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Za nami kolejny Festiwal Lata. Z roku na rok impZa nami kolejny Festiwal Lata. Z roku na rok impZa nami kolejny Festiwal Lata. Z roku na rok impZa nami kolejny Festiwal Lata. Z roku na rok impreza reza reza reza 
wydaje się cieszyć coraz większym powodzeniem. Po raz wydaje się cieszyć coraz większym powodzeniem. Po raz wydaje się cieszyć coraz większym powodzeniem. Po raz wydaje się cieszyć coraz większym powodzeniem. Po raz 
kolejny w Miękini padł rekord frekwencji!kolejny w Miękini padł rekord frekwencji!kolejny w Miękini padł rekord frekwencji!kolejny w Miękini padł rekord frekwencji!    

Impreza rozpoczęła się mszą oraz obrzędem 
dożynkowym. Aktywne koła gospodyń, świetlice i sto-
warzyszenia jak co roku wystawiły wieńce do konkursu.  
W tym roku główną nagrodę zdobyło sołectwo Gałów. Na 
kiermaszu nie zbrakło również rękodzieła oraz lokalnych 
smaków. Pani Anna Szlączka, ze stoiska Owoce Lutyni, już 
czwarty raz gościła na Festiwalu Lata. Owoce Lutyni 
specjalizują się w tłoczonych sokach, przetworach oraz 
owocowych octach. Pojawiło się sporo stoisk małej 
gastronomii, ale byli też inni wystawcy. Swoją loterię,  
z której dochód przeznaczono na potrzebujące dzieci  
z terenu naszej gminy, zorganizowało PCK Środa Śląska.  
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Sobotnie gwiazdy sceny to kabaret Neonówka, zespoły 
Loka oraz IRA, o którym słuchacze mówili w samych 
superlatywach. Nie obyło się rzecz jasna bez zespołów 
ludowych, takich jak zespoły Senior wraz z Lutynianami 
oraz Radośni. 

Niedziela była dniem poświęconym Disco Polo, a na scenie 
zaprezentowali się  MIG i Classic. Poniedziałek przebiegł 
już znacznie spokojniej, ale i tak najmłodsi tłumnie przybyli 
na znane z telewizji Domisie. W międzyczasie dzieci i ich 
rodzice wzięli także udział w pokazie Zumby i wspólnym 
wielkim gotowaniu. 

Przez dwa dni trwały również dyskoteki prowadzone 
przez naszych DJ-ów – Breaka i Aico. 

Witalisa 
 

Festiwal Lata  

                                                                                                    

Już wkrótceJuż wkrótceJuż wkrótceJuż wkrótce    
25 września o godz. 15.0025 września o godz. 15.0025 września o godz. 15.0025 września o godz. 15.00    Spotkanie Spotkanie Spotkanie Spotkanie 
Wspominkowe dla Absolwentów Szkoły Wspominkowe dla Absolwentów Szkoły Wspominkowe dla Absolwentów Szkoły Wspominkowe dla Absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Mrozowie i symboliczne Podstawowej w Mrozowie i symboliczne Podstawowej w Mrozowie i symboliczne Podstawowej w Mrozowie i symboliczne     
71 Rozpoc71 Rozpoc71 Rozpoc71 Rozpoczęcie Roku Szkolnego. zęcie Roku Szkolnego. zęcie Roku Szkolnego. zęcie Roku Szkolnego.     
Spotkanie odbędzie się w Publicznej Bibliotece 
w Mrozowie. Obecność Obowiązkowa ☺. 
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Trwa realizacja projektu ”Podniesienie standardu altany  
w Mrozowie poprzez ułożenie nawierzchni z kostki oraz 
postawienie stanowiska do grillowania”, zgłoszonego w ma-
mach konkursu „Miękińska Inicjatywa Razem”. Przez trzy 
soboty w sierpniu pracowaliśmy, aby przygotować miejsce 
do brukowania, m.in. wymierzyliśmy i podkopaliśmy po-
wierzchnię do utwardzenia, wysypaliśmy tłuczeń oraz 
usadowiliśmy krawężniki. Następnie miejsce pod bruk 
zostało utwardzone i wypoziomowane, a potem  położyliśmy 
kostkę. Przed nami jeszcze prace: podkopanie i dokończenie 
usadawiania krawężników, wykończenie brukowania, zakup 
i postawienie grilla. W pracach biorą udział głównie człon-
kowie Stowarzyszenia „MROZOVIA” i ich rodziny, sołtys 
oraz nieliczne osoby posiadające specjalistyczny sprzęt. 
Gdyby więcej osób włączyło się w prace, wówczas można 
byłoby realizować większe projekty, a praca przebiegałaby 
znacznie szybciej, przy mniejszym wysiłku uczestników. 

