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Powrócimy do wspomnień z 5 czerwca, kiedy to odbył się 
w Mrozowie festyn z okazji Dnia Dziecka. Ze względu na 
obostrzenia organizatorzy przygotowali punkty zabaw  
i innych atrakcji, tak aby uczestnicy rozproszyli się na 
miejscu imprezy. Nie do końca się to udało, gdyż 
frekwencja dopisała.  

Dzieci układały budowle i pojazdy  
z nowozakupionych mega klocków. 
Nie zabrakło też tradycyjnych 
wielkich baniek mydlanych. Dzieci 
przeobrażały się w pieski, kotki, mo-
tylki dzięki malowaniu twarzy, a przy-
strojone w gadżety mogły utrwalić 
swoją przemianę w fotobudce. Odbyły 
się również Mistrzostwa w Dojeniu 
Krowy dla juniorów, po raz pierwszy 
w ramach festynu z okazji Dnia 
Dziecka. Mistrzem została Natalia 
Wieczorek, która wydoiła 2200 ml 
mleka.  

Nowością były warsztaty przygotowane przez Pana Krzy- 
sia, w ramach których na 
dzieci czekały niezwykle ko-
lorowanki. Przy zastosowa-
niu dedykowanej aplikacji na 
IPadach rysunki „ożywały” – 
wykorzystując rzeczywistość 
rozszerzoną (AR) dzieci ob-
serwowały jak poszczególne 
postacie niemalże wychodzą 
z ekranu w magiczny sposób, 
króliczek na wyciągnięcie rę- 

ki zajadał marchewkę, chłopiec grał wesoło w piłkę, a sa-
moloty unosiły się w różnych kierunkach, Zachęcało to 
dzieci nie tylko do znakomitej zabawy, lecz również 
rozwijało kreatywność i zdolność operowania prostymi 
programami na tabletach. Doskonała nauka przez zabawę.  
 

Na festynie odwiedziły nas egzo-
tyczne zwierzęta, których natural-
nym środowiskiem życia są peru-
wiańskie górzyste tereny. Alpaki wy-
glądające jak duże pluszaki wzbu-
dzały zainteresowanie nie tylko dzie-
ci ale i starszych uczestników impre-
zy. Towarzyszyła im nieodłączna 
członkini stada – owieczka walliser-
ska czarnonosa.  Zwierzęta można 
było karmić marchewką, głaskać,  
przytulać się do ich mięciutkiego futra. 

Stałym elementem naszych imprez są wypieki naszych 
lokalnych gospodyń, wata cukrowa i popcorn, a na ochło-
dzenie każde dziecko dostało loda. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorga-
nizowania i przeprowadzenia wydarzenia czyli m.in. Sto-
warzyszeniu „MROZOVIA”, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej, 
instruktorce z świetlicy w Mrozowie, gospodyniom, które 
upiekły ciasto, młodzieży oraz MALPACE. Impreza sfinan-
sowana była głównie ze środków otrzymanych od Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Miękini.  
 

Dzień Dziecka na festynie w Mrozowie 

Po długiej przerwie wydajemy kolejny numer naszej lokalnej gazetki. Zapraszamy do 
współtworzenia kolejnych numerów. Osoby, które miałyby pomysł, chęć przygotowania 
materiału, który moglibyśmy umieścić w Głosie Mrozowa proszone są o kontakt przez 
stronę Głos Mrozowa na fb lub mailowo glos.mrozowa@gmail.com. 
 

mailto:glos.mrozowa@gmail.com


Stowarzyszenie Mrozovia                                                                                   www.mrozow.pl 
 

Konkurs na Mrozowski Produkt Lokalny 
Kolejny już rok zachęcamy Państwