cjami eucharystycznymi. 

„Festiwal Młodych” to programy religijne i artystyczno-
kulturalne, które odbywały się popołudniami i wieczorami 
w czasie trzech dni katechez,. Składał się z otwartych  
i bezpłatnych inicjatyw o charakterze artystycznym, religij-
nym oraz duchowym. W ramach tej części ŚDM można 
było wybrać się na różnorodne koncerty, wystawy, warsz-
taty, wydarzenia sportowe, teatralne, itp. Festiwal Mło-
dych był ofertą przygotowaną dla pielgrzymów przez piel-
grzymów – każdy miał szansę wziąć w nim udział nie tylko 
jako widz, ale także jako artysta czy organizator. Liczne 
wspólnoty, zgromadzenia i ruchy religijne dbały o ducho-
wy aspekt Festiwalu. Kościoły Krakowa i okolic, place, 
parki, skwery i ogrody; boiska, hale, stadiony sportowe  
i instytucje kulturalne stały się miejscem spotkań modli-
tewnych oraz ewangelizacyjnych grup z Polski i z całego 
świata. 

Prezentując jedną z dziedzin działalności Ruchu Światło-
Życie przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu miałam 
okazję wysłuchać katechezy bp. Edwarda Dajczaka, bp. 
Adama Szala oraz zobaczyć młodzież grającą w różne gry 
sprawnościowe czy tańczącą pod okiem wodzirejów zabaw. 
Nie zawsze kończyło się to u mnie tylko na biernym oglą-
daniu ☺. Młodzież zarażała radością, entuzjazmem, spon-
tanicznością i otwartością na każdego. Wszyscy bez 
względu na narodowość, kulturę, kolor skóry, język, a 
nawet wiek, bawili się razem. Jednak kondycją trudno mi  
było im dorównać. 

Spacerując po Krakowie, byłam zaskoczona spontani-
cznie okazywaną radością mijających się grup, skando-
waniem, oklaskami czy przybijaniem „piątek”. Kraków 
opanował kolorowy tłum młodych ludzi z chorągwiami  
i transparentami. Wszyscy wyposażeni byli w okolicz-
nościowe plecaczki w trzech kolorach: żółtym, czerwonym 
i niebieskim. Kiedy się rozpadało, okazało się, że są wypo-
sażeni nie tylko w plecaki, ale też kolorowe peleryny.  

Była jeszcze jedna przestrzeń, jedno centralne miejsce na 
stadionie Cracovii zwane Centrum Powołaniowym, które 
stworzyło okazję do zaprezentowania swojej działalności 
dla zgromadzeń zakonnych, katolickich szkół i uczelni 
wyższych, wydawnictw religijnych, organizacji misyjnych, 
ruchów i wspólnot krajowych i międzynarodowych. Celem 
tego wydarzenia było wskazanie młodym pielgrzymom 
rozmaitych dróg realizacji powołania w Kościele oraz 
zachęta do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego 
Bóg oczekuje od każdego z nas. Centrum Powołaniowe 
dawało także możliwość zapoznania się z duchowym 
bogactwem Kościoła 

 

Były to spotkania przygotowywane przez wcześniej 
zgłoszone instytucje. Ze względu na organizację jednego  
z takich spotkań w ramach Akademii Rodziny miałam 
okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Tytuł „Recepta na 
szczęśliwą rodzinę w duchowości małżeńskiej Ruchu 
Światło-Życie” wzbudziło zainteresowanie wśród młodzie-
ży z różnych krajów, która wypełniła całą salę. Spotkanie 
było prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim. 
Ze względu na odbiorców, którymi była młodzież, jak i cha-
ryzmat Ruchu, program tworzyły świadectwa i zabawy. 
Małżeństwa opowiadały o swoim narzeczeństwie, miłości 
małżeńskiej i rodzinie. Poprzez zabawę młodzież mogła 
sama tworzyć receptę na szczęśliwą rodzinę. To, co nas 
jako prowadzących spotkanie zaskoczyło, to entuzjazm,  
z jakim młodzież z innych krajów przyjmowała informacje 
o stażu małżeńskim czy ilości dzieci w rodzinie. Prawdziwą 
niespodzianką dla nich okazała się młoda rodzina z szóstką 
dzieci, która w komplecie stawiła się na tym spotkaniu.  

Oczywiście najbardziej wyczekiwanymi były momenty -
spotkania z papieżem, choć na żywo wzięłam udział tylko 
w jednym, w Drodze Krzyżowej na Błoniach. Nie chcieliś-
my zajmować miejsc przeznaczonych dla młodzieży, wybie-
rając ekran czy to w kościele czy u naszych przemiłych 
gospodarzy, oglądając transmisje telewizyjne już z tłuma-
czeniem słów papieża. 