Do tej pory w ramach poprzednich edycji tego konkursu 
wykonano pokrycie kostką brukową  miejsca służącego jako 
scena, miejsce do zabaw tanecznych i gier sportowych. W 
kolejnym roku postawiono wiatę, która wykorzystywana 
jest w czasie imprez plenerowych, a także do odpoczynku 
przez mieszkańców i odwiedzających Mrozów turystów. 
Obecnie, poprzez pokrycie nawierzchni pod wiatą 
betonową kostką, podniesiony został standard wiaty.  

 

Wiata już udowodniła swoją funkcjonalność na tegorocznym 
festynie z okazji Dnia Dziecka. 

Planowane jest jeszcze  wyposażenie wiaty w ławki i stoły. 
Ale to, co będzie realizowane w naszym sołectwie, zależy od 
samych mieszkańców. Decyzje o pracach na skwerze popar-
te były licznymi konsultacjami z mieszkańcami, przepro-
wadzonymi w formie ankiety oraz osobistych spotkań 
przedstawicieli Mrozovii. Wyniki poprzednich ankiet wska-
zały, że lepiej jest konsekwentnie skupić wysiłki w jednym 
miejscu, niż rozpraszać pracę między różne mniejsze 
pomysły. Po zakończeniu projektu skwer w Mrozowie będzie 
posiadał następującą infrastrukturę i funkcjonalność: 
1. Plac zabaw dla dzieci 
2. Drewnianą altanę z utwardzonym podłożem z kostki 

betonowej i murowanym grillem 
3. Boisko do koszykówki poszerzone o plac z kostki 

betonowej  
4. Skalniak jako element ozdobny 
To wszystko może sprawi, że skwer, szczególnie w okresie 

wiosenno-letnio-jesiennym, będzie pełnił ważną funkcję 
sportową oraz kulturotwórczą dla całej miejscowości. 

Dziękując za udział w akcjach ankietowych w poprzednich 
latach, Stowarzyszenie „MROZOVIA” prosi o udział w ko-
lejnej. Czekamy na poparcie wcześniej zaproponowanych 
działań, bądź na nowe pomysły, które poprawią jakość życia 
mieszkańców naszego sołectwa. Wartość projektu może 
wynieść maksymalnie 6 tys. zł. i musi przewidywać pracę 
własną społeczności lokalnej, gdyż jednym z celów konkursu 
jest zwiększenie świadomości społecznej i  integracji mię-
dzy mieszkańcami Mrozowa.  

Ankiety dostępne są na stronie mrozow.pl, w naszej 
gazecie na str. 4. Wypełnione ankiety można składać w mro-
zowskiej świetlicy w godzinach jej otwarcia. 

Stowarzyszenie „MROZOVIA” 
 

Miękińska Inicjatywa Razem 

Fot. Dorota Kozyra 

                                                                                                                                                    

 

   

Wieści z Gminy…Wieści z Gminy…Wieści z Gminy…Wieści z Gminy…    
                                Nabór na zajęcia gry na gitarzeNabór na zajęcia gry na gitarzeNabór na zajęcia gry na gitarzeNabór na zajęcia gry na gitarze    
Ogłaszamy nabór na zajęcia gry na gitarze w każdej świetlicy wiejskiej oraz w SOK. Chętne osoby prosimy o zgła-
szanie się do p. Dominika Mas - 693207729. Zajęcia rozpoczną się tylko jeśli powstanie grupa min. 4 chętnych osób.  
Program lekcji został stworzony specjalnie dla początkujących w oparciu o program szkoły muzycznej i muzykę 
popularną. Głównym celem lekcji, poza nauką gry, jest wszechstronny rozwój i możliwość ciekawego spędzenia czasu. 
Nie trzeba mieć szczególnych predyspozycji – najważniejszy jest entuzjazm. 
 Zapraszamy dzieci (od 6 lat), młodzież i dorosłych. Lekcje odbywają się głównie w mikro grupach (2-4 osoby;  
w uzasadnionych okolicznościach indywidualnie). Na lekcjach uczymy się w prosty sposób, krok po kroku, jak grać na 
gitarze w różnych stylach muzycznych. 
 Założycielem szkoły jest mgr Dominik Mas – absolwent Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc-
ławiu, aktywny muzyk, laureat międzynarodowych konkursów gitarowych. 
 Opracował autorską metodę nauczania, w której wykorzystuje zarówno granie artystyczne jak i “ogniskowe”. 
Dominik Mas swoje umiejętności gry na gitarze doskonali od niemal dwudziestu pięciu lat, jest także nauczycielem  
w szkołach muzycznych I i II stopnia (podstawowych i średnich). 
UWAGA! Na zajęciach nie trzeba mieć własnej gitary. Wypożyczamy instrumenty 

Ze strony: kultura.miekinia.pl 
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KonkursKonkursKonkursKonkurs "Mrozowski Produkt "Mrozowski Produkt "Mrozowski Produkt "Mrozowski Produkt Roku" Roku" Roku" Roku"    
Wielu z Państwa ma przydomo-
we ogródki, sady, być może ule 
lub wędzarnie. Wszystkie te 
rzeczy dostarczają wyjątkowej 
żywności, pakowanej z pietyz-
mem do spiżarni na zimę. Kon-
fitury, miody, wędliny, konser-
wowane warzywa… chyba nie 
ma nic przyjemniejszego niż 
dźwięk otwieranego słoika w 
zimowy wieczór.  

