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Dnia 28 września juŜ po raz kolejny 
rodzice oraz członkowie Stowarzyszenia 
„Mrozovia’ spotkali się na placu zabaw 
Niepublicznego Przedszkola „Sasanka”, 
aby kontynuować prace, których celem 
jest stworzenie warunków do bezpiecznej 
zabawy przedszkolaków.  

„Przedszkole jest placówką społeczną, 
której działalność opiera się w duŜej 
mierze na pracy wolontariackiej. Taki 
charakter przedszkola pozwala 
utrzymywać opłaty na niskim poziomie  
i taki był zamysł członków załoŜycieli”- 
mówi Dorota Kozyra, wiceprezes 
stowarzyszenia. 

Przez dwie kolejne soboty na placu 
pracowało w sumie 11 osób, w tym 
rodzice 7 dzieci. NaleŜy jasno powiedzieć, 
iŜ frekwencja rodziców nie dopisała. 
Członkowie Stowarzyszenia zdają sobie 
sprawę, iŜ nie moŜna zmuszać do pracy w 
czynie społecznym, moŜna tylko prosić. 
Rozumiemy, Ŝe wielu rodziców cięŜko 
pracuje lub z przyczyn zdrowotnych, 
czasowych nie moŜe uczestniczyć w 
pracach. Dlatego teŜ chętnie przyjmujemy 
pomoc w innych formach, np. rzeczowej – 
zakup maty wiklinowej na płot. 
 

 

 KOŃCA NIE WIDAĆ… 
 

F
o

t.
  

D
o

ro
ta

 K
o

z
y
ra

 

Do decyzji o budowie nowego placu 
zabaw na terenie przedszkola dojrze-
waliśmy długo, bo aŜ 5 lat. Na kaŜdym 
zebraniu rodziców, spotkaniach okazjo-
nalnych czy festynach zawsze padało 
pytanie, kiedy nowy plac zabaw pow-
stanie. Podejmując decyzję o stworzeniu 
nowego placu zabaw, zdawaliśmy sobie 
sprawę, Ŝe nie będzie to łatwe zadanie. 
Przeanalizowaliśmy oferty róŜnych firm, 
które chętne ten plac by zrobiły, niestety 
za gigantyczne pieniądze, których po 
prostu nie mieliśmy.  Zdecydowano, iŜ 
zabieramy się do budowy „systemem 
gospodarczym”. Zgromadzone pieniądze 
pochodziły w części ze składek rodziców 
na tzw. Fundusz Remontowy placu zabaw 
oraz z nadwyŜki przychodów nad kosz-
tami z lat poprzednich działalności Sto-
warzyszenia. Pieniądze przeznaczyliśmy 
na zakup materiałów oraz wyposaŜenia, 
ale nie na robociznę. Do odniesienia 
sukcesu wystarczyłyby umiejętności takie 
jak grabienie, koszenie, operowanie 
taczkami, malowanie, kopanie, sianie 
trawy, sadzenie krzewów lub zakładanie 
agro-włókniny.   
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Szkoda, Ŝe niektórzy rodzice 
zaprzepaścili okazję, aby pokazać swoim 
dzieciom, Ŝe moŜna zrobić coś dobrego, 
bezinteresownie - i dać tym samym 
przykład obywatelskiej postawy. 

„Gdzie są rodzice? Gdzie mieszkańcy 
Mrozowa? PrzecieŜ to NASZE 
przedszkole! Nasze wspólne dobro! Czy 
Mrozowianie potrafią tylko opłakiwać, to 
czego juŜ nie ma?” – pyta wiceprezes. 
„Mamy w Mrozowie dwa markety, dwa 
zakłady fryzjerskie, trzy składy opału, juŜ 
wkrótce dwie apteki. CzyŜby tylko na 
biznes było miejsce w naszej 
miejscowości, a niedochodowa kultura 
czy oświata, wymagające zaanga-
Ŝowania społecznego, są skazane na 
niebyt?” 

Termin zakończenia placu zabaw wy-
dłuŜa się tylko dlatego, Ŝe chętnych do 
pomocy jest nadal zbyt mało, mimo, iŜ 
dają oni z siebie bardzo duŜo. Chcieli-
byśmy niniejszym opublikować 
serdeczne podziękowania dla firmy Pol-
met- Nowego Składu Opału w Mrozowie, 
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Wraz z nadejściem jesieni rozpoczął się 
okres zbiorów naszych ogrodowych 
plonów. Z przyjemnością informujemy, Ŝe 
mieszkanka Mrozowa, pani Beata 
Szmajda, wyhodowała rekordowej 
wielkości dynię, której zdjęcia prezen-
tujemy poniŜej. Okazałe warzywo ma 
dokładnie 2m i 34cm obwodu. 

