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P i k ni k „ P o ż e gn a j m y L a t o ” tu ż , tu ż …
5 września 2015
od godz. 15.00
na placu zabaw
w Mrozow ie
W programie:
Konkurs „Mrozowski
Produkt Roku”
Zumba
Zamek dmuchany
Konkursy dla dzieci
i dorosłych
z nagrodami
Zabawa pod chmurką
Wypieki, grill
wata cukrowa
Akcja „Podziel się
z sąsiadem”
Co radzi podolog?

Fot. Witalisa

UWAGA!
III Gminne Mistrzostwa
w Dojeniu Krowy
Rozpoczynamy o 17.00

Już 5 września odbędzie się w Mrozow ie Dożynkowy Piknik
„Pożegnajmy Lato”. Rok temu w czasie pikniku rozegrane
zostały II Gminne Mistrzostwa Dojenia Krowy, w których
zwyciężył Dominik Zięcina ustanaw iając rekord w dojeniu
2800 ml mleka. Czy w tym roku padnie nowy? Zachęcajmy
do uczestnictwa członków rodziny, sąsiadów, znajomych
z całej gminy, tych którzy mają dośw iadczenie, jak również
tych, którzy chcą się dobrze baw ić. Mistrzostwa rozpoczynają się od 17.00, wcześniej można popróbować. Krowa Mrozula będzie dostępna od samego początku imprezy.
Również jak w roku poprzednim odbędzie się konkurs na
„Produkt Lokalny Roku”. Była to okazja, aby degustować
przepyszne konfitury, korniszony, paprykę i wyśmienity
pasztet – zwycięzcę konkursu. Przepisy na przetwory były
drukowane w gazetce „Głos Mrozowa” i pewnie niejedna
gospodyni wypróbowywała te sprawdzone specjały. Organizatorzy proszą o podzielenie się w iedzą i umiejętnościami
kulinarnymi i w tym roku. Przetwory czy inne własne wyroby można dostarczyć wcześniej bądź bezpośrednio na
piknik. Na zwycięzcę będzie czekać nagroda firmy
Tupperware. Szczegóły konkursu na str. 4.
Ale to nie wszystko. W czasie pikniku odbędą się
konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Nasza lokalna
instruktorka zumby Anna Witańska pokaże nam jak można
się dobrze baw ić usprawniając ciało tańcem i wyzwoli w
nas pozytywne emocje. Dzieci będą mogły bezpiecznie
wyszaleć się na dmuchańcach, a młodzież i dorośli potańczyć pod chmurką w ieczorową porą.
Zapraszamy również lokalnych twórców do wystaw iania
stoisk ze swoimi produktami. W tym celu proszeni są
o wcześniejszy kontakt z sołtysem tel. 501-692-522.
Mamy nadzieję, że nie zabraknie innych, poza konkursowych, kulinarnych specjałów naszych gospodyń, a może i gospodarzy. Przecież są mężczyźni, którzy świetnie radzą sobie w kuchni. Zachęcamy do przynoszenia ciast i innych potraw, które będzie można spożyć w czasie pikniku.
To jest nasze św ięto – św ięto mieszkańców naszej
społeczności – czas spotkań, zabaw y i tworzenia naszej
lokalnej tożsamości. ZAPRASZAMY ☺
Organizatorami imprezy jest Sołtys z Radą Sołecką i Stowarzyszeniem „Mrozovia”.
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DZIELNICE MROZOWA
Mrozów – szlakiem procesji. Otoczenie kościoła.
W dawnych czasach na terenie przykościelnym znajdował
się cmentarz. I byle jaka, nieco tylko utwardzona, dość
szeroka ścieżka przytulała się do kościelnego muru. Brzeg
zewnętrzny nierówny, obrzeża zarosłe trawą, a i środek
niezbyt nadawał się do urządzania procesji w słotne dni.
Od strony północnej praktycznie żadnych drzew, jedynie
pojedyncze krzewy iglaste. Tu, na tle doskonale w idocznego muru okalającego kościelny teren, znaleźli spokój
pierwsi mieszkańcy Ziem Odzyskanych. Leżeli w w ielkiej
zgodzie z dawnymi, a różniły ich jedynie nagrobki. Tych
Pierwszych przykrywano zwykłymi konstrukcjami betonowymi z rytymi napisami o – umówmy się - umiarkowanej
jakości artystycznej. Tych Drugich pieczętowano kamieniami naturalnymi z napisami wykuwanymi w czarnym,
polerowanym minerale. Były i inne materiały nadające się
do pow tórnego użycia i może dlatego jakoś tak szybko
zniknęły z tego terenu. Gdy Mrozów urósł w siłę żywą
i kwater w iecznego spoczynku w oczach ubywało, zdecydowano o poszerzeniu oferty lokalowej na cmentarzu
głównym, czyli – „za Mularzem”. Tu - przy kościele, ostały
się jeno nieliczne groby północne i jeden południowy przy bramie głównej. Pozostaw iono też - tuż przy kościelnym murze - groby księże i bardzo poważanej przez
mieszkańców Siostry Albertynki, ówczesnej przełożonej
Caritasu. Resztę zrównano z ziemią, a pozostałości przykryła murawa.
Chodziły w tedy po wsi słuchy, że co cenniejsze nagrobki poszły do obrotu w tórnego lub recyklingu.
Z biegiem czasu została też uporządkowana ścieżka
wokół kościoła: zabetonowano ją, radełkując pow ierzchnię
przeciwpoślizgowo i dołożono krawężniki. Obecnie – szersza od pierwowzoru, ale znacznie mniej błotna, nadal
służy do okazyjnych procesyj. Co prawda nie tak już licznych jak niegdyś: gdy jej czoło wchodziło do kościoła,
Zamykający byli dopiero na początku drogi. W szczególności jedna z procesji zapisała się w pamięci Starszych
Mrozow ian jako niezwykle atrakcyjna: środek nocy, wyłącznie św iece, nastrój tyleż poruszający wyobraźnię, co
tajemniczy. Jednakże próba wprowadzenia nowej tradycji
się nie pow iodła a zwyczaj - nie utrwalił.
Z ostatniej chw ili: ścieżka doczekała się ponownej
przeróbki – teraz planuje się wyłożenie jej kamienną
kostką.

