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Orszak Trzech Króli już po raz szósty przeszedł ulicami 
Mrozowa. W kolorowym pochodzie ze śpiewem na ustach 
szli przedstawiciele wszystkich pokoleń parafii pw. NMP 
Zwycięskiej. Zaroiło się od barwnych flag i baloników, nie 
zabrakło zwierząt idących w orszaku. Pan Józef ze stajni w 
Wilkostowie przybył aż z 4 końmi, były też dwie prze-
sympatyczne kózki. Dla  organizatorów Orszak w Mrozo-
wie jest prawdziwym cudem. To, że w tak małej miejsco-
wości znajdują się ludzie, którzy chcą tworzyć to wydarze-
nie. Nie jest ich dużo, wszyscy zapracowani, ale przekra-
czają i ograniczenia czasowe, i lęk wobec tego, co inni po-
wiedzą. Chcą wspólnie się bawić, cieszyć wiarą, byciem 
chrześcijaninem. Mając skromne zasoby finansowe i ludz-
kie, tworzymy to dzieło Boże na miarę naszych możliwości 
i to daje radość - tym, którzy występują, jak i ich publicz-
ności. Orszak przygotowywany jest według ogólno-
polskiego scenariusza, ale staramy się go urozmaicić 
czymś specjalnym, wprowadzić element wyróżniający go. 
W tym roku atrakcją Orszaku było powstawanie sceno-
grafii na oczach widzów. Chłopcy budowali sceny za 
pomocą megaklocków, wykonanych z kartonów, do melo-
dii z serialu animowanego „Sąsiedzi”. Wykorzystujemy do 
scen również sprawdzone pomysły z poprzednich 
orszaków, m.in. walka aniołów i diabłów przedstawiona za 
pomocą flag czy taniec aniołów przed bramą anielską. 
Mimo, że w scenariuszu tym razem nie była uwzględniona 
gospoda, nie mogło jej u nas zabraknąć. Mamy do tej 
sceny już stałą ekipę, która aranżuje scenografię i odgry-
wa role. Również w scenie z pasterzami tradycyjnie 
odegrały role Niepierzynki z jednym męskim wyjątkiem. 

Na zakończenie tradycyjnie tanecznym krokiem poloneza  
wszyscy uczestnicy oddali cześć narodzonemu Jezusowi  
i Świętej Rodzinie, w szopce też czekał słodki poczęstunek. 
Mimo, że pogoda nas co roku nie rozpieszcza, frekwencja 
jest duża jak na naszą parafię. Było nas ponad 150 osób. 
Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które zagrały 
w scenach czy też wcieliły się w role królów. Dziękujemy 
panu Józefowi ze Stajni Wilkostów i jeźdźcom, flagowym, 
osobom zaangażowanym w dmuchanie baloników, upiecze-
nie i zapakowanie ciasteczek, przygotowanie i wybudowanie 
scen, centrum nagłośnieniowemu i prowadzącym śpiew, 
fotoreporterom oraz ks. Henrykowi za zaproszenia w czasie 
ogłoszeń parafialnych i błogosławieństwo.  Dziękujemy rów-
nież wszystkim przybyłym na Orszak, za stworzenie rados-
nej, pełnej życzliwości atmosfery  oraz za złożoną ofiarę, 
która tym razem w całości pokryła koszty poniesione na to 
wydarzenie. 

Wybrane zdjęcia z Orszaku Trzech Króli są dostępne na 
stronie Parafia Mrozów na FB, więcej na stronie Gościa 
Wrocławskiego. 

Orszak Trzech Króli w Mrozowie 
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Zbiórka na remont kaplicy w Mrozowie 

 
 

Kontynuacja prac remontowych  zależy wyłącznie od ze-
branych funduszy. Na wiosnę planowane jest malowanie 
kaplicy i ewentualnie rozpoczęcie prac związanych  
z utwardzeniem i poszerzeniem chodnika oraz naprawą 
frontowej części ogrodzenia. O tym, które z tych prac będą 
wykonane w pierwszej kolejności, zdecydują mieszkańcy 
parafii.    

Kolejny raz prosimy o właściwą segregację śmieci na 
cmentarzu oraz, w miarę możliwości, zabieranie odpadów 
do swoich kontenerów.  

Prosimy też o dopilnowanie firm pogrzebowych by nad-
miar ziemi wywoziły, a nie składowały wzdłuż ogrodzenia. 
Składowanie w ten sposób ziemi jest przyczyną niszczenia 
(korozji) metalowych przęseł ogrodzenia. 

Rady: parafialna i sołecka uprzejmie proszą mieszkańców 
miejscowości Czerna, Łąkoszyce, Mrozów, Wilkostów i Woj-
nowice o dalsze wpłaty na Fundusz Remontowy. Jedno-
cześnie dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyń-
com. 

