
Drogi Czytelniku!

Jesteśmy zaszczyceni  oddać  w Twoje  ręce pierwszy 

numer  naszej  gazety  ,,Głos  Mrozowa”. Mamy 

nadzieję,  że  jak  sam  tytuł  wskazuje,  będzie  to 

również  głos  wszystkich  mieszkańców  Mrozowa. 

Chcemy,  aby  zasadą  naszej  redakcji  było  pisanie 

prawdy  i  zapewniamy,  że  na  łamach  naszej  gazety 

kłamstwa się nie przeczyta. Jesteśmy młodymi ludźmi z 

ambicjami. Przez najbliższy rok będziemy informować 

Cię  o  wydarzeniach  z  Twojej  okolicy.  Jednocześnie 

dziękujemy  wszystkim  osobom,  które  pomogły  w 

realizacji  tego  przedsięwzięcia.  Szczególnie 

Stowarzyszeniu  Mrozovia,  bez  którego  pomocy  nie 

powstałaby nasza gazetka. 

Redakcja „Głosu Mrozowa”

    Martyna Śnieżek, grafika

           Numer 1, Listopad 2012

  

   NIECH SOBIE TEN BASEN ROŚNIE

Jesteśmy  z  pokolenia,  które  nie  pamięta 

czasów  świetności  basenu  w  Mrozowie. 

Dlatego w pierwszym numerze nasza redakcja 

postanowiła  zainteresować  się  sprawą  tego 

zaniedbanego  kąpieliska  oraz  przylegającej 

kawiarni.  Przypomnijmy,  że obiekt  należy do 

zarządu  PKP.  O  tym  nie  rozwiązanym  do 

dzisiaj  problemie  rozmawialiśmy  z 

mieszkańcami Mrozowa.

„Stary basen sprawdzany był według starych 

przepisów.  Jednak  wystarczyło  zamknąć  go 

na  jeden  dzień,  aby  zaczęły  i  jego 

obowiązywać  nowe prawa.  Obecnie  sanepid 

nie  zezwoli  na  jego  otwarcie  dopóki  nie 

zostanie  zakupiona  stacja  chlorowania  wody 

warta  kilka  milionów  złotych.  Pomijam  już 

nawet  fakt,  że  obiekt  nadaje  się  jedynie  do 

wyburzenia, a basen jest na dzień dzisiejszy 

jedynie dziurą w ziemi...”

Zdzisław Marczak, radny Gminy Miękinia



,,Pierwszy raz na basenie byłam jeszcze jako 

mieszkanka  Wrocławia  podczas  Dnia 

Kolejarzy  w  1987  roku.  Pamiętam,  że  w 

tamtych  latach  był  zadbany  i  wśród 

mieszkańców popularny.  Znajdowały się  tam 

domki  kempingowe,  drobne  stragany  oraz 

tłumy  przyjezdnych  i  dzieci  -m.in. 

przedszkolaków,  którzy  mieli  tam  specjalne 

zajęcia.  Oczywiście  te  zajęcia  odbywały  się 

pod  czujnym  okiem  ratowników.  Czasami 

nawet  organizowano  wesela  i  inne  imprezy. 

Pamiętam  także  muszlę  koncertową,  którą 

wywieziono  później  do  Lutyni.  Nie  mam 

pojęcia, dlaczego zamknięto basen.”

Małgorzata Duńska, mieszkanka Mrozowa

„Na  basen  jeździłam  z  kuzynką,  która 

przyjeżdżała do mnie na weekendy. Pamiętam 

tłumy  ludzi,  którzy  zjeżdżali  się  z  różnych 

okolic, aby odpocząć i spędzić tam miło czas. 

Tuż  obok  organizowane  były  dyskoteki,  na 

których wszyscy świetnie się bawili.  Rodzice 

opowiadali mi także, że chodzili tam za młodu 

i imprezowali do białego rana.”

Patrycja Kamińska, młoda mieszkanka 

Mrozowa

Rozmawiali:

Agata Marczak 

Aleksandra Śmiałko

Klaudia Zięcina

------------------------------------------------------------

    Gminny Przegląd Talentów 

10 października 2012 r. w Domu Kultury w Miękini 

odbył  się „Gminny Przegląd Talentów”,  w którym 

wystartowało  28  uczestników  z  wielu  szkół. 