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 wiedzy, doświadczenia i odsłonić „tajemnice” 
spiżarni. Na Pikniku odbędzie się po raz trzeci konkurs na 
„Mrozowski Produkt Roku”. Prezentację, połączoną 
oczywiście z konsumpcją i głosowaniem na najsmaczniej-
szą. Każdy z produktów otrzyma numer, a uczestnicy Pik-
niku będą mogli głosować na najlepszy produkt. Rok temu 
został nim przepyszny dżem Doroty Ropek. 

Na zwycięzcę czeka już nagroda z produktów Tupper-
ware. 

Przy prezentowanych produktach chcielibyśmy w parę-
dziesięciu egzemplarzach wydrukować przepis danego 
specjału, tak aby można było skompletować sobie własną 
mrozowską książkę kucharską. Dlatego można dostarczyć 
wcześniej przepis lub przesłać mailowo do Patrycji 
Siekluckiej, kontakt: numer telefonu to 696 432 574 (po 
godzinie 18.00). Przepisy będą zamieszczane w kolejnych 
numerach Głosu Mrozowa. 

Oczywiście można przynieść własny produkt bez 
wcześniejszego zgłoszenia bezpośrednio na piknik 

Z wielką radością zapraszamy na Dożynkowy Piknik w Mrozowie.Z wielką radością zapraszamy na Dożynkowy Piknik w Mrozowie.Z wielką radością zapraszamy na Dożynkowy Piknik w Mrozowie.Z wielką radością zapraszamy na Dożynkowy Piknik w Mrozowie.    
Wśród atrakcji: konkursy, konkurencje dla dzieci i młodzieży z nagrodami, bańki mydlane, grafitti . 

Nie zabraknie poczęstunku: ciast, napojów, popcornu i innych niespodzianek. 

PIKNIK DOŻYNKOWY - Zaproszenie 

Gminne Mistrzostwa w Dojeniu KrowyGminne Mistrzostwa w Dojeniu KrowyGminne Mistrzostwa w Dojeniu KrowyGminne Mistrzostwa w Dojeniu Krowy    
Po raz czwarty przed Wami okazja, aby 
zawalczyć o tytuł mistrza w dojeniu 
krowy. Od godz. 17.00 do 18.00 
odbędą się mistrzostwa, w czasie 
których każdy z uczestników będzie 
mieć dokładnie tyle samo czasu - 60 
sekund, aby udoić jak największą ilość 
mleka.  
 

Następnie będzie dokonany pomiar  ilości wydojonego 
mleka, a wynik zapisywany na tablicy. Aktualny rekord 
Polski w dojeniu sztucznej krowy został ustanowiony 
podczas XIII mistrzostw w 2013 roku przez Konrada 
Urbańczyka z Rabki-Zdrój, który wydoił w ciągu minuty 
bagatela 4250 ml. Aktualny rekord Gminnych Mistrzostw 
ustanowiony przez Dominika Zięcinę wynosi 2800 ml. 

Mistrzostwa odbędą się w dwóch kategoriach wieko-
wych: dzieci (do 6 kl szkoły podstawowej) i dorośli. 

Rękodzieło LokalneRękodzieło LokalneRękodzieło LokalneRękodzieło Lokalne    
W tym roku wszyscy lokalni 
twórcy amatorzy i profesjonaliści 
tworzący rękodzieło mają okazję 
zaprezentować swoje wyroby na 
stoisku - RĘKODZIEŁO LOKAL-
NE. 

Cel przedsięwzięcia - zachwyt 
nad pracą artystyczną ludzkich 
rąk oraz reklama małych firm. 

Zapraszam osoby wyszywające, szydełkujące, szyjące, 
malujące, rysujące, majsterkujące, fotografujące, lepiące, 
decoupage-ujące, filcujące, itd, itp. 

POCHWAL SIĘ !!! 
Wyciągnij ze strychu lub z piwnicy swoje dziela i pokaz je 

światu po odkurzeniu! 
Proszę już teraz przygotować 1- 5 prac ( w zależności od 

wielkości) . 
Konieczny kontakt ze mną - Dorota Ropek, tel. 694-482-

224 lub mail- ropeczki@gmail.com. Muszę przewidzieć 
ilość twórców, każda pracę opisać i przygotować 
ekspozycję. Wszystkie prace do zwrotu po festynie. 