Składki  (30 zł od rodziny płatne z góry za dany kwartał) 

można wpłacać na konto w Banku Spółdzielczym:  

Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Zwycięskiej  
ul. Wyzwolenia 17  
55-330 Mrozów  
tytuł przelewu: Fundusz remontowy kaplicy cmentarnej  
w Mrozowie,  
nr konta: 29 9589 0003 0260 3711 2000 0050. 

Można też dokonywać wpłat u osób upoważnionych do 
zbiórki pieniędzy przez obie Rady: Haliny Sielickiej, 
Danuty Ostrycharz  i Czesława Krzyśków. 

 

Jest w narodzie potrzeba śpiewania! Jest 
pragnienie radowania się czasem Bożego 
Narodzenia! Może to powrót do dzieciństwa, 
a może na nowo odkrywany urok tego okre-
su. 

I dlatego w niedzielę 12 stycznia na świet-
licy wiejskiej w Mrozowie wszystkie miejsca 
były zajęte. W czasie 2 godzin odśpiewaliś-
my kolędy tworzone w Polsce przez ponad 
600 lat! Od najstarszej, z zachowanym jedy- 
nie tekstem, aż po współczesne pastorałki. Towarzyszyły 
nam profesjonalne podkłady muzyczne, ale nie zawiedli nas 
również muzycy amatorzy wykorzystujący różne instru-
menty – akordeon, klawisze, trzy gitary, dwa bębenki. 

Kolędowania czas… 
 

Przy pięknie udekorowanych stołach, 
częstując się wypiekami niezawodnych gos-
podyń, mile spędziliśmy czas na wspólnym 
kolędowaniu. Słowom pieśni towarzyszyła 
spora dawka wiedzy historycznej, przygoto-
wana przez panią Beatę Woźnicę. Gośćmi 
specjalnymi były Siostry Albertynki, śpie-
wające i grające na instrumentach oraz Zu-
zanna Kaczmarek, uczennica szkoły mu-
zycznej, grająca na akordeonie. 

Kolędowanie przygotowały panie z Zespołu Folklorystycz-
nego „Niepierzynki”, które na zakończenie imprezy zaśpie-
wały dwie pastorałki. 
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Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Miękinia 
są zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, 
że odpady zbierają w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą 
urząd będzie musiał naliczyć karę będącą krotnością stawki 
podstawowej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miękinia  
nr XIV/153/19 z dn.29 listopada 2019 r. nastąpiła  też zmia-
na stawki.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi wynosi 24,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamiesz-
kującą nieruchomość. 

Zawiadomienia o zmianie stawki zostaną wysłane do 
wszystkich właścicieli. Numery kont oraz terminy płatności 
nie uległy zmianie, a pierwsza rata opłaty za miesiące 
styczeń, luty, marzec płatna jest do 10.04.2020 r. 

Osoby, które zadeklarowały segregację nie składają 
nowych deklaracji, chyba, że zmieniła się liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość. 
 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI  z datą 
01.01.2020 r. mają wyłącznie właściciele, którzy nie segrego-
wali odpadów. 

Od 06.09.2019 r. obowiązują również nowe terminy na skła-
danie deklaracji: 

-pierwsza deklaracja  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

-nowa deklaracja zmieniająca dane zawarte w poprzedniej 
deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  (wyjątek: śmierć 
mieszkańca – deklarację można złożyć w terminie do 6 miesię-
cy od dnia śmierci). 

 
 
Ku przypomnieniu „Zasady segregacji” 

 

Gospodarka odpadami po nowemu 

Dnia 15 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie „MROZOVIA” 
zorganizowało kiermasz świąteczny z okazji zbliżających się  
świąt Bożego Narodzenia. Wystawione zostało rękodzieło 
naszych Mrozowianek m.in. gwiazdki wydziergane na szy-
dełku, aniołki wykonane techniką powertex, wianki, stroiki 
czy wypalone w drewnie obrazki. Przechodnie częstowani 
byli tradycyjną, rozgrzewającą herbatą i wypiekami mro-
zowskich gospodyń.  

Kiermasz świąteczny 

Zapach imbiru i pomarańczy, świąteczne melodie przykuwały 
uwagę i wprowadzały w radosny nastrój. Był to czas na 
zatrzymanie się, rozmowy, okazywanie sobie życzliwości. 

Jak co roku propozycja Stowarzyszenia spotkała się z ciepłym 
przyjęciem i sympatią mieszkańców i ich gości. Nawet aura 
nam sprzyjała. To już kolejny rok z rzędu, kiedy możemy spot-
kać się, porozmawiać, czy po prostu uśmiechnąć się do siebie. 

