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Do 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, 
W miesiącu styczniu, lutym zebrano 195 zł. (w Groszu 147 zł. a w Promyku 48 zł.) i nakład bieżącego 

numeru został zwiększony. 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.  
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Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z kościoła w Miękini dnia 23.03.2018 r. 
o godz. 19. Trasa o długości ok. 19,5 km prowadzi na Diabelską Górę, Zabór 
Mały, Górki Lubiatowskie, Lubiatów, Zabór Wielki. Na drogę warto zabrać 
czołówkę lub inne źródło światła. 
 
 

 
Wieści z Gminy… 
Kolejne umowy na drogi podpisane 
Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gałowie, Krępicach i Mrozowie oraz budowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Brzezince Średzkiej wkrótce stanie się faktem za sprawą podpisanych umów  
z wykonawcami – firmą Budromos i Berger Bau. 

Umowy zostały podpisane 20 lutego br. w Urzędzie Gminy przez Wójta Gminy Miękinia Jana Mariana Grzegorczyna 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czesława Osieckiego z przedstawicielami firm Berger Bau i Budromos. 

Wartość kontraktu z firmą Berger Bau opiewa na prawie 334 tys. zł i dotyczy budowy drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych (ulice Dębowa i Jesionowa) w Brzezince Średzkiej. Firma Budromos wykona z kolei przebudowę dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gałowie (ul. Piękna), Krępicach (ul. Polna) i Mrozowie (ul. Owocowa) na łączną 
kwotę 637 tys. zł. 

Realizacja obu inwestycji potrwa do połowy października br. 
 

Budowa „Park&Ride” w toku 
Trwają prace przy budowie parkingów zlokalizowanych przy stacjach kolejowych w gminie Miękinia.  

W Brzezince Średzkiej wykonano: roboty ziemne, kanalizację deszczową, część prac dotyczących oświetlenia 
drogowego związanych z wykonaniem instalacji podziemnych oraz rozpoczęto budowę ściany oporowej z gabionów. 
W Księginicach i Mrozowie wykonano: roboty ziemne, kanalizację deszczową, część prac dotyczących oświetlenia 
drogowego związanych z wykonaniem instalacji podziemnych oraz podbudowę pod kostkę brukową. W Miękini 
zakończono budowę kanalizacji deszczowej, trwają przygotowania do wykonania stabilizacji.  

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w 
centrum Wrocławia poprzez budowę P&R w: Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach” współfinan-
sowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  
 

Nowe oświetlenie drogowe powstanie do końca września 
14 lutego br. Wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn podpisał umowę na wykonanie oświetlenia drogowego  
w sześciu miejscowościach na terenie gminy z przedstawicielem firmy „Itinet”.  

W pierwszej kolejności planowana jest budowa oświetlenia w Gałowie (ulice: Sportowa, Olimpijska i Piękna do 
skrzyżowania z ul. Olimpijską), Żurawińcu (część ul. Kasztanowej i ul. Spacerowa do skrzyżowania z ul. Słoneczną), 
Głosce (ul. Średzka), Krępicach (ulice: Nowa i Wróblowicka), Brzezinie (ulice: Willowa, Topolowa, Prosta, Polna do 
skrzyżowania z ul. Markową) oraz Mrozowie (ulice: Odrzańska, Kwiatowa, Parkowa, Kościuszki, Chabrowa). Łącznie w 
ramach podpisanej umowy powstanie 160 lamp oświetleniowych. Jednocześnie Gmina Miękinia planuje rozsze-rzenie 
zadania o dodatkowe 95 lamp. Warto przypomnieć, że tylko w 2017 r. nowe oświetlenie drogowe powstało  
w Brzezinie (ul. Kopernika, Lipowa, Dębowa, Działkowa), Mrozowie (ul. B. Chrobrego, Aleja Brzozowa, Jastrzębia, 
Orla, Myszołowia) i Żurawińcu (ul. Główna) oraz Wilkszynie (ulice: Kwiatowa, Chabrowa, Wiśniowogórska, Łąkowa  
i Północna) i Lutyni (ulice Szkolna i Wiśniowa).  

ze strony miekinia.pl 
 

Drogi podatniku, jeśli otrzymałeś od organy rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie rozliczasz się to wypełnij 
druk PIT-OP za 2017 rok i w pozycji 9 wpis KRS 0000283820 w pozycji 10 cel: SENIORZY 
1% twojego podatku przeznaczysz na MROZOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ŚRODOWISKA LOKALNEGO 
"MROZOVIA" na warsztaty skierowane dla seniorów. 
Deklaracje dostępne w marketach. 

Już wkrótce 
W Bibliotece w Mrozowie od 7 marca będzie otwarta wystawa 
fotograficzna pt. „ Cheerleaderki w obiektywie Ziólkowskiego”. 
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