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Na świetlicy wiejskiej w Mrozowie 

cały rok organizujemy różne wyda-

rzenia zarówno dla dzieci jak i do-

rosłych. Jednak wakacje i ferie zawsze 

są czasem wyjątkowym. Dzieci przyby-

wają wtedy w liczniejszym gronie i nie 

ma szans na nudę. Ferie zaczęliśmy 

od wyjścia w plener do stadniny koni. 

Właściciel pozwolił nam na bliski 

kontakt ze zwierzętami i raczenie ich 

smakołykami.  

Innego dnia dzieci rozwijały swoje zdolności artystyczne 

podczas konkursu plastycznego. Tworzyły prace na 

dowolny temat przy pomocy swoich ulubionych technik. 

Jak to w konkursach bywa, autorzy najlepszych prac 

zostali nagrodzeni. Pierwsze miejsce zajęła Paulina 

Kamińska. Drugie miejsce ex aequo Lena Lenart i Kacper 

Jaroszczak, a trzecie Daria Jaroszczak. Pozostali uczes-

tnicy otrzymali nagrody pocieszenia. 

Nie zapomnieliśmy również o zbliżają-

cych się Walentynkach i przygotowa-

liśmy upominki dla osób bliskich naszym 

sercom. Znalazł się też czas na zorgani-

zowanie dnia kucharza. Dzieci własnorę-

cznie przygotowywały oponki, które póź-

niej zjadły ze smakiem. Dla starszych 

zorganizowaliśmy turniej tenisa stoło-

wego. Również z nagrodami. Pierwsze 

miejsce zajął Jacek Marczak, drugie Do-

minik Kozyra, a trzecie Bogumił Krause.  

Ferie zakończyliśmy poczęstunkiem, tańcami i malowa-

niem twarzy.  

Pomimo końca ferii nie za-

przestajemy organizowania 

spotkań i już teraz zapraszamy 

wszystkie panie na obchody 

Dnia Kobiet 8.03.2019 r.  i za-

jęcia z wykonywaniem ozdób 

świątecznych. 

Instruktor świetlicy, Jadwiga Ewa Marczak 

Ferie w świetlicy w Mrozowie 
 
 

Stowarzyszenie „MROZOVIA” i instruktorka świetlicy Jadwiga Marczak zapraszają na kobiece 
spotkanie w świetlicy w Mrozowie. Wśród licznych atrakcji przewidziane jest Babskie Kino, 
konkursy i zabawy przy słodkim poczęstunku. Zaproszenie skierowane jest do Pań w wieku 18+ czyli 
kobiet pełnoletnich. Osoby słabowidzące proszone są o zabranie okularów.  
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„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Paweł II, 
papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam  
w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój! I odnowi oblicze Ziemi!... Tej Ziemi!” Dnia 2 czerw-
ca 1979 roku Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa 
na Placu Zwycięstwa (obecnie Pl. Piłsudskiego) w Warsza-
wie. 

Po czterdziestu latach od tamtej chwili, organizatorzy 
Orszaku Trzech Króli pragnęli przypomnieć słowa Wielkie-
go Polaka, Świętego Jana Pawła. Dlatego tegoroczny 
Orszak wyruszył pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”. 

W orszakowym scenariuszu znalazło się wiele odniesień  

do nauczania Jana Pawła II, tytuły jego książek, Encyklik, 
Adhortacji, a także fragmenty  jego najbardziej znanych 
kazań i wypowiedzi. 

Wraz z Trzema Królami, którzy pochodzili z różnych stron 
świata a w naszym orszaku reprezentowali trzy rejony 
naszej parafii, wyruszyliśmy w drogę, aby zanieść do 
Stajenki nasze pragnienia odnowy oblicza Ziemi, odnowy 
oblicza naszej Ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas.  

Nasz Orszak był jednym z 751 miejscowości w Polsce. 
Inicjatorem i organizatorem tych największych jasełek 
ulicznych na świecie jest Fundacja „Orszak Trzech Króli”. 

Dzięki wsparciu Fundacji każdy uczestnik otrzymał koro-
nę, śpiewnik i naklejki. 

 
 

 Orszak Trzech Króli w Mrozowie 

 

Wpadnij jeśli chcesz być młoda na 
pałace do Heroda. 