Czym były ŚDM dla mnie, osoby, która od dość dawna nie 
należy już do młodzieży? Zobaczyłam młody Kościół, liczny, 
różnorodny, radosny i otwarty na Boga i innych ludzi, a za-
razem spragniony duchowych przeżyć, pozytywnych 
wartości i doświadczenia, i tym właśnie mogliśmy się  
z młodymi dzielić. Jedno mnie jednak niepokoi, że tak mało 
polskiej młodzieży przybyło do Krakowa, jak przystało na 
gospodarzy. I żałuję, że w naszej parafii nic się nie zadziało 
w celu zawiązania się grupy młodzieży, która razem mog-
łaby wyjechać do Krakowa. Parafianie mogliby wspomóc 
tych, dla których wyjazd byłby zbyt kosztowny, czyniąc 
tym samym miłosierdzie, do którego nawołuje nieustannie 
papież. Bardzo trafne jest zawołanie papieża skierowane 
nie tylko do młodzieży: „Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć 
trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy 
na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach,  
o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie po-
myślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe hory-
zonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, 
która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia 
w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. 
Pójść na ulice naśladując <<szaleństwo>> naszego Boga 
(…)” 

Dorota Kozyra 

Fot. Dorota Kozyra 

Program ŚDM w Krakowie od wtorku do 
piątku obejmował w godzinach przedpo-
ludniowych katechezy wygłaszane przez 
biskupów i Eucharystie, w godzinach po-
południowych odbywał się Festiwal Mło-
dych, a w wieczornych adoracje i modli-
twy uwielbienia. Katechezy były głoszone  
w różnych językach, przez biskupów po-
chodzących z całego świata. 

Wśród wielu wystawców znalazł się również 
Ruch Światło-Życie, który zaprezentował swój 
charyzmat. Jednym z celów naszego pobytu  
w Krakowie była aranżacja i wyposażenie tego 
boksu w ulotki, foldery czy inne materiały pro-
mocyjne. W pobliżu odkryłam również stoisko 
Sióstr Albertynek, przedstawiające ich zgroma-
dzenie (na zdj.). Na terenie stadionu w salach 
konferencyjnych odbywały się cztery Akademie: 
Boga, Miłosierdzia, Rodziny i Pracy. 
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Już wkrótce…Już wkrótce…Już wkrótce…Już wkrótce…    
21 sierpnia o godz. 17.00 21 sierpnia o godz. 17.00 21 sierpnia o godz. 17.00 21 sierpnia o godz. 17.00 w Zamku Wojnowicach        WWWWojnowickie Salony Muzyczne ojnowickie Salony Muzyczne ojnowickie Salony Muzyczne ojnowickie Salony Muzyczne ----    CSCSCSCSÁÁÁÁRDRDRDRDÁÁÁÁS!S!S!S! W programie utwory:  
F. Liszta, B.Bartoka, J.Brahmsa, S.Rachmaninowa, V.Montiego.  Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Rezerwacja 
tel. 713417197 lub mail: rezerwacje@zamekwojnowice.com.pl 
10 września10 września10 września10 września Dożynkowy Piknik WiejskiDożynkowy Piknik WiejskiDożynkowy Piknik WiejskiDożynkowy Piknik Wiejski na skwerze w Mrozowie.  W tym roku wszyscy lokalni twórcy amatorzy i pro-
fesjonaliści tworzący rękodzieło mają okazję zaprezentować swoje wyroby na stoisku - RĘKODZIEŁO LOKALNERĘKODZIEŁO LOKALNERĘKODZIEŁO LOKALNERĘKODZIEŁO LOKALNE. 
Zapraszamy osoby wyszywające, szydełkujące, szyjące, malujące, rysujące, majsterkujące, fotografujące, lepiące, 
decoupage-ujące, filcujące, itd, itp. POCHWAL SIĘ !!! Wyciągnij ze strychu lub z piwnicy swoje dziela i pokaz je światu 
po odkurzeniu! Przygotuj 1- 5 prac ( w zależności od wielkości) . Konieczny kontakt - Dorota Ropek, tel. 694-482-224 
lub mail- ropeczki@gmail.com, Wszystkie prace do zwrotu po festynie.  
Tradycyjnie w ramach pikniku odbędą się Gminne Mistrzostwa  w Dojeniu KrowyGminne Mistrzostwa  w Dojeniu KrowyGminne Mistrzostwa  w Dojeniu KrowyGminne Mistrzostwa  w Dojeniu Krowy i konkurs na „Mrozowski Produkt „Mrozowski Produkt „Mrozowski Produkt „Mrozowski Produkt 
Lokalny”Lokalny”Lokalny”Lokalny”. ZACHĘCAMY SERDECZNIE do udziału. 
 