Wszelkim uroczystościom, rzecz oczyw ista, należało nadać odpow iedni sznyt. Stąd obok głównego wejścia wbijano
w ziemię młode drzewka, przeważnie brzózki, lub ustaw iano iglaki. Czasami, ale rzadko – tatarak. Ten, głównie
w Zielone Św ięta, robił zwykle za ozdobę kratownic bramy.
Również krzyż misyjny i dół dzwonnicy były zielono zdobione. Z biegiem czasu zdano się jednak wyłącznie na
drzewka i rozciągnięty nad drzw iami okolicznościowy napis
– już nawet nie ręcznie przygotowany, jak niegdyś. Zaniechano także jakiegoś specjalnego wystroju otoczenia kościoła i dróg dojazdowych z okazji naw iedzin biskupich. A
drzew iej bywało, że całe ciągi ulic wyznaczano sznurkami z
wplecionymi kolorowymi wstążeczkami; do granic wsi, czasami aż po Krępice, bo stamtąd nadciągali znamienici goście. Takie w yróżnienie rezerwowano jednak wyłącznie dla
w izyt głównej ekscelencji!
Raz tylko w historii Mrozowa było bardziej uroczyście z okazji odw iedzin Obrazu Częstochowskiego. W kilka dni
północno-wschodnią część cmentarza siłami parafii wyposażono, na podwyższeniu, w wysoki ołtarz polowy, przy
czym takich tłumów w iernych i ciekawskich Mrozów ani
wcześniej, ani nigdy później nie w idział. „Komuna” też
niespecjalnie przeszkadzała. To było naprawdę niezwykłe
przeżycie i nigdy już się nie pow tórzyło...
Za to doroczną atrakcją, głównie dla najmłodszych i najstarszych, jest palenie ogniska na popiół do posypywania
głów w ielkopostnych grzeszników. Ogień płonie na południowym terenie przykościelnym, a jedyną wadą uroczystości okazuje się długotrwały, nawet kilkugodzinny
proces, który – jak można zaobserwować – nie wszystkim
leży i coraz bardziej odbija się na frekwencji.
Ciekawostka: w zbiorową pamięć wryło się zakończenie
jednej z procesji, gdy niezbyt długo Duszpasterzujący
w Mrozow ie niespodziewanie zakończył procesję Bożego
Ciała na czwartym ołtarzu, miast, jak zwykle bywało,
odśpiewać w kościele uroczyste Te Deum. Pomaszerował
w ięc samotrzeć odnieść utensylia. Zdarzenie niezwykłe,
szczególnie dla najstarszych mieszkańców, a choć incydent
– tak to w tradycji wsi należy traktować - zdarzył się ten
jeden i zarazem ostatni raz, ów Pasterz-nowator chyba na
trwałe zapisał się w historii parafii. Naw iasem mów iąc,
miał jakiś szczególny dar do działań innowacyjnych zupełnie nie mieszczących się w dotychczasowych kanonach
parafialnych.
Tubylec