Sute jadło, mocne trunki, 
To Gospody podarunki. 

Chcesz dziś poczuć się 
spełniony,  
Pij namiętnie, jedz batony. 

 

Nasze miody są lecznicze, 
Zaraz zmienią Ci oblicze. 

 

O, Anioły 
tańczą… 

A walka dobra ze złem trwa… 

Niech zło wiedzie 

w duszach prym! 

 

Wszyscy święci 

radzą w niebie, 

Zacznij zmianę 

dziś, od siebie. 
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Na gwiaździstym niebie światło 
tajemnicze, zaprasza by zmieniać ziemi 
tej oblicze. 

„Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha…” 
muzyka podrywa pastuszków do tańca. 

Będziemy czuwać, jak ludzie sumienia, 
nazywać dobro i zło po imieniu, 
dostrzegać drugiego człowieka, który 
na naszą miłość i życzliwość czeka. 

Serdeczne podziękowania dla aktorów ze Stowarzyszenia „MROZOVIA” 
i parafian, którzy zagrali w scenkach; dla ministrantów i scholanek; dla 
księdza proboszcza Henryka; dla pana Józefa ze Stajni Wilkostów  
i młodzieży na koniach; dla radnej Anny Giedzińskiej-Dudek za słodki 
poczęstunek, dla flagowych i gwiazdora oraz dla policji. Podziękowania 
dla wszystkich uczestników Orszaku Trzech Króli, w tym również dla 
sióstr Albertynek. Wszyscy byliście wspaniali. Widać ile serca włożono 
w to wydarzenie. 
Intencją OTK jest niesienie i dzielenie się chrześcijańską radością  
z innymi i mamy nadzieję, że to się udaje. 
 

„Bóg się rodzi…” tanecznym krokiem 
poloneza wszyscy oddali pokłon Jezusowi. 

I jest wesoło, i 
śpiew, i taniec. 

Co tu się dzieje? 

Nowy rok i kolejne atrakcje 
wydarzyły się w Niepublicznym 
Przedszkolu „SASANKA”. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka  
w świetlicy w Mrozowie odbyło 
się przedstawienie, podczas któ-
rego dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności. Licznie przybyli 
dziadkowie nagradzali ogromny-
mi brawami dzieci recytujące 
wiersze, śpiewające piosenki oraz 
wykonujące tańce. Wspólnie cele-
browaliśmy te chwile przy słod-
kim poczęstunku. Przedszkolaki 
obdarowały przybyłych gości  
ręcznie przygotowanymi upominkami. 

Kolejny miesiąc wprowadził nas w karnawałowy nastrój. 
Dnia 14 lutego odbył się przedszkolny bal. Dzieci przybyły 
na świetlicę w Mrozowie w kolorowych, bajkowych 
strojach. Tańcom i zabawom nie było końca. 

Uwieńczeniem uroczystości był 
wybór króla i królowej balu. 

Przed nami jeszcze wiele 
atrakcji i niespodzianek dla 
dzieci. W najbliższym czasie  
z okazji Dnia Języka Ojczystego 
odbędzie się Konkurs Recyta-
torski. 

Rekrutacja na nowy rok 
przedszkolny 2019/2020 już 
rozpoczęta. Karty zgłoszenia 
dziecka  do przedszkola można 
odebrać u nauczycielek. 
Wypełnione należy składać do 
30 kwietnia 2019 r. w placówce 

mieszczącej się przy ul. Chrobrego 20. Regulamin rekru-
tacji określony jest w Statucie Niepublicznego Przedszkola 
„SASANKA” w Mrozowie. Informacje można uzyskać telefo-
nicznie pod nr 71 317 07 95. 