Modernizacja ewidencji gruntów 

Na stronie Urzędu Gminy Miękinia pojawiła się dość dość dość dość 
znacząca informacjaznacząca informacjaznacząca informacjaznacząca informacja dla mieszkańców naszej gminy. 
ZwZwZwZwracamy uwagę na zapis dot. możliwości zapoznania się racamy uwagę na zapis dot. możliwości zapoznania się racamy uwagę na zapis dot. możliwości zapoznania się racamy uwagę na zapis dot. możliwości zapoznania się     
z projektem zmian w ewidencji gruntów i budynkówz projektem zmian w ewidencji gruntów i budynkówz projektem zmian w ewidencji gruntów i budynkówz projektem zmian w ewidencji gruntów i budynków,,,, i zgła i zgła i zgła i zgła----
szania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w terminie, który szania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w terminie, który szania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w terminie, który szania ewentualnych uwag i zastrzeżeń w terminie, który 
upłynął 3 listopada 2015 r.!!!upłynął 3 listopada 2015 r.!!!upłynął 3 listopada 2015 r.!!!upłynął 3 listopada 2015 r.!!! 

W związku z modernizacją ewidencji, od marca 2016r. 
będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieru-
chomości, podatku rolnym i podatku leśnym. 

INFORMACJA PODATKOWA dla właścicieli nierucho-
mości położonych na terenie gminy Miękinia w obrębach:  
Białków, Błonie, Brzezina, Brzezinka Średzka, Gałów, Głos-
ka, Kadłub, Krępice, Księginice, Lenartowice, Lutynia, Ło-
węcice, Miękinia, Mrozów, Pisarzowice, Prężyce, Radako-
wice, Wilkszyn, Wróblowice, Zabór Wielki, Zakrzyce, Źród-
ła. 

  Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520  
z późn. zm.) Starosta Średzki przeprowadził na terenie 
Gminy Miękinia modernizację ewidencji gruntów i budyn-
ków, której celem było dostosowanie danych zawartych  
w ewidencji gruntów i budynków do wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. 2015r. poz. 542 z późn. zm.  

W związku z modernizacją ewidencji, od marca 2016r. 
będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieru-
chomości, podatku rolnym i podatku leśnym. 
 

 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego, zawierający 
proponowane zmiany w ewidencji gruntów i budynków był 
wyłożony do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Środzie Śląskiej w dniach od 14 paź-
dziernika 2015r. do 3 listopada 2015r. W tym okresie 
uprawnione osoby mogły zapoznać się z proponowanymi 
zmianami, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do pro-
tokołu ewentualne uwagi i wnioski. Po upływie 15 dni ro-
boczych dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewi-
dencji gruntów i budynków, podlegają ujawnieniu w bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków. Informację Starosty 
Średzkiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie operatu 
opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 
na obszarze ewidencyjnym Gminy Miękinia, ogłoszono  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 
31 grudnia 2015r. poz. 6255. 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieru-
chomości, położonych na terenie Gminy Miękinia do zgła-
szania się do Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 45, 55-
330 Miękinia, celem złożenia deklaracji bądź informacji 
podatkowych zgodnych z danymi w ewidencji gruntów i bu-
dynków obowiązującymi od dnia 1 marca 2016r. Wery-
fikacja wymiaru podatku będzie prowadzona zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami podatkowymi. 

Wszelkie zapytania i uwagi w kwestii wykonywanych  
w terenie czynności geodezyjnych należy zgłaszać wyłą-
cznie do Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kar-
tografii, Katastru, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska. 

Ze strony: miekinia.pl 

Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
W miW miW miW miesiącu czerwcuesiącu czerwcuesiącu czerwcuesiącu czerwcu    zebrano zebrano zebrano zebrano     113 zł. (w Groszu 8113 zł. (w Groszu 8113 zł. (w Groszu 8113 zł. (w Groszu 80000 zł. a w Pro zł. a w Pro zł. a w Pro zł. a w Promykmykmykmyku 33u 33u 33u 33 zł.) zł.) zł.) zł.)    i niestety i niestety i niestety i niestety nakłnakłnakłnakład kolejnegoad kolejnegoad kolejnegoad kolejnego    

numerunumerunumerunumeru został zmniejszony został zmniejszony został zmniejszony został zmniejszony.... DZIĘKUJEMY za wpłaty!!! 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 


