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X piesza pielgrzymka do Sośnicy 
Od 2006 r. w czasie wakacji 
wyrusza z Mrozowa piesza 
pielgrzymka do Sośnicy, koło 
Kątów Wrocławskich. Z krótki-
mi przerwami, dzięki grupie 
zapaleńców, udało się zreali-
zować tę tradycję aż dziesięć 
razy. W tym roku odbyła się ona 
27 lipca pod hasłem "W mocy 
Bożego Ducha". Już po raz drugi 
pielgrzymka wyruszyła z Mięki-
ni, pod duchowym kierow-
nictwem księdza Waldemara 
Kocendy. Wśród pielgrzymów 
szła też siostra zakonna. Piel- 
grzymi dołączali w kolejnych wioskach – Mrozów, Krępice,  
Wróblowice, Lutynia. Osoby idące z Miękini pokonały 
najdłuższy dystans, czyli aż 28 km! 

Idziemy do Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, ale 
najwartościowsza tak naprawdę jest sama droga. 

Pielgrzymi tworzą wspólnotę, razem śpiewają, modlą się, 
milczą, trudzą się i odpoczywają. Jednodniowa pielgrzym-
ka zawiera wszystkie elementy pieszych pielgrzymek  
w pigułce. 

Idąc przez wioski, mijając 
kierowców różnych pojaz-
dów, doświadczyliśmy wie-
le oznak serdeczności, 
akceptacji, a nawet zadzi-
wienia. 

Na całej trasie nawiedzi-
liśmy w sumie 9 pięknych 
kościołów. 

W Sośnicy, w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, znajduje się wyjąt-
kowa kaplica ze świętymi 
schodami, w których umie-
szczone są relikwie świę-
tych. 

 Tam na pielgrzymów czekał już proboszcz ksiądz Henryk 
Świerniak, który wraz z księdzem Waldemarem odprawił 
Mszę Świętą dla pątników, a także siostry Albertynki, 
parafianie, rodziny i sympatycy. Wielką niespodzianką była 
obecność dziennikarza z „Gościa Niedzielnego”. Reportaż 
można przeczytać w wydaniu elektronicznym na stronie 
„GN” a także w wersji papierowej. 
A na koniec sparafrazuję zdanie z homilii ks Waldemara - 
„Jeżeli nawet nie przeżyłeś jakichś niezwykłych emocji na 
pielgrzymce i nic szczególnego nie uczyniłeś w jej trakcie, 
to wiedz, że twój wysiłek jest bardzo ważny i na pewno 
przyniesie owoce”. 
 
 

CELEM JEST... DROGA ..? 
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Dnia 16 czerwca br. odbył się festyn skierowany do dzieci  
i ich rodzin. Organizatorzy wydarzenia - Stowarzyszenie 
„MROZOVIA” przy współudziale Sołtysa i Rady Sołeckiej - 
przygotowali szereg atrakcji. Były konkurencje spraw-
nościowe, które dzieci miały za zadanie wykonać - rzucały 
do celu, wykonywały przeskoki, strzelały z łuku, poznawały 
pracę policji, układały koraliki czy malowały na folii. 
Zaliczały również bieg z przeszkodami. Nie zabrakło naszej 
krowy Mrozuli, którą dzieci miały również za zadanie 
wydoić. Odwiedziła nas koza Mizia. Mimo swojego upar-
tego charakterku dała się głaskać tym najodważniejszym 
dzieciom. Stworzono również  „Fotobudkę”. W zaaran-
żowanym miejscu z tłami fotograficznymi i wyposażeni  
w rozmaite gadżety, chętni mogli otrzymać zdjęcie z pola-
roidu. Jak zwykle dużo radości sprawiło robienie dużych 
baniek mydlanych. Na koniec uczestnicy, za udział w kon-
kurencjach, dostali drobne nagrody rzeczowe. Festyn 
zakończył się tańcami integracyjnymi. W czasie trwania 
imprezy dzieci mogły skorzystać z poczęstunku: kiełbasek  
z grilla, ciasta, popcornu i waty cukrowej, a nasza Radna 
Anna Giedzińska-Dudek zasponsorowała dla nich lody. 
Podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażo-
wanych w przygotowanie i poprowadzenie festynu, szcze-
gólnie nielicznym reprezentantom młodzieży. 