Nauczycielki Przedszkola „SASANKA” 

Zabawy przedszkolaków 

 

W Niepublicznym Przedszkolu „SASANKA” rekrutacja na rok 2019/2020 
rozpoczęta! 
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Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącach styczniu i lutym zebrano 156 zł. (w Groszu 125 zł a w Promyku 31 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 

Zapraszamy wraz z instruktorką świetlicy na: 
Dzień Kobiet dnia 8.03.2019  o godz. 19.00 Dzień Kobiet w Mrozowie. 
Zajęcia z wykonywaniem ozdób świątecznych w czwartki w dniach 7,14,21,28 marca i 4 kwietnia o godz. 18.00. 
Kiermasz wielkanocny dnia 7 kwietnia o godz. 12.30 
Stowarzyszenie „MROZOVIA” informuje. 
W styczniu Wójt Gminy Miękinia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne 
uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miękinia w roku 2019  
w zakresie: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji mieszkańców gminy Miękinia. 
2. Upowszechnianie kultury. 
3. Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Nasze Stowarzyszenie złożyło ofertę na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania kultury. Z radością 
informujemy, że zostało nam przyznane, dzięki czemu będziemy mogli zrealizować projekt organizacji Pochodu i Balu 
Świętych dnia 31 października 2019 roku.  

Celem działania jest integracja mieszkańców Mrozowa oraz pobliskich wsi wraz z ustanowieniem nowej tradycji 
organizowania Pochodów Świętych, które mamy nadzieję wpisać na stałe do kalendarza wydarzeń społeczności 
Mrozowskiej. Zakładamy również cel kulturotwórczy. Jest to projekt wielopokoleniowy skierowany do dzieci, młodzieży, 
rodziców i dziadków. Pochód Świętych przejdzie radośnie spod kościoła w Mrozowie w przebraniach świętych do 
świetlicy wiejskiej, w której odbędzie się bal. Przewidujemy tańce, zabawy i konkurencje z poczęstunkiem. Warto już 
teraz wybrać swoich ulubionych świętych i zaplanować przebranie.  

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                              
   

     

Nowy sołtys w sołectwie Mrozów 
Zgodnie z obwieszczeniem WÓJTA GMINY MIĘKINIA z dnia 12 lutego 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na 
sołtysów w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. dostępnym na stronie miekinia.pl w sołectwie Mrozów 
został zarejestrowany jeden kandydat: Tadeusz Krzysztoń, lat 56, zam. Mrozów. 
W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wybory sołeckie są zakończone na tym etapie i kandydat zostaje nowym 
sołtysem.  
Gratulujemy i życzymy pomyślności w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                              
   

     

Liczymy, że to właśnie Państwo, jako mieszkańcy Mrozo-
wa i okolic, ale także Państwa bliscy i znajomi wesprą 
naszą działalność. Z już zebranych środków finansowych 
zakupiliśmy dobrej jakości projektor, ekran i opłacamy 
roczną licencję na publiczną emisję filmów. Za kolejny rok 
podatkowy został zakupiony zestaw nagłaśniający, który 
już został wykorzystany na imprezach plenerowych  
w Mrozowie. Naszym zamiarem jest, aby zebrane środki 
przeznaczone były na takie działania, z których pożytek 
będą miały wszystkie grupy wiekowe w naszym środo-
wisku. Pomysłów mamy wiele, ale do ich realizacji po-
trzebne są środki finansowe. 

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. 

1% twojego podatku przeznaczysz na MROZOWSKIE 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU ŚRODOWISKA LOKAL-
NEGO. 

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.  

Drogi podatniku Seniorze jeśli otrzymałeś od organu 
rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie rozliczasz 
się to wypełnij druk PIT-OP za 2018 r i w poz. 9 wpisz KRS 
0000283820.  

Przeznacz 1 % na rozwój naszej społeczności 
 

Zmiany w opłatach za odpady 
Nie wszyscy mieszkańcy otrzymali informacje o zmianach, dlatego informujemy. 
WYSOKOŚĆ OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (tzw. nieruchomości 
zamieszkałych). Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości wynosi: 
• 16,00 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady komunalne są segregowane, 
• 48,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy odpady nie są segregowane. 
UWAGA! Proszę pamiętać, iż opłata jest uzależniona od ilości osób zamieszkałych nieruchomość (nie mylić z meldunkiem) 
OPŁATA = stawka opłaty x ilość osób zamieszkującej na danej nieruchomości. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana kwartalnie do 10-go dnia miesiąca następującego po 
zakończeniu kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, np. za I kwartał do 10 kwietnia. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami należy wnosić na INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU. Zagubiłeś INDYWIDUALNY NUMER 
RACHUNKU – można się skontaktować z pracownikiem UG pod nr 71-735-92-50 lub adresem email: smieci@miekinia 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                              


