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„LECZ NAM DO OBRONY DANY 
PAMIĘCI PANCERZ NASZ..” 
                           /Jacek Kaczmarski/ 
Pamiętając o tych, którzy ryzykując 
własną wolność i oddając życie, wy-
walczyli nam NIEPODLEGŁOŚĆ, 
również w Mrozowie zorganizowa-
liśmy stosowną imprezę. 

„Patriotyczne śpiewanie” zgroma-
dziło na świetlicy wiejskiej ok 30 
osób. 

W pięknie udekorowanej na biało-
czerwono sali, z wpiętymi narodowy- 
mi kokardami, śledziliśmy historię naszej Ojczyzny od 
średniowiecza do współczesności. Przy filiżance herbaty  
i ciastku mieliśmy okazję przypomnieć sobie utwory, które 
znamy od dziecka. 

 

Każda pieśń poprzedzona była 
krótkim wstępem, przygotowanym 
przez Panią Beatę Woźnicę, histo-
ryka i nauczyciela. Teksty do wy-
świetlania na ekranie wraz z pod-
kładem muzycznym i przekazem wi-
zualnym przygotował Pan Zbigniew 
Ropek. Miły akcent wprowadzili har-
cerze. Dominik Zięcina zagrał pod-
kład do kilku piosenek z okresu II 
wojny Światowej, związanych z Sza-
rymi Szeregami. 

100- lecie niepodległości obchodzi- 
my przez cały rok, na różne sposoby. W naszej społeczności 
zorganizowaliśmy takie spotkanie, może skromne, ale 
bardzo wzruszające. 

W niejednym oku zakręciła się łza… 
Dorota Ropek 

 

 

Patriotyczne śpiewanie w Mrozowie 
 
 

W grudniową niedzielę już tradycyjnie odbył się świąteczny 
kiermasz bożonarodzeniowy. Organizatorem tego wyda-
rzenia było Stowarzyszenie „MROZOVIA”. Celem głównym 
nie jest dochód, ale stworzenie przestrzeni do zatrzymania 
się i spotkania człowieka z człowiekiem. Temu służy po-
częstunek ciepłą, aromatyczną herbatą i słodkim wypie-
kiem. Przy okazji dziękujemy wszystkim osobom, które te 
słodkości dostarczyły. 
 

Kiermasz świąteczny 

 
Mimo rozwieszonych plakatów dla wielu była to miła nie-

spodzianka. Uśmiechy na twarzach, dobre i pełne życz-
liwości słowa są tym, co cieszy najbardziej organizatorów. 
Przy okazji lokalni artyści mogli zaprezentować swoje 
wyroby rękodzielnicze. Trzeba przyznać, że z roku na rok 
są one coraz to piękniejsze, a wykonanie ich wymaga wiele 
czasu, umiejętności, kreatywności. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w kiermaszu 
świątecznym. 

Dorota Kozyra 
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16 września, 5 października, 20 grudnia... 
o tym pisały lokalne gazety. To większe wy-
padki, które wydarzyły się na tak wycze-
kiwanej obwodnicy Miękini, na skrzyżowaniu 
z lokalną drogą z Mrozowa. Czyżby błogo-
sławieństwo okazywało się przekleństwem? 
Oczywiście, prawdziwe są następujące stwie-
rdzenia: 
– Podróżujący obwodnicą jadą zbyt szybko – 

tak, TO NIE JEST autostrada! 
– Jadący drogą lokalną jadą na pamięć, bo 

przyzwyczaili się, że obwodnica długo była 
zamknięta. 

Jednak co najmniej dziwny wydaje się sposób 'uru-
chomienia' nowej drogi – brak jakiegokolwiek dodat-
kowego oznakowania lub informacji o zmianie ruchu.  
W zestawieniu z oznakowaniem nowego ronda przed Leś-
nicą, nasze lokalne rozwiązanie wydaje się dość... 
niechlujne. 

Szkoda, że kosztowało już tak 
wiele, no ale tu zapłacili użyt-
kownicy. Zastanawia też, że 
gmina, która oczywiście drogą 
nie zarządza, ale ma chyba coś 
do powiedzenia, a posiada 
finanse na sprowadzanie tzw. 
gwiazd na Święto Lata, przez 
te kilka miesięcy nie zadzia-
łała bardziej skutecznie. Ile 
potrzeba ofiar, żeby coś się 
zmieniło? Czy jest jakiś limit? 
 

Podsumowując – wszyscy kierowcy – noga z gazu  
i rozglądamy się! 

Witalisa 
Zdjęcie przesłane przez czytelnika. 

