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Dnia 7 września w naszej miejscowości odbył się Mro-
zowski Piknik Dożynkowy. Mimo deszczowego przedpo-
łudnia pogoda sprzyjała naszemu wydarzeniu. Piknik 
rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, w której uczestniczył 
wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn. Po mszy na 
skwerze rozpoczął się II Ekstremalny Bieg z Przeszkodami 
dla Dzieci przygotowany na wzór Survival Race czy 
Gladiatora. Uczestnicy skakali po oponach, przechodzili 
przez wielką równoważnię, czołgali się pod siatką, 
oponami, pokonywali slalom w błocie z workiem piasku 
czy piramidę z palet oraz szereg innych przeszkód. Nie 
było łatwo. Poziom trudności był znacznie wyższy niż rok 
temu, ale mimo to dzieci chętnie brały w nim udział. To 
dzielne, młode pokolenie, które wykazało się męstwem  
i wytrwałością w pokonywaniu przeszkód. W nagrodę każ-
dy uczestnik otrzymał okolicznościowy medal a zwycięzcy 
w trzech kategoriach: rodzina, dzieci młodsze i dzieci 
starsze - puchary. 

W międzyczasie rozpoczął się już tradycyjny Konkurs na 
Produkt Lokalny, przy okazji którego można było 
degustować przepyszne przetwory wykonane przez nasze 
gospodynie. Były dżemy, soki, placki, a nawet zielone 
kluski. Tym razem mistrzynią kulinarnych dzieł została 
Agnieszka Sielicka. 

W czasie pikniku odbyły się już VII Gminne 
Mistrzostwa w Dojeniu Krowy, tym razem  
w zmienionych  kategoriach: mężczyźni i ko-
biety. Jak zwykle do końca trwała zacięta rywa-
lizacja. Tegorocznym mistrzem został pan 
Rafał. W ciągu 1 minuty wydoił 3580 ml mleka. 
Pierwszy w historii Mistrzostw  tytuł mistrzyni 
zdobyła pani Sylwia, która  wydoiła 2900  ml. 

 

Natomiast kontynuacją sprawnościowych zmagań była 
Drużynowa Familiada Sportowa pod hasłem: „Mamo, tato - 
czas na ruch, niech nam nie rośnie gruby brzuch”. Mogli  
w niej wziąć udział wszyscy chętni bez względu na wiek.  
W konkurencjach zmagali się i młodzi, i starsi, dzieci, mło-
dzież, rodzice i dziadkowie. Drużyny dostały  po kartonie 
słodyczy zasponsorowanych  przez zaprzyjaźnioną firmę 
PROM sp. z o.o. 

Po raz pierwszy gościliśmy przedstawicielkę Punktu 
Informacji Europejskiej z Europejskim Kołem Fortuny. 
Uczestnicy zabawy kręcili kołem, losując pytanie, a w na-
grodę za poprawną odpowiedź otrzymywali drobny 
upominek. 

W czasie trwania zabaw można było wykonać zdjęcie  
w naszej Fotobudce, skorzystać ze stoisk garmażeryjnych 
częstując się ciastem, chlebem ze smalcem czy kiełbaską  
z grilla a wieczorową porą rozgrzać się ciepłą, wege-
tariańską zupą. 

Wieczorem przed zgromadzoną publicznością wystąpił 
nasz Zespół Folklorystyczny „Niepierzynki”. W repertuarze 
znalazły się piosenki: „Lipka”, Wyszłabym za dziada”, „Cyt, 
cyt”  czy „Szarpany”. „Niepierzynki” w wielobarwnych stro-
jach zatańczyły również trzy tańce. Nie obyło się bez bisów. 

Dalsza część piknikowego czasu to zabawa taneczna 
rozpoczęta przez grupę „Zumba na Prowicji”, która w tym 
roku obchodzi jubileusz 5-lecia zumbowania w Mrozowie. 
 
 

Piknik Dożynkowy w Mrozowie 

Ekstremalny Bieg z Przeszkodami  
i zwycięzcy      

Mistrz i Mistrzyni w Dojeniu Krowy   
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Dnia 12 września odbyło się zebranie wiejskie miesz-
kańców Mrozowa z sołtysem i radną wsi. Na zebraniu tłu-
mów nie było, przybyło zaledwie 29 osób, a szkoda, bo 
tematyką były potrzeby wsi i ustalenie zadań, które 
zostaną zgłoszone do realizacji na kolejny rok. 

Wśród propozycji do zrealizowania znalazły się takie 
punkty, jak montaż oświetlenia w kolejnych miejscach 
Mrozowa (ul. Tunelowa, Zielona, Morelowa, Owocowa, 
Chrobrego -nr 28, 31b, okolice placu zabaw i stawu) czy 
zamontowanie luster  naprzeciwko wyjazdu z ulicy Wodnej 
i przy parkingu kościoła. 

Mieszkańcy wskazują na konieczność poprawy bezpie-
czeństwa poprzez zamontowanie progów zwalniających 
przy ul. Kościuszki (na wysokości posesji nr 2  i za 
rondem), na wysokości stacji zrzutu przy wjeździe do Mro-
zowa a także od strony Krępic (okolice ul. Wiśniowej). W 
ramach poprawy tegoż bezpieczeństwa należałoby 
utwardzić pobocze ul. Wyzwolenia, lub położyć tam kawa-
łek chodnika dla wysiadających z autobusu, a także wyko-
nać chodnik w stronę Kokorzyc. 

Brakuje oznakowania przejść dla pieszych (pasów) przy 
cmentarzu w Mrozowie. Te natomiast, które są przy 
ośrodku zdrowia wymagają usprawnienia, gdyż jest to 
miejsce o bardzo złej widoczności, a ruch bywa spory. 

Na ulicy Zamkowej konieczna jest naprawa nawierzchni. 
Podobnie rzecz ma się z drogą z Mrozowa do Miękini, 
szczególnie tamtejszym poboczem, a ulica Malinowa prosi 
się o utwardzenie. 

Mieszkańcy chcieliby również wprowadzenia zakazu 
wjazdu i wyjazdu pojazdów z lasu od ulicy Kościuszki  oraz 
ograniczenia tonażowego dla przejeżdżających przez 
miejscowość. 
 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Mrozów 

 
 

Bardzo niebezpiecznym punktem okazało się skrzy-
żowanie z obwodnicą Miękini – bywa, że i kilka razy w ty-
godniu ma tam miejsce jakiś wypadek, zdarzały się 
wypadki śmiertelne, bądź zakończone trwałym kalectwem. 
Dlatego w propozycjach do budżetu znalazła się i ta  
o wprowadzeniu oświetlenia i dodatkowego oznakowania 
„STOP”  przed skrzyżowaniem z obwodnicą Miękinia od 
strony Mrozowa. 

W bezpieczeństwo mieszkańców wpisują się też pojem-
niki z piaskiem i solą, które miałyby znajdować się przy 
przystankach (Mrozów 1, Mrozów 2 Mrozów 3), przed 
Biblioteką, świetlicą i cmentarzem. 

Szczególnej uwagi wymaga udrożnienie rowów wzdłuż  
ul. Wyzwolenia czy odchwaszczenie chodników. Ponadto 
mieszkańcy zauważają potrzebę ustawienia koszy na 
śmieci przy skrzynkach pocztowych, przy ul. Cmentarnej, 
Wyzwolenia, Chrobrego, a także dodatkowych przy altanie 
na placu zabaw. Na placu zabaw chcieliby zamontowania 
sześciu ławek. 

Brakuje tablicy ogłoszeń na Osiedlu Owocowym. 
Jednym z postulatów jest też wybudowanie boiska do piłki 

nożnej.- 
Wiele z wymienionych i niewymienionych spraw dotyczy 

mienia powiatowego. Podejmowano już niejednokrotnie 
próby załatwienia ich ze starostwem, niestety, z nega-
tywnym skutkiem. Mieszkańcy mają nadzieję, że Gmina 
przychyli się do ich próśb i uwzględni potrzeby wsi w bu-
dżecie na 2020 rok, jak również wspomoże ich w nego-
cjacjach ze Starostwem Powiatowym w Środzie Śląskiej. 
 

Słowa podziękowania kierujemy do: 
 członków Stowarzyszenia „MROZOVIA”  oraz ich rodzin za organizację i poprowadzenie pikniku; 
 Sołtysa i Rady  Sołeckiej za pomoc w przygotowaniu imprezy, 
 członków nowopowstałego Klubu Sportowego „HURAGAN Mrozów” za przewóz i pomoc w przebiegu 

Ekstremalnego Biegu z Przeszkodami 

 radnej Anny Gidzińskiej-Dudek 
 Wójta i Samorządowego Ośrodka Kultury 
 Proboszcza ks. Henryka Świerniaka 
 firmy PROM sp. z o.o. i pp. Wojnarskich 
 Pani Marty Stankiewicz z Punktu Informacji Europejskiej za Koło Fortuny 
 Zespołu Folklorystycznego „Niepierzynki” 
 grupy „Zumba na prowincji” 
 osób, które upiekły ciasta  
 i wszystkich uczestników. 
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Zapraszamy na Pochód i Bal 

Świętych w przebraniu lub z rek-

wizytami swoich patronów czy 

ulubionych świętych. Przejdziemy 

śpiewająco w radosnym pochodzie 

ulicą Wyzwolenia do świetlicy 

wiejskiej w Mrozowie z  balonikami 

i światłami.  

A w świetlicy będzie jak w niebie, 

radośnie i słodko. Czekają na nas 

tańce, zabawy i smakołyki. Odbę-

dzie się również konkurs na naj-

lepsze przebranie. Wydarzenie 

będzie sfinansowane w ramach 

konkursu ogłoszonego dla organi-

zacji pozarządowych przez Gminę 

Miękinia.  

 

W ramach projektu dnia 17.10  

o godz. 18.00 w świetlicy w Mro-

zowie odbędą się zajęcia, na któ-

rych wykonamy kwiaty giganty. 

Będą one elementami niebiańskiej 

dekoracji  na bal. 

 

 

Dołącz się !  

Zróbmy raban na całą wieś! 
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GŁOSY CZYTELNKÓW 
Dzień Dobry w Mrozowie? 
Dzień dobry,  buduję dom w Mrozowie. Chciałem tylko napisać o zdarzeniu, które miało niedawno miejsce na mojej działce. 
Na wiosnę posadziłem roślinkę - magnolię - przyjęła się i rosła. Aż stwierdziłem, że ktoś ją po prostu ukradł... Wyobrażacie 
sobie Państwo moją reakcję, gdy idę z wiaderkiem wody, żeby ją podlać... a tam nie ma obiektu do podlewania? Jaką trzeba 
być ograniczoną umysłowo kreaturą, by połaszczyć się na sadzonkę za 5 czy 6 złotych? Czy w Mrozowie zdarzają się takie 
przypadki? Bezsilność wobec takich zachowań zmusiła mnie do zwrócenia się o opinię do lokalnej prasy... Pozdrawiam.  

(Imię i nazwisko znane redakcji) 
Sprostowanie do ogłoszeń parafialnych 
W związku z dwukrotnym już podawaniem publicznie nieprawdziwych informacji przez proboszcza ks. Henryka Świerniaka 
dot. projektora z kościoła jestem zmuszona, w imieniu rodziny, do sprostowania tych wypowiedzi. Zostały one 
wypowiedziane na ogłoszeniach parafialnych w czasie Mszy Świętych w dniach: 8.09 o godz. 8 i 22.09 o godz. 8 i 12. 
Prawdziwe jest, że projektor został przez nas zakupiony i udostępniony w kościele (wraz z uchwytem i kablami).  
I prawdziwym jest fakt demontażu i zabrania projektora przez naszą rodzinę z powodu wypalenia się lampy oraz zabrania 
uchwytu. 

Tylko, że wykonaliśmy to na polecenie księdza Henryka. Ponieważ projektor był zabezpieczony przed kradzieżą, a klucz był 
w posiadaniu mojego męża Łukasza, nie mógł tego dokonać nikt wyznaczony przez księdza. Gdy dotarła do nas informacja, 
że księdzu zależy na demontażu projektora, nasi synowie w maju zdemontowali go i zabrali do domu. Po potwierdzeniu 
przyczyny awarii trzeba było rozważyć dwie opcje: zakup nowej lampy lub nowego projektora. Ze względu na zawirowania 
związane z prowadzeniem śpiewu w czasie Liturgii - rezygnacją organisty, okresu jego braku i niewykorzystywania 
projektora oraz braku zainteresowania losami sprzętu ze strony księdza decyzję odłożyliśmy do ustabilizowania się sytuacji. 
W międzyczasie, w miesiącu sierpniu, został zdemontowany, przez człowieka, którego wyznaczył ksiądz proboszcz, uchwyt  
i zaszpachlowane otwory po nim. Na pytanie o przyczyny takiego działania ks. Henryk powiadomił mojego męża, że zrobił to 
na polecenie Rady Parafialnej, która podjęła taką decyzję pod wpływem skarg skierowanych do biskupa przez parafian, że 
„nie chcą modlić się pod szubienicą”. Mąż zabrał już zdemontowany uchwyt, aby go przechować i zamontować w bardziej 
sprzyjających warunkach w parafii. 

Jest nam bardzo przykro, że duchowny publicznie z nazwiska wymienia osoby przekazując równocześnie wybiórczo 
informacje, a nawet wprost niezgodne z prawdą, dając fałszywe świadectwo o nas czy innych osobach (przekręcając nasze 
nazwisko, wymienił kogoś innego). W ten sposób zmusza nas do prostowania tego przekazu chociażby na  łamach gazetki. 

Dorota Kozyra 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącach sierpniu i wrześniu zebrano 209 zł (w Groszu 163 zł i 17 eurocent, 1 penny, 20 lipa a w 

Promyku 45 zł.). Tym samym nakład 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.  

                                      Redakcja 

 Konkurs na Produkt Lokalny – I miejsce Agnieszka Sielicka 
Dżem z płatków róży 
Składniki: 
2 kg truskawek 
Kosz płatków 
1 kg cukru 
2 żelfiksy 
Ugotować pokrojone truskawki i do gorących dodać płatki róży. Zagotować, a następnie dodać cukier i żelfiksy. 
Przegotować dwa razy. Włożyć do słoiczków i pasteryzować około 15 min. 
 

 