 

javascript:history.go(-1);
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W MROZOWIE 
 

 
 
 
 

10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020

Pon. 11.00-15.00 Wt.11.00-15.00 Śr.11.00-15.00 Czw.11.00-15.00 Pt.11.00-15.00

Wyjście do stadniny 

koni

Malowanie tuszem 

(technika wodna)

„Mali kucharze” - 

zajęcia kulinarne dla 

dzieci

Przygotowywanie 

walentynkowych 

upominków

Gry planszowe, 

piłkarzyki i zajęcie 

manualne

17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020

Pon. 11.00-15.00 Wt.16.00-20.00 Śr.11.00-15.00 Czw.16.00-20.00 Pt.16.00-20.00

Wyjście w plener, 

zwiedzanie 

ciekawych zakątków 

i okolic

Zajęcia dowolne       

i bilard

Zabawy z chustą 

klanzy

Turniej tenisa 

stołowego z 

nagrodami

Zabawa taneczna 

dla dzieci i młodzieży

 
 
 

 

 
 
 
 

OGRÓD BOTANICZNY ZAPRASZA 
Od kilku już lat Ogród Botaniczny we Wrocławiu ma dla nas zimą ciekawą ofertę - tzw. "Zimowe weekendy", podczas 
których można zwiedzać ogrodowe szklarnie. A jest co oglądać - szklarnie z bromeliami, paprociami, użytkowymi 
roślinami tropikalnymi, bluszczami, kaktusy i sukulenty Afryki i Meksyku, akwaria, wystawa Panoramy Natury. 
Oczywiście szklarnie można odwiedzić wszystkie, według upodobań, ale warto wiedzieć, że każdy weekend poświęcony 
jest innej grupie roślin i o tych konkretnych roślinach opowiada wtedy przewodnik. Oprowadzania odbywają się 
kilkakrotnie danego dnia, są wliczone w cenę biletu i trwają około pół godziny. Weekendy z roślinami tropikalnymi już 
za nami, ale harmonogram przewiduje jeszcze zwiedzanie kolekcji Hedera (bluszcze), która jest największą, unikatową i 
wzorcową kolekcją tego rodzaju w Polsce! (2-3 i 9-10 lutego). Kolejne dwa weekendy to spotkanie z roślinami wodnymi 
i bagiennymi (16-17, 23-24 lutego). O ochronie roślin szklarniowych będzie mowa 2-3 i 9-10 marca, a na 16-17 i 23-24 
marca Ogród zaprasza miłośników kaktusów i sukulentów do odwiedzenia bogatej kolekcji tych roślin - kolekcja 
sukulentów obejmuje ok. 650 gatunków z rodziny kaktusowatych (Cactaceae) i ok. 700 gatunków z innych rodzin.  
Wizyta w Ogrodzie Botanicznym, to zawsze miło i wartościowo spędzony czas, a zima w szklarniach bynajmniej wcale 
nudna i szara nie jest. 
Więcej szczegółów o wydarzeniach na stronie Ogrodu  

http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/cykliczne.html 
naja_naja@wp.pl 

Fot. z podobnych wydarzeń z poprzedniego sezonu. 
 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącach: październiku i listopadzie zebrano 120 zł (w Groszu 91 zł i 11 eurocent, 20 centów a w 

Promyku 27 zł.). Tym samym nakład został zmniejszony. 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 

W nocy 17 na 18 stycznia miała miejsce próba włamania do 
świetlicy wiejskiej w Mrozowie. Zostały uszkodzone dwa 
drewniane okna, które były wymieniane w zeszłym roku. 
Czas realizacji takich inwestycji trwa długo ze względu na 
to, że świetlica jest zabytkiem i wymaga odpowiednich, 
często kosztownych materiałów. Szkoda, że znajdują się 
osoby, które nie szanują wspólnego mienia. Świetlica jest 
miejscem spotkań zarówno dzieci jak i dorosłych.  
 

Nieudana próba włamania  
 

Odbywają się w niej różne imprezy, wliczając w to również 
okolicznościowe jak "Patriotyczne śpiewanie", "Mikołajki", 
"Bal wszystkich świętych", "Dzień kobiet" czy zabawa syl-
westrowa. Ze środków pozyskiwanych przez Stowarzyszenie 
"MROZOVIA" świetlica jest stale doposażana, aby stwarzać 
coraz lepsze warunki do organizacji ww imprez.  

Rano na miejscu byli policjanci, którzy zabezpieczyli ślady 
włamania. Śledztwo trwa. 

Instruktor świetlicy Jadwiga Ewa Marczak 
 

http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/cykliczne.html
https://poczta.o2.pl/d/