 Gratulujemy! Z niecierpliwością ocze-
kujemy zaproszenia na zupę lub 
zapiekankę... :)  

WIELKA MROZOWSKA DYNIA 

Fot. Anna Witańska 

Jeśli Szanowni Czytelnicy chcieliby 
się pochwalić swoimi osiągnięciami na 
polu ogrodniczym, zapraszamy do 
kontaktu z Redakcją. 

Witalisa 

która udostępniła sprzęt do robót ziem-
nych. Wójt gminy Miękinia, Jan Grzegor-
czyn, wsparł nasze wysiłki, wyznaczając 
małą ekipę do pomocy. Zorganizował 
równieŜ koparkę oraz ziemię wraz z jej 
transportem, za co bardzo dziękujemy. 
Stowarzyszenie „Mrozovia” dziękuje 
takŜe zaangaŜowanym rodzicom oraz 
pomagającej młodzieŜy. Ogromne po-
dziękowania przekazujemy takŜe Nad-
leśnictwu Miękinia, które zadeklarowało 
przekazanie drzewek, które posadzimy 
na placu. 

Stowarzyszenie „Mrozovia” 
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JuŜ wkrótce…   
 

 

Sponsor wydania: 
 
Praktyka Lekarza Rodzinnego 
 Łukasz Kozyra 
Ul. Inowrocławska 2 
We Wrocławiu 
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Co Krokodyl Jada na Obiad? na motywach Takich sobie bajeczek Rudyarda Kiplinga 
Teatr Lalek, pl. Teatralny 4, niedziela 20.10.2013, godzina 17:00 
Autor Księgi dŜungli i laureat literackiej nagrody Nobla napisał 13 opowiadań  
o zwierzętach i wydał je w tomie Takie sobie bajeczki – jednej z pierwszych ksiąŜek, która 
w dowcipny i nieco przewrotny sposób odpowiada na dziecięce pytania o otaczającą 
rzeczywistość. Bajarz-szaman przenosi widzów do początków świata i zjawisk przyrody, 
objaśnia początki cywilizacji. Opowieść, którą snuje, sprawia, Ŝe rzeźby Józefa Wilkonia 
oŜywają, a najmłodsi spotykają Słoniątko o nieposkromionej ciekawości, które koniecznie 
chce się dowiedzieć, co krokodyl jada na obiad i poznają historię Kota, który zawsze 
chadza własnymi drogami.  
 

Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Cieszyńskiego 9, sobota 19.10.2013, godzina 12:00 
Muzeum Miejskie serdecznie zaprasza na warsztaty archeologiczno - plastyczne Dziady – 
staropolskie Halloween. Tym razem przeniesiemy się w świat dawnych zwyczajów  
i tajemniczych obrzędów - dowiemy się, jak kiedyś Ŝegnano zmarłych i jak świętowano 
„staropolskie Halloween”. Jakie rytuały wydają się dziś zaskakujące, a jakie przetrwały do 
dziś? Podczas warsztatów nie tylko odpowiemy sobie na te pytania, ale takŜe sami 
wykonamy lampiony, które będziemy mogli zanieść na groby najbliŜszych. Serdecznie 
zapraszamy, zwłaszcza dzieci w wieku 7-12 lat. 
Bilety do kupienia w kasie Arsenału Miejskiego- koszt 5, kasa czynna: śr-sb 10.00–17.00 
nd 10.00–18.00, tel. 071/347-16-96 w.332 
 

Synagoga Pod Białym Bocianem: Koncert Zespołu Audiofeels, ul. Włodkowica 7, 
niedziela 20.10.2013, godzina 20:00 

Koncert odbędzie się 20 października w klimatycznych wnętrzach, znanej juŜ wrocławskim 
melomanom, Synagogi Pod Białym Bocianem. 
AudioFeels to grupa, wykonująca muzykę w stylu Vocal Play. Jest to nowatorskie 
podejście do śpiewania, które polega na imitacji instrumentów, poprzez maksymalne 
wykorzystanie moŜliwości ludzkiego głosu. 
Koszt biletów: od 35 do 80 zł 

WIEŚ JEDZIE DO MIASTA, CZYLI CO SIĘ 
DZIEJE W KULTURZE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukiwany, poszukiwana...  
Osoba lub osoby chcące podzielić się swoimi pomysłami na artykuły, zdjęciami lub cennymi 
informacjami. PomóŜcie nam stworzyć Głos Mrozowa, po któryby Wy i Wasi bliscy będziecie 
chętnie sięgali. Zapraszamy do współpracy. 
 

Ogłoszenie Redakcji 
Stowarzyszenie „Mrozovia” postanowiło wydawać Głos nadal, mimo braku funduszy unijnych. 
Zachęcamy lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców, chcących wspierać gazetkę, do 
sponsorowania kolejnych wydań. W zamian proponujemy zamieszczenie 
informacji/reklamy sponsora w Głosie Mrozowa. Gazeta ukazywać się będzie co miesiąc 
w nakładzie 300 egzemplarzy (koszt nakładu 150 zł.). Kontakt: glosmrozowa@mrozow.pl 
 