 

 Co się dzieje się na obwodnicy Miękini 

 

Wybory sołtysów już wkrótce 

W drugiej połowie lutego planowane są wybory na sołtysów w poszczególnych sołectwach. Informacje szczegółowe 
zostaną podane po 11 stycznia 2019 roku. Warto już teraz zapoznać się z zasadami wyłaniania kandydatów. Zgodnie ze 
Statutem Sołectwa Mrozów uchwalonym dn. 29.10.2010 r. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są  
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa, 
uprawnionych do głosowania. Uprawnionym do głosowania (posiadającym czynne prawo wyborcze) jest każdy 
mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada prawo wybierania 
do rady gminy. Wybory Sołtysa zarządza się nie później niż do 6 miesięcy od wyborów Rady Gminy. Datę wyborów 
wyznacza się na dzień ustawowo wolny od pracy. Wybory zarządza Wójt, wyznaczając datę wyborów oraz określa 
kalendarz czynności wyborczych przewidzianych w Statucie.  

Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje mieszkańcom Sołectwa, uprawnionym do głosowania. Zgłoszenia 
kandydata na Sołtysa dokonuje grupa wyborców w liczbie co najmniej 5 osób. W celu dokonania zgłoszenia kandydata na 
Sołtysa grupa wyborców tworzy komitet wyborczy. Kandydatów na Sołtysa zgłasza się do Biura Wyborczego najpóźniej 14 
dni przed dniem wyborów. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno być poparte własnoręcznymi podpisami popie-
rających go wyborców w liczbie co najmniej 25 osób.  

Informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa, Wójt podaje do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia 
najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów. 

Szczegóły są dostępne w Statucie Sołectwa Mrozów, który można pobrać ze strony: BIULETYN INFORMACJI 
PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY W MIĘKINI. 

Fragmenty Statutu Sołectwa Mrozów 
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Niedawno, z inicjatywy mieszkańców Mrozowa, przebu-
dowany (poszerzony) został chodnik z kostki granitowej 
przy wjeździe do kościoła. 

W związku z tym częściowo wycięto i przycięto rosnące 
tam krzewy iglaste oraz uprzątnięto teren. Wykonano 
również dojście do krzyża (odrestaurowanego  w zeszłym 
roku) i postawiono ławkę. Przebudowa miała na celu 
usprawnienie wjazdu i wyjazdu dla osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim i poprawę ich bezpieczeństwa. 
Dzięki nowej organizacji znacznie poprawi się również 
komfort podczas przemieszczania się parafian przy 
zwiększonym natężeniu ruchu, na przykład podczas 
procesji Bożego Ciała. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla wszystkich, którzy  
w jakikolwiek sposób okazali wsparcie dla nowej inicjatywy 
- finansowe, doradcze, rzeczowe i osobowe (rąk i chęci do 
pracy nie brakowało). 

Szczególne podziękowania skierować należy do dr. arch. 
Stanisława Losse , pp. Wojnarskich,  W. Petryka, Z. Króla, 
Z. Dżusa, A. Tomiczka, K. Angrota, M. Szczepaniaka,  
J. Kościelniaka, N. Dymusa, M. Hańczaka, R. Bychawskiego, 
B. Jezierskiego, pp. Śmiechowskich,  T. Krzysztonia,  
T. Kowalczyka, J. Rabieja, pp. Majewskich, Z. Rybarczyka,  
A. Giedzińskiej-Dudek. 

 

Zmiany przy kościele 

„Niech zstąpi Duch Twój!  I odnowi oblicze Ziemi!... Tej Ziemi!” 
W 1979 roku Jan Paweł II wypowiedział w Warszawie te pamiętne. Dziś, po czterdziestu latach od tamtej 
chwili, chcemy przypomnieć  słowa Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła. Chcemy ponownie się nad nimi 
zastanowić. Dlatego zbliżający się Orszak Trzech Króli wyruszy w Polsce pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”. 
 
Dnia 6.01.2019 roku po Mszy Św. o godz. 12, czyli ok. 13.00 spod kościoła  wyruszy również Orszak ulicami Mrozowa.  
 
Na trasie napotkamy sceny z zamku Heroda czy wiejskiego zajazdu. Będziemy świadkami walki dobra ze złem, czyli 
pomiędzy aniołami i diabłami. Spotkamy również pasterzy, którzy tanecznym krokiem zaprowadzą nas do stajenki. 
Przechodząc przez bramę anielską dojdziemy do szopki aby oddać pokłon narodzonemu Dzieciątku Bożemu.  
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. 
Osoby z kolejnych miejscowości będą tworzyć orszaki trzech króli ubierając pelerynę, chustę, czapkę lub inny rekwizyt 
w odpowiednim kolorze tzn.: 

ORSZAK KRÓLA MELCHIORA: Wojnowice, Wilkostów, Czerna w kolorze zielonym; 
ORSZAK KRÓLA BALTAZARA: Żurawiniec, Krępice, Kokorzyce w kolorze niebieski; 
ORSZAK KRÓLA KACPRA: Mrozów, Łąkoszyce w kolorze czerwonym . 
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Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącach listopadzie i grudniu zebrano 250 zł. (w Groszu 220 zł a w Promyku 30 zł ). Tym 

samym nakład 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.  