 Harmonogram zajęć w świetlicy w MrozowieHarmonogram zajęć w świetlicy w MrozowieHarmonogram zajęć w świetlicy w MrozowieHarmonogram zajęć w świetlicy w Mrozowie w roku szkolnym 2016 w roku szkolnym 2016 w roku szkolnym 2016 w roku szkolnym 2016----2017201720172017    
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 13.00-17.00; środa w godzinach 16.00-20.00 
Zajęcia obejmują: pomoc w odrabianiu lekcji, gry planszowe, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne. W środy od 19.00-
20.00 ZUMBA dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
W czasie zajęć jest możliwość odbierania dzieci z autobusu szkolnego, ale po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu 
rodziców z instruktorką świetlicy panią Ewą Marczak. 
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Do Szanownych SponsorówDo Szanownych SponsorówDo Szanownych SponsorówDo 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  

 

Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,Drodzy Czytelnicy,    
W miW miW miW miesesesesiącu sierpniuiącu sierpniuiącu sierpniuiącu sierpniu    zebrano zebrano zebrano zebrano 160160160160    zł. (w Groszu zł. (w Groszu zł. (w Groszu zł. (w Groszu 115115115115 zł. a w Pro zł. a w Pro zł. a w Pro zł. a w Promyku myku myku myku 45454545 zł.) zł.) zł.) zł.) i nakład bieżącego 

numeru został zwiększony. 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.  
Podziękowania kierujemy również do naszej fantastycznej drukarni Atadruk, która przy okazji 
wydruku poprzedniego, jubileuszowego numeru postanowiła dorzucić sporo egzemplarzy w pre-
zencie!!! W efekcie nakład wyniósł 300 egzemplarzy. Dziękujemy! 

                                      Redakcja 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                          

Ciekawoski DrogoweCiekawoski DrogoweCiekawoski DrogoweCiekawoski Drogowe    
    
Zapewne każdy mieszkaniec Mrozowa wie o budowie obwodnicy 
Miękini. Obie obwodnice Brzegu Dolnego i Miękini mają powstać 
przed 2020 rokiem. Koszt realizacji tych inwestycji szacowany jest na 
ponad 100 mln zł.  Szacowany koszt budowy obwodnicy Brzegu 
Dolnego to 60 mln zł. Trasa o długości 5,5 km ma powstać do 2018 
roku. Obwodnica Miękini będzie miała 4 km długości, a jej budowa 
pochłonie ok.40 mln zł. Koniec prac jest spodziewany w 2019 roku. 
 Obie drogi mają zapewnić komfortowe i bezpieczne połączenie mostu 
na Odrze w Brzegu Dolnym z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką 
nr 340. Inwestycje stanowią etap budowy Obwodnicy Aglomeracji 
Wrocławskiej, czyli połączenia drogowego autostrady A4 z drogą 
ekspresową S5. 
Obserwacje prac przy budowie obwodnicy Miękini budzą niepokój 
wśród części mieszkańców Mrozowa, gdyż kończą się na drodze 
Miękinia – Mrozów.  Czyżby prace drogowe m.in. budowa chodników i 
nowy asfalt na ulicach Mrozowa są związane z przeniesieniem ruchu 
samochodowego na trasę z mostu na Odrze przez Mrozów do drogi 
94? 
 

����

  ANKIETAANKIETAANKIETAANKIETA    
W latach: 2014, 2015 i 2016 Stowarzyszenie MROZOVIA i Rada Sołecka w imieniu mieszkańców Mrozowa wzięli 

udział w konkursie „Miękińska Inicjatywa – Razem” składając projekty wybrukowania placu do zabaw, budowy 
altany i wyłożenia pod nią kostki z budową grilla na skwerze przy placu zabaw w Mrozowie. 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 zamiesz-
kania 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 powinny w imieniu mieszkańców Mrozowa brać udział  
w kolejnych konkursach? 

� Tak 
� Nie 
� Nie mam zdania 
 

2. Co powinno być przedmiotem konkursu, jakie dobro wspólne? Wasze propozycje: 
 

� dalsze zagospodarowanie skweru poprzez postawienie ławek, stołów, dokonanie nasadzeń,  
� utworzenie boiska trawiastego na terenie poprzedniego, pełnowymiarowego. 
� wybudowanie pieca chlebowego 
� zainstalowanie elementów siłowni zewnętrznej do ćwiczeń przeznaczonych dla osób dorosłych (w tym 

seniorów), młodzieży i dzieci 
� inne………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

� Tak 
� Nie 
� Nie wiem 

Ankiety prosimy zostawiać w świetlicy w Mrozowie. 


