
Stowarzyszenie Mrozovia                                                                                   www.mrozow.pl 

 \ 

Świetlica W Mrozowie 
W świetlicy rozpoczął się remont 
w ramach prac termomoderni-
zacyjnych świetlic wiejskich na 
terenie gminy Miękinia. 

Największy postęp prac widać 
już w Brzezince Średzkiej, Księgi-
nicach i Białkowie, gdzie dotych-
czas wykonano ocieplenie wraz  
z elewacją, pokrycie dachowe 
wraz z obróbkami blacharskimi  
i orynnowaniem oraz zamontowa-
no rolety. Na wiosnę zaplanowano 
położenie tynku strukturalnego. 
Do wyżej wymienionych świetlic 
dołączyła ostatnio świetlica  
w Mrozowie, w której ruszyły 
prace termomodernizacyjne. 
Na realizację projektu, który obej-
muje jeszcze termomodernizację 
świetlic w Radakowicach i Lubia-
towie Gmina Miękinia pozyskała 
środki unijne w ramach RPO WD 
2014-2020. 
Mimo rozpoczętego remontu 

 
świetlica w Mrozowie 
zaprasza codziennie  

w godzinach 
poniedziałek 17.00-21.00 

wtorek, czwartek  
i piątek 15.00-19.00 
środa 16.00-20.00 

w tym  
w poniedziałek spotkania 
wspólnoty modlitewnej 

MIRIAM o 19.00 
w środę ZUMBA o godz. 19.00. 
 

 

Przeznacz 1 % na rozwój naszej społeczności 
 

Z  już zebranych środków finansowych zakupiliśmy do-
brej jakości projektor, ekran i opłaciliśmy roczną licencję 
na publiczną emisję filmów. Dzięki temu przez rok  
w świetlicy w Mrozowie były wyświetlane filmy w ramach 
„Kina na prowincji” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Naszym zamiarem jest, aby zebrane środki przeznaczone 
były na takie działania, z których pożytek będą miały 
wszystkie grupy wiekowe w naszym środowisku. 
Pomysłów mamy wiele. Choćby do już zakupionego 
sprzętu potrzebne jest nagłośnienie z mikrofonami, które 
byłoby wykorzystywane nie tylko do wyświetlania filmów, 
ale nagłaśniania imprez i zabaw w świetlicy wiejskiej jak 
również na świeżym powietrzu.  

Szanowni Państwo, tylko od ilości zebranych środków 
zależy, ile uda się nam wspólnie zrealizować.  Przekazując 
1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „MROZOVIA”, inwes-
tujemy w rozwój naszej społeczności. 

Zarząd Stowarzyszenia „MROZOVIA” 

Stowarzyszenie Mrozovia KRS: 0000283820  
 
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Stowarzy-
szenie „MROZOVIA” posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Oznacza to, że przy okazji rocznych rozliczeń 
możecie Państwo przeznaczyć 1 % podatku właśnie na naszą 
organizację. Mogą to także zrobić osoby będące na eme-
ryturze, za których zeznanie wypełnia ZUS. Liczymy, że to 
właśnie Państwo, jako mieszkańcy Mrozowa i okolic, ale także 
Państwa bliscy i znajomi wesprą naszą działalność.   