                                      Redakcja 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                              
   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

      

                                                                                                           

Podziękowanie od rodziców Szymona 

 
 

Dziękujemy za wsparcie w walce z chorobą, wiarę, modlitwę i wielkie serce. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją 
dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Pragniemy wyrazić szczere podziękowania wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy pomagali i wciąż pomagają naszemu synowi Szymonowi. Nie jest możliwe, aby wymienić 
wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w pomoc dla naszego syna. Z całego serca jesteśmy wdzięczni wszystkim 
darczyńcom. Doceniamy każdą wpłaconą złotówkę i każde dobre słowo. Dzięki Państwa ofiarności, podczas sobotniej 
zbiórki pieniężnej, po przeliczeniu puszek dostarczonych do Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, 
uzbierano 5 783,22 zł, a z „Małej loterii fantowej dla Szymona” – 3 825 zł. Na dzień dzisiejszy na koncie fundacji 
założonym dla Szymona uzbierano w trakcie akcji charytatywnych oraz z wpłat indywidualnych 101 448,33 zł . Zebrana 
kwota pieniędzy ułatwi nam dalsze kosztowne leczenie naszego dziecka. Jeszcze raz pragniemy podziękować za pomoc, 
wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.  

                                                                                                            Z wyrazami szacunku Joanna i Przemysław Kołacz 
Ze strony miekinia.pl 

Apel mieszkanki Mrozowa nadesłany do redakcji 
 
Zbliża się okres w którym pieski pędzone zewem natury biegają bez opamiętania po naszej miejscowości - niestety 
właściciele nie baczą na to czy to bezpieczne dla mieszkańców czy nie.... 
Mili Państwo długowłosy owczarek niemiecki z czerwoną obrożą, brązowy, biały i czarny pies podwórkowy... to tylko 
część towarzystwa terroryzującego w godzinach porannych, południowych i wieczornych naszą miejscowość - można je 
spotkać w różnych częściach Mrozowa, ale to pewnie nie jedyna "banda" biegająca w naszej okolicy. 
Drodzy Właściciele, ufamy swoim pupilom, kochamy je i one naszą miłość bezwarunkowo odwzajemniają, ale czy 
jesteśmy pewni, że one nic złego innym nie zrobią? Czy jesteśmy pewni, że w towarzystwie innych piesków będą dalej 
takie spokojne i towarzyskie? Macie Państwo pewność, że nie zrobią krzywdy małemu dziecku, rowerzyście, 
przechodniowi?  
Chciałabym zaapelować do właścicieli czworonogów o szczególne zwracanie uwagi na swoich pupili przez całą dobę - 
pamiętajmy, że w przypadku, gdy następstwem pogryzienia przez psa jest szkoda na osobie, wówczas w grę może 
wejść odpowiedzialność za przestępstwo karne (kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia 
wolności). 
Apeluję o rozwagę. 

W imieniu własnym oraz naszego syna Szymona pragniemy serdecznie 
podziękować za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na leczenie Szymka. 
Składamy serdeczne podziękowania panu Wójtowi Janowi Marianowi 
Grzegorczynowi oraz wszystkim pracownikom Gminy Miękinia, Dyrekcji 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miękini, nauczycielom i pracownikom 
szkoły, a także uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej, za ich bezinteresowną 
pomoc, poświęcony czas i energię. Gorąco dziękujemy również miesz-
kańcom Gminy Miękinia, którzy uczestniczyli zarówno w sobotniej zbiórce 
pieniędzy na rzecz Szymka, jak i we wszystkich poprzednich akcjach 
pomocy. 

                                                                                                 
Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na 2020 r. 

Wójt Gminy Miękinia informuje mieszkańców, że 2 stycznia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie realizacji z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii 
na rok 2020. 

Dofinansowanie będzie dotyczyło częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. przede wszystkim na zakup  
i montaż nowego źródła ogrzewania, grzejników i wkładu kominowego. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie 
zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w kwocie brutto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT 
bądź rachunków), ale nie więcej niż 5 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze 
mieszkalnym. Wnioski są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Miękinia oraz na stronie internetowej 
Gminy Miękinia w zakładce Druki do pobrania. Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii” znajduje 
się na BIP pod adresem https://bip.miekinia.pl/Article/id,13698.html. 
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