R e m o nt k o ś c i o ł a w M r o z o w i e
Do uroczystości odpustow ych zaplanowane jest wybrukowanie chodnika granitową kostką przed wejściem do
kościoła. Gdyby to się udało kościół lepiej prezentowałby
się na uroczystości parafialnej nawet z niepomalowaną
elewacją.
Remont kościoła jest możliwy dzięki dotacji z gminy,
jak i zbiórek pieniężnych. Zebrano do tej pory 24953,30zł.
od 102 ofiarodawców. Ks. proboszcz kieruje podziękowania za wsparcie finansowe parafian.
Dorota Kozyra

Fot. Dorota Kozyra

Można zaobserwować, już od jakiegoś czasu, zmiany w wyglądzie zewnętrznym kościoła w Mrozow ie. Postaw ione
rusztowania co jakiś czas zmieniają miejsce ustaw ienia
ukazując kolejne, wyrównane nową elewacją ściany. Według
informacji uzyskanych od proboszcza ks. Andrzeja Wójciaka
zaraz po zakończeniu robót na trzeciej ścianie kościoła
rozpoczną się prace uzupełniania i wyrównywania tynku na
w ieży. Następnie będzie można rozpocząć malowanie ścian
w kolejności nakładania tynku, gdyż okres jego schnięcia
wynosi min. 30 dni. Termin zakończenia prac zgodnie z umową mija z końcem października br.
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Festiwal Lata w Miękini
Szczególnie oblegane, oprócz gastronomii, były stoiska
przygotowane przez poszczególne sołectwa. Można było
skosztować domowych wypieków, bądź innych wyrobów,
a niektóre nawet zakupić.
Podczas Festiwalu zaprezentowały się znane lokalne
zespoły takie, jak Senior i Lutynianie, czy Radośni i Trzy
Dęby. Później o dobry humor zadbała kabaretowa formacja Chatelet. Wieczorem zagrał zespół Loka i gw iazda
festiwalu - grupa Wilki. Po występie formacji Roberta
Gawlińskiego odbył się efektowny pokaz pirotechniczny.
W niedzielę zagrały zespoły: Papa D., Piękni i Młodzi oraz
Quintess.
Witalisa

Fot. Witalisa

Jak co roku w sierpniu hucznie baw iliśmy się na organizowanym przez pana Wójta i Samorządowy Ośrodek Kultury
w Miękini Festiwalu. Imprezę zainaugurowano mszą św iętą
oraz obrzędami dożynkowymi. Potem baw iono się przy
kolejnych koncertach – zespołów ludowych i popowych. Scena
ustaw iona została w tym roku „plecami” do szkoły, a na placu
przed nią można było w ygodnie usiąść pod parasolem. Na
szczęście organizatorzy pozbyli się co bardziej kiczowatych
i hałaśliwych elementów lunaparku, zachowując zdrową równowagę między występami na scenie i rozrywką dla najmłodszych. Widzom nie straszna była ani upalna aura, ani
nagłe oberwanie chmury, które przeszło przez Miękinię.
Frekwencja dopisała.

