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 Dzień Dziecka w Mrozowie 

W sobotę 6 czerwca nasz Sołtys, Radek Kamiński wraz  
z Radą Sołecką, przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia 
Mrozovia, zorganizował VIII Kolorowy Festyn. Tym razem 
bawiliśmy się na skwerku przy placu zabaw, w tym 
również na powiększonym przez nas w zeszłym roku 
brukowanym placyku. Ale po kolei. Pogoda zdecydowanie 
dopisała – już od rana świeciło słońce, a po południu 
temperatura przekroczyła 30 stopni! Od godziny 9:00 na 
placu pojawiali się pierwsi ochotnicy, rozstawiając stoły, 
pawilony i sprzątając placyk. W samo południe na trawie 
dumnie pyszniły się już dmuchańce dla dzieci. Nieco 
później na stołach zmaterializowały się domowe ciasta, 
galaretki, truskawki oraz wata cukrowa, do których 
dołączył grill oraz lody.  

Chętni mogli profesjonalnie przyozdobić swoje twarze, 
strzelać z łuku lub przeciągać linę oraz wziąć udział w 
licznych konkurencjach drużynowych. Nie zabrakło też 
gigantycznych baniek mydlanych. Nasz festyn odwiedziła 
również Policja, oferując możliwość antykradzieżowego 
oznakowania rowerów.  Można było bezpłatnie zbadać 
stopy lub uzyskać cenne porady dietetyczne. Ci, którzy 
pomimo upału i mnogości atrakcji zachowali resztki sił, 
tłumnie ruszyli na „parkiet” w rytmie Zumby. Do późna, 
gdy dzieci poszły już grzecznie spać, trwała zabawa przy 
muzyce. 
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Organizatorzy pragną serdecznie podziękować: 
Samorządowemu Ośrodkowi Kultury 
Eugeniuszowi Kostewiczowi z VORWERK 
DICHTUNGSSYSTEME POLSKA sp. z o.o.  
Firmie DEICHMANN za nagrody rzeczowe 
Marianowi Szymańskiemu i Krzysztofowi Duchnickiemu  
z POLMETU MROZÓW  
Firmie Prom sp.z o.o. 
MARKETOWI "GROSZ" 
MARKETOWI PROMYK 
Firmie ALDI-TUR 
Czesławowi Krzysków 
Sylwii i Piotrowi Wołowskim 
Kazimierzowi Bychawskiemu 
Komendzie Powiatowej Policji 
radnej Annie Giedzińskiej-Dudek 
Wszystkim Zumboholikom 
Wszystkim osobom, które upiekły ciasta 
Wszystkim osobom, które obsługiwały stoiska i atrakcje 
Członkom stowarzyszenia Mrozovia i Rady Sołeckiej  
 

Dziękujemy!!! 
 
A ponieważ piszę to ja, Witalisa, nie zapominajmy o naszym 
spiritus movens – Dorocie Kozyrze, której jak najbardziej 
należą się podziękowania ZA CAŁOKSZTAŁT. 

Witalisa 