Dziękujemy również dzieciom i ich rodzinom za udział, za 
wspólne świętowanie i radosną zabawę. 
 

Wspomnienie o Dniu Dziecka w Mrozowie 

 
 

W 200-lecie urodzin 
Stanisława Moniuszki, 
dnia 22 czerwca 2019 
roku o godz. 16:00  
w Zamku na wodzie  
w Wojnowicach, odbył 
się koncert zorganizo-
wany przez znanego 
nam muzyka pana Jerze-
go Owczarza. W progra-
mie wykonano, obok 
utworów Moniuszki, ta-
kich jak: „Znasz-li ten  
kraj”, „Polna różyczka”, „Nawrócona”, mazurki Carla 
Bohm, mazurek i sonatę fortepianową Philippa 
Scharwenka. Pan Jerzy Owczarz pięknie zagrał na 
fortepianie  „Rapsodię polską” Xavera Scharwenka,  
a „Panią Twardowską” Carla Löwe cudnym mezzoso-
pranem wyśpiewała pani Magdalena Wachowska. Wśród 
wykonawców znalazła się również skrzypaczka Annette 
Rössel. 

Kolejny koncert w wojnowickim zamku odbył się 7 lipca. 
Obejmował fascynujący program z muzyką współczesnych 
kompozytorów południowoamerykańskich i azjatyckich, a 
do tego absolutna klasyka europejska. Wykonawcami  

 

utworów był duet pianistyczny utworzony przez chińsko-
kanadyjską pianistkę Nan Qi i brazylijsko-kanadyjskiego 
pianistę Durvala Cesettiego, oboje są profesorami 
uniwersyteckimi na Uniwersytecie Federal do Rio 
Grande do Norte w Natal, Brazylia. Cesetti-Qi Piano Duo 
wykonuje zróżnicowany repertuar, ze szczególnym 
uwzględnieniem utworów z tych trzech krajów Brazylii, 
Kanady i Chin. Duet występował i prowadził kursy 
mistrzowskie w kilku brazylijskich miastach, takich jak 
São Paulo, Brasília i Cam Pinas. Oboje pianiści 
występowali jako soliści również w prestiżowych salach 
koncertowych na całym świecie, m.in. w Brazylii, Kana-
dzie i w Chinach.  

W ramach popołudnia z muzyką z czterech kontynentów 
zagrali utwory zarówno kompozytorów europejskich, jak  
i współczesnych twórców azjatyckich oraz południowo-
amerykańskich. Program obejmował m.in.:  
Fantasie in F minor -Franz Schubert 
Congada- Francisco Mignone 
Tango  Ronaldo Miranda 
Colorful Clouds Chasing the Moon - Wang Jianzhong  

Publiczność miała okazję wysłuchać energetyzującej mu-
zyki brazylijskiej, jak i refleksyjnych, wprowadzających  
w tajemniczy świat utworów chińskich. 
  

 
 

Wojnowickie Salony Muzyczne 
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Konkurs na Mrozowski Produkt Lokalny 
Kolejny już rok zachęcamy Państwa do po-
chwalenia się swoimi przetworami, wypie-
kami lub innymi smakołykami wyrabianymi 
w domu. 

Na pikniku wszyscy mieszkańcy i goście 
będą mogli ich spróbować, zagłosować i wy-
brać najlepszy. Za pierwsze miejsce przewi-
dziana jest atrakcyjna nagroda, ale tak na-
prawdę nie o to chodzi, bo w tym całym 
przedsięwzięciu najważniejsza jest wymiana 
pomysłów i smaków. 

Przypominamy sobie dużo ciekawych 
odkryć kulinarnych: pasztet z cukini, lokal-
ne piwo, chleb na domowym zakwasie, ba 
nawet pieczony kurczak, żeby wymienić 
tylko kilka.  

Wszystkie te rzeczy przekładały się na 
długie rozmowy i wymianę przepisów. 
Dzięki takim spotkaniom przy stole, na co 
dzień zapracowani i mijający się Mrozo-
wianie dowiedzieli się kto ma przydomową 
wędzarnię, kto podzieli się zakwasem, kto 
ma wykopaną studnię głębinową z dosko-
nałą wodą. 

      Mam nadzieję, że spotkamy się przy 
stoisku z produktem lokalnym w licznym 
gronie.  

Mrozowianie, dzielmy się z tym co dobre! 
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Bieg Ekstremalny z Przeszkodami 
to zabawa dla dzieci ale nie mięczaków. Trzeba będzie pokonać 

przeszkody na wzór Survival Race w jak najkrótszym czasie. Uczestniczy 
biorą udział w 3 kategoriach wiekowych: 

I dzieci w wieku przedszkolnym z opiekunami 
II dzieci z klas I-III 
III dzieci z klas IV-VI 

W zeszłym roku sporo dzieci wzięło udział w biegu, dzielnie i z wielkim 
zapałem pokonując przeszkody. Może i tym razem nie zabraknie 
odważnych. 

Rozbudź w dziecku ducha walki i męstwa w pokonywaniu trudności. Na 
zwycięzców czekają nagrody. 

 
 

 
Gminne Mistrzostwa w Dojeniu Krowy 

Po raz siódmy 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. W zeszłym roku  podczas XVIII 
Polskich Mistrzostw w Dojeniu Sztucznej 
Krowy zwyciężył Michał Budzeń, dojąc  
w minutę 3500 ml mleka. Aktualny rekord 
Gminnych Mistrzostw ustanowiony w 2018 
roku przez Marka Śmiechowskiego wynosi 
3550 ml. Wynik lepszy od mistrza Polski! 
Może warto oddelegować naszą reperzen-
tację na Polskie Mistrzostwa. 

Mistrzostwa odbędą się - UWAGA!!!-  
w dwóch kategoriach: mężczyźni i kobiety. 
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Doposażenie placu zabaw w Mrozowie 
Pomimo braku dofinansowania z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Gmina Miękinia zamierza zrealizować projekt 
polegający na doposażeniu miejsca rekreacji w Mrozowie w urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej i utworzyć 
skwer. 
Koncepcja przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej 94 w miejscowości Błonie 
Jest już projekt skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką i gminną 104911D w miejscowości Błonie. 
Założenia projektowe przewidują rozbudowę istniejącego skrzyżowania do postaci skrzyżowania dwupoziomowego:  
z prowadzeniem relacji w ciągu drogi krajowej nr 94 bezkolizyjnie oraz ronda dwupasmowego do przeprowadzenia  
i rozprowadzenia ruchu z drogi wojewódzkiej i drogi gminnej. Niniejsze rozwiązanie przewiduje także przebudowę  
i przeniesienie istniejących zatok autobusowych w rejon projektowanego ronda. Wizualizację można obejrzeć na stronie 
gminy. 
Przebudowa skrzyżowania w Krępicach 
Trwają intensywne prace projektowe związane z przebudową skrzyżowania w Krępicach wraz z wprowadzeniem 
sygnalizacji świetlnej. Wszystko po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej nr 94. 

ze strony: miekinia.pl 
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W listopadzie ubiegłego roku pisaliśmy o akcji sprzątania 
cmentarza parafialnego w Mrozowie. Podkreślaliśmy wów-
czas, że cmentarz to nasze wspólne dobro i należy o niego 
dbać, więc tym bardziej 
cieszy inicjatywa sołtysa i ra-
dy sołeckiej zajęcia się tym 
obiektem i przeprowadzenia 
niezbędnych remontów. A po-
trzeby są znaczne. Szczegól-
nie dotyczy to funkcjonującej 
już od 18 lat kaplicy cmentar-
nej. 

W dniu 21 czerwca 2019 r. 
na zebraniu Rady Sołeckiej 
Mrozowa i Rady Parafialnej 
Parafii pw. NMP Zwycięskiej  
przy udziale proboszcza ks. Henryka Świerniaka, sołtysów 
sołectw: Mrozów – Tadeusza Krzysztonia  i Wojnowic – Je-
rzego Sobieskiego, został utworzony Fundusz Remontowy. 

Ustalono, iż zebrane środki będą przeznaczone na: 
- remont kaplicy (m.in. naprawa opierzenia, naprawa i kon-

serwacja podbitki drewnianej, montaż sanitariatów, de-
montaż i montaż płytek oraz zakup i montaż 

  szamba), 
- remont ogrodzenia, 
- montaż systemu odwodnienia (drenaż), 
- chodnik prowadzący od wejścia do kaplicy, 
- koszenie trawy i sprzątanie liści w części 

cmentarza wolnej od nagrobków, 
- wywóz nieczystości związany z w/w czynnoś-

ciami remontowymi. 
Zarządcą funduszu są członkowie rady para-

fialnej, rady sołeckiej i sołtys wsi Mrozów. 
Ustalono składkę kwartalną w wysokości  

30 zł od rodziny płatną z góry począwszy od 
III kwartału 2019 r. Osobami upoważnionymi 
do zbiórki pieniędzy są: Halina Sielicka, Danuta Ostrycharz  
i Czesław Krzyśków. 
 

Zarządca Funduszu będzie informował o stanie wpływów i wy-
datków na stronie internetowej mrozow.pl oraz w gazetce 
„Głos Mrozowa”. Na stronie internetowej dostępna będzie też 

 lista osób, które dokonują wpłat. Z góry przepraszamy 
za ewentualne błędy w pisowni nazwisk – będzie to na 
bieżąco poprawiane. Wszelkie informacje można 
również uzyskać u sołtysa wsi Mrozów Tadeusza 
Krzysztonia. Do chwili obecnej zebrano 4380 zł od 89 
rodzin.  

Składki można również wpłacać na konto w Banku 
Spółdzielczym:  
Parafia rzymsko-katolicka pw. NMP Zwycięskiej 
ul. Wyzwolenia 17  
55-330 Mrozów  
tytuł przelewu: Fundusz remontowy kaplicy cmentar-
nej w Mrozowie.nr konta: 29 9589 0003 0260 3711 
2000 0050. 

Rozpoczęcie i postęp prac remontowych kaplicy zależy wy-
łącznie od zebranych środków, dlatego bardzo ważne są ter-
minowe wpłaty od jak największej liczby mieszkańców. Inicja-
torzy liczą też na sponsorów oraz fizyczną pomoc tych, dla 
których nie jest obojętny stan i wygląd naszego cmentarza.  

Do chwili obecnej udało się już 
za-instalować boczną bramę wjaz-
dową obok miejsca zbierania odpa-
dów (zdjęcie nr 1) oraz monitoring 
tej części cmentarza (zdjęcie nr 2). 

Kolejny raz uprasza się o segre-
gację śmieci na cmentarzu.  

Nie mieszajmy organicznych 
odpadów ze sztucznymi ozdo-
bami i szkłem. W miarę możli-
wości zabierajmy odpady do 
własnych kontenerów na śmie-
ci koło domu.  

 

 

Zbiórka na remont kaplicy na cmentarzu w Mrozowie 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu lipcu zebrano  122 zł (w Groszu 72 zł i 2,10 euro, a w Promyku 45 zł, 5 forint, 1 cent). 

Tym samym nakład został zmniejszony. 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.  

                                      Redakcja 

Gratka dla miłośników hortensji 
Już niedługo w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie, 
związane z tymi pięknymi roślinami – wykłady, pokazy, warsztaty, a także 
kiermasz. 

Hortensje (Hydrangea) to rośliny o wyjątkowej urodzie. Należą do najbardziej 
ozdobnych roślin późnego lata. Spośród kilkuset zachwycających odmian każdy 
może wybrać coś dla siebie – mogą one rosnąć zarówno w małych, jak i dużych 
ogrodach, a nawet w pojemnikach, pojedynczo, lub też razem z różanecznikami  
i azaliami, z którymi tworzą przepiękne kompozycje. 

Aby uzyskać więcej informacji o uprawie hortensji, pooglądać, czy porozmawiać 
z fachowcami i innymi wielbicielami tych pięknych roślin, warto przyjść do 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Sienkiewicza 23 we 
Wrocławiu na „Hortensjowy zawrót głowy” w niedzielę 25 sierpnia. 
Ogród Botaniczny przez cały rok organizuje różne ciekawe wydarzenia, wśród 
których być może znajdą się takie, które przypadną Państwu do gustu. 
Informacje o akcjach odbywających się w Ogrodzie znajdziecie Państwo na 
stronie OB w zakładce Informacje-wydarzenia w ogrodzie-Wydarzenia 
(http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/wydarzenia.html) 

 

 