Wojnowickie Salony Muzyczne
To niezwykła atrakcja
muzyczna, która odbyła
się w trzy kolejne sierpniowe niedziele.
Piękna
inicjatywa
Pana Jerzego Owczarza,
Owczarza
zdolnego pianisty, pedagoga i przede wszystkim
życzliwego, pełnego zapału młodego mężczyzny.
Melomani, ci bardziej wytrawni i mniej osłuchani z muzyką
klasyczną mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego repertuaru.
Na pierwszym spotkaniu, 9 sierpnia, zabrzmiały kompozycje Fryderyka Chopina zagrane na znakomitym koncertowym fortepianie Bechsteina z ubiegłego w ieku oraz pieśni
Mieczysława Karłow icza zaśpiewane silnym tenorem. W kolejną niedzielę usłyszeliśmy nie tylko pianistów ale też
w iolonczelistkę w repertuarze Wolfganga Amadeusza Mozarta
oraz Ludw iga van Beethovena. Ostatni niedzielny koncert na
fortepian i skrzypce, to muzyka naszych sąsiadów – Bedřich
Smetana, August Dvorak, Siergiej Rachmaninow.

Zabytkowe wnętrza, zieleń za oknami, wysoki poziom wykonania muzyki, a przede wszystkim – św ietny kontakt
wykonawców z publicznością, to wszystko złożyło się na
sukces tego przedsięwzięcia, czego dowodem jest liczne
uczestnictwo mieszkańców okolicznych i dalszych miejscowości. Bardzo ciekaw ym urozmaiceniem salonów było
słowo do słuchaczy, pełniące rolę edukacyjną, przybliżające odbiorcę do kompozytora, jego czasów i obyczajów.
Według zapow iedzi organizatorów Wojnow ickie Salony
Muzyczne będą kontynuowane, na co czekamy z niecierpliwością.
Panie Jerzy, GRATULACJE !
Dziękujemy za cudowne chw ile z muzyką, tak blisko od
naszych domów...
Dorota Ropek

Fot. Dorota Kozyra

Już wkrótce
wkrótce…
ce…
15 września
września o godz.19.00 odbędzie się Zebranie
ebranie Wiejskie w św ietlicy w Mrozow ie. Wszystkie osoby zainteresowane
sprawami naszego sołectwa są zaproszone.
Wieści z Gminy
19 września od godz. 9.30 mieszkańcy gminy Miękinia mogą obejrzeć zmagania piłkarskich drużyn biorących udział w
Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Miękinia - Oldboye + 50.
50. Turniej odbędzie się na boisku
piłkarskim w Miękini.
16 września o godzinie 16.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini ul. Kościuszki 43 odbędą się warsztaty
strategiczne, na których uczestnicy będą wspólnie wypracowywać w izję i kierunki rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich,
do której również należy obszar gminy Miękinia, a zebrane opinie i pomysły posłużą do planowania zadań na lata 2014
– 2020. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców Gminy Miękinia, przedstaw icieli organizacji pozarządow ych,
grup nieformalnych, samorządów i przedsiębiorców!
za www.miekinia.pl
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ANKIETA
W roku 2015 Stowarzyszenie MROZOVIA i Rada Sołecka w imieniu mieszkańców Mrozowa wzięli udział
w konkursie „Miękińska Inicjatywa – Razem” składając projekt budowy altany na skwerze przy placu zabaw
w Mrozow ie. Celem konkursu jest integracja społeczności lokalnej w tworzeniu dobra wspólnego.
Inicjatywa dotyczy całej naszej społeczności i prawdopodobnie będzie kontynuowana w przyszłości, dlatego
zwracamy się
w formie ankiety z pytaniami czy są Państwo zainteresowani tworzeniem naszego miejsca
zamieszkania i w jaki sposób.
Wysokość dofinansowania w konkursie wynosi 6000 zł. i kwota ta pokrywa zakup materiałów.
1.

Czy uważasz, że Stowarzyszenie i Rada Sołecka pow inny w imieniu mieszkańców Mrozowa brać udział
w kolejnych konkursach?

 Tak
 Nie
 Nie mam zdania
2.

Co pow inno być przedmiotem konkursu, jakie dobro wspólne? Wasze propozycje:

 dalsze zagospodarowanie skweru poprzez postaw ienie ławek, stołów, dokonanie nasadzeń,
 utworzenie boiska traw iastego na terenie poprzedniego, pełnowymiarowego.
 wybudowanie pieca chlebowego
 postaw ienie stojaka na rowery z zadaszeniem w okolicach stacji
 inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Czy jesteś gotowy\a wziąć udział w pracach społecznych jako wkład własny, który jest warunkiem
otrzymania dofinansowania?