Poziom  był  bardzo  zróżnicowany,  a  prezentacje 

artystyczne stały na bardzo wysokim poziomie. W 

jury  znaleźli  się  przedstawiciele  szkół  z  Lutyni, 

Pisarzowic  i  Miękini.  Maksymalnie  w  konkursie 

można było uzyskać 15 punktów. Gdy jury udało 

się na długą naradę w celu wyłonienia zwycięzcy, 

wszyscy  zamarli.  Tryumfowała  Aleksandra  Rus, 

która  wykonała  taniec  współczesny  i  otrzymała 

nagrodę  w  postaci  aparatu  cyfrowego.   Oto 

wywiad ze zwyciężczynią:



Co  skłoniło  cię  do  udziału  w  Gminnym 

Przeglądzie Talentów?

Chciałam pokazać, co potrafię. Jednak sam udział 

w przeglądzie był inicjatywą pani psycholog Iwony 

Godorowskiej, która namówiła mnie do udziału w 

Przeglądzie.

Ile czasu poświęciłaś na naukę swojego 
układu?
Muszę  przyznać,  że  bardzo  niewiele.   Miałam 

dużo  nauki  i  dopiero  dzień  przed  konkursem 

poświęciłam dwie godziny na przygotowanie mojej 

choreografii. Rano przed występem zrobiłam sobie 

tylko próbę generalną.

Czy  wcześniej  miałaś  jakieś  sukcesy 
taneczne?
Solowo poza konkursem nie mam, ale z zespołem, 

owszem. Od dziecka tańczę. Sześć lat tańczyłam 

w  zespole  „Feniks”.  I  tak,  jak  co  roku 

wyjeżdżałyśmy na festiwale do Kielc, tak co roku 

zdobywałyśmy  miejsca  na  podium.  Złota  Jodła 

nam  się  nie  trafiła,  ale  Brązowe  i  Srebrne,  tak. 

Obecnie dojeżdżam na zajęcia do Wrocławia.

Czy podobały Ci się nagrody?
Myślę,  że  nagrody  były  bardzo  ciekawe.  W 

konkursie  można  było  otrzymać  bony pieniężne, 

odtwarzacze mp4, gry i oczywiście aparat cyfrowy, 

z którego jestem bardzo zadowolona.

Czy warto było brać udział w przeglądzie?
Myślę,  że  warto  było  wziąć  udział  w  tym 

przeglądzie. Występ solowy był dla  mnie nowym 

doświadczeniem, gdyż do tej pory na konkursach 

występowałam tylko z zespołem. Jestem z siebie 

zadowolona, bo pokazałam, co potrafię i wygrałam 

świetną  nagrodę.  Cieszę  się,  że  werdykt  był 

jednomyślny  i  bardzo  mi  schlebia,  że  tak  się 

spodobałam.

             Rozmawiali: 

Patrycja Kamińska i Dominik Zięcina 

Projekt „Co Ty możesz zrobić  

dla Mrozowa?”

Projekt  jest  skierowany  do  mieszkańców  gminy 

Miękinia. Jego celem jest  wdrożenie działań, które 

będą  pierwszym  krokiem  na  drodze  do  budowy 

zaangażowanej,  otwartej  i  wspierającej  się 

społeczności oraz podniesienie wiedzy i kompetencji 

członków stowarzyszenia w celu kontynuacji projektu 

w przyszłości.

Grupą docelową są mieszkańcy Mrozowa, Kokorzyc, 

Krępic, Wojnowic,  Łąkoszyc  i  Żurawińca. 

Priorytetową grupą jest młodzież,  a także seniorzy. 

Mieszkańcy  zdobędą  nowe  umiejętności,  nawiążą 

nowe  relacje,  ale  także  uzyskają  możliwość 

wspólnego  działania  na rzecz  innych.   Projekt 

realizowany  jest  w  ramach  Szwajcarsko  - 

Polskiego  Programu  Współpracy,  czyli  tzw. 

Funduszu  Szwajcarskiego,  który  jest  formą 

bezzwrotnej  pomocy  zagranicznej  przyznanej 

przez  Szwajcarię  Polsce  i  9  innym  państwom 

członkowskim  Unii  Europejskiej,  które 

przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Co się będzie działo?

KWARTAŁ IV 2012 ROK

Kurs komputerowy, ul Szkolna 2 w Mrozowie
KIEDY:  październik-grudzień,  całość:  48h. 
szkoleniowych.
Zapisy: Zdzisław Marczak, tel. 664 406 785

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, ul. Szkolna 
2 w Mrozowie
KIEDY: październik-grudzień, ok 2 razy w tygodniu, 
w godz. 17.00-19.30.



Zapisy/ kontakt: Anna Witańska, tel. 693 483 080

„Jak działa gmina” cykl pogadanek:
1. Świetlica Wiejska w Krępicach 16 i 23 

listopada o godz. 18.00
2. Świetlica Wiejska w Mrozowie 7 i 14 grudnia o 

godz. 18.00
3. „Seniorowe pogaduchy” w Świetlicy Wiejskiej w 

Mrozowie, 5 i 12 grudnia (godz. do ustalenia)
Koordynator: Dorota Kozyra, tel 609 44 63 55

Zapraszamy!

* * * 

Redakcja   Poleca :

Muzyka: Rookiez is punk'd
Polecam  wam  japoński  zespól  Rookiez  is 
punk'd  powstały  w  2006r.  Najnowsza  płyta 
tokijskiego zespołu została wydana w sierpniu 
tego  roku  i  jest  zatytułowana  In  My  World. 
Płyta  składa  się  z  dynamicznych,  ale  nie  o 
brzmieniu  metalowym  piosenek  jrock-owej 
muzyki.  Szczególnie  polecam  trzy  utwory. 
Pierwszy  In My World został wykorzystany w 
serialu  Ao  no  exorcist  (zdj.  z  okładki)  jako 
muzyczny wstęp do filmu (opening).
Drugi numer DxHxCxT to szybie, wpadające w 
ucho  rytmy.  Aż  chce  się  się  przy  tych 
dźwiękach  pośpiewać  i  potańczyć.  Trzeci  z 
moich  favorytów,  Complication opowiada  o 
życiu  zwykłego,  przeciętnego  człowieka, 
próbującego  pokolorować  swoje  szare  życie 
jasnymi barwami.

    Martyna Śnieżek

Film: Jesteś bogiem

,,Jesteś  Bogiem”  to  film  reżysera  Leszka 
Dawida, który zmierza się z tragiczną biografią
Magika – lidera zespołu Paktofonika w skład 
którego wchodzą także Rahim i Fokus. Fabuła
jest  prosta.  Magik  ze  swoimi  przyjaciółmi 
zakłada  zespół  hip-hopowy,  który  powoli 
wzbija  się  na  szczyt.  Z  czasem  ich  życie 

zmienia  się  nie  do  poznania.  Magik  zostaje 
ojcem,  Fokus olewa szkołę,  jednak  chłopaki 
pragną  zaistnieć  w  branży  muzycznej.  Film 
przedstawia  odważnych  chłopaków,  którzy 
postanowili  się  nie  poddać.  Film  w  wielu 
momentach wzrusza, ale niestety nie kończy 
się „happy endem”...

Aleksandra Śmiałko i Klaudia Zięcina

Książka:  Baśniobór

Baśniobór to debiut literacki  amerykańskiego 
aktora  i  pisarza  Brandona  Mulla.  Jest  to 
pierwsza  część  sagi  fantasy  o  parze 
rodzeństwa,  które  przyjeżdża  do  dziadków i 
odkrywa  bardzo  interesującą  tajemnicę.  Ich 
dziadek jest opiekunem tajnego rezerwatu dla 
magicznych stworzeń.  Pewnego razu jednak 
starszy pan zostaje  porwany,  a  dzieci  przez 
przypadek  uwalniają  czarownicę.  Z  tego 
powodu muszą zmierzyć się ze złem i uchroni 
się  przed  zagładą.  Powieść  Brandona  to 
bardzo dobra książka – trzymająca w napięciu 
i pełna zwrotów akcji. Gorąco polecam!

Dominik Zięcina

-----------------------------------------------------------------

Jeśli  w  Twojej  okolicy,  Drogi  Czytelniku 

znajduje  się  ciekawe  miejsce,  lub  byłeś 

uczestnikiem  interesującego  wydarzenia, 

możesz  nas  o  tym  poinformować  pisząc  pod 

adres:   glosmrozowa@mrozow.pl

    tel.:   784 979 456

   -----------------------------------------------------------------

 

Dominik Zięcina - Redaktor naczelny
Patrycja  Kamińska  -  Sekretarz  redakcji 
Klaudia Zięcina – dział MROZÓW I OKOLICE 
Martyna Śnieżek – dział KULTURA
Agata  Marczak  –  dział  STYL  ŻYCIA 
Aleksandra Śmiałko – dział HISTORIA 

Wszyscy pełnimy role dziennikarzy.

mailto:glosmrozowa@mrozow.pl