 Tak
 Nie
 Nie w iem
Ankiety prosimy zostaw iać w św ietlicy w Mrozow ie.

Akcja "Podziel
"Podziel się z sąsiadem" i Konkurs „Mrozowski Produkt Roku”
Drogie Mrozowianki i Drodzy Mrozowianie !
Jeżeli już szósty dzień mieszacie w garnku konfitury np. z moreli, albo wasza rodzina jadła już szarlotkę, jabłecznik,
naleśniki z jabłkami, jabłka pieczone, ryż z jabłkami i mów i dość, a Wy przez okno w idzicie jak gałęzie Waszej jabłonki
uginają się od owoców, jeżeli macie tyle śliwek, że rozdaliście już 20 kg. w pracy, sami właśnie zawekowaliście ostatni
wolny słoik i zaraz wydacie oszczędności na cukier - TO WIEDZCIE, ŻE JEST NA TO SPOSÓB!
05.09 PRZYNIEŚCIE OWOCE LUB WARZYWA NA PIKNIK DOŻYNKOWY. Podzielcie się nie tylko produktem, ale pomysłem
na przepis.
przepis. Same będą z tego korzyści: nie zmarnujemy pysznego jedzenia i zyskamy popularność wśród sąsiadów!
Pamiętajcie Drodzy: uprawnianie własnych owoców i warzyw jest jak drukowanie sobie pieniędzy.
pieniędzy.
W zw iązku z piknikiem zapraszamy
zapraszamy do konkursu "Mrozowski Produkt
Produkt Roku".
Roku" Rok temu został nim przepyszny pasztet
z cukinią Pani Danuty Rogackiej. Mogliśmy też degustować przepyszne konfitury, czy paprykę i korniszony. Przepisy
zamieszczane były przez cały rok w kolejnych numerach Głosu Mrozowa.
Wielu z Państwa ma przydomowe ogródki, sady, być może ule lub wędzarnie. Wszystkie te rzeczy dostarczają
wyjątkowej żywności, pakowanej z pietyzmem do spiżarni na zimę. Konfitury, miody, wędliny, konserwowane
warzywa….. chyba nie ma nic przyjemniejszego niż dźw ięk otw ieranego słoika w zimowy w ieczór. Wtedy przeważnie
przypominacie sobie Państwo, na co był urodzaj, jaka pogoda była w lecie, jakie były długie jasne popołudnia, od razu
robi się cieplej w zimie.
Dlatego właśnie chcielibyśmy wyciągnąć od Państwa trochę w iedzy, dośw iadczenia i odsłonić „tajemnice” spiżarni.
Na Dożynkowym Pikniku chcemy urządzić konkurs na „Mrozowski Produkt Roku”. Prezentację, połączoną oczyw iście z
konsumpcją i głosowaniem na najsmaczniejszy wyrób. Każdy z produktów otrzyma numer, a uczestnicy pikniku będą
mogli głosować na najlepszy. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda firmy Tupperware.
Przy prezentowanych produktach chcielibyśmy w parudziesięciu egzemplarzach wydrukować przepis danego
specjału, tak aby można było skompletować sobie własną mrozowską książkę kucharską. Dlatego można dostarczyć
wcześniej wyrób z przepisem lub przesłać mailowo do Patrycji Siekluckiej, kontakt: tel. 696-432-574 (po godzinie 18.00).
Oczyw iście można przynieść własny produkt bez wcześniejszego zgłoszenia bezpośrednio na piknik
PROSIMY O PRZEKAZYWANIE TEJ INFORMACJI W RODZINIE, ZNAJOMYM, SĄSIADOM A ZWŁASZCZA OSOBOM
NIESKOMPUTERYZOWANYM.
Drodzy Czytelnicy,
W tym miesiącu zebraliśmy 104,21 zł. w Groszu oraz 52,58 zł. w Promyku. DZIĘKUJEMY!!! Nadal
potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli czytasz Głos Mrozowa, wrzuć 50 gr do św inki - to koszt druku
Twojego egzemplarza.
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu „Grosz”
i „Promyk” w Mrozow ie, którzy przeprowadzają zbiórki na wydawanie kolejnych numerów gazety oraz
Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.
Redakcja

Do Szanownych Sponsorów
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł. Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl
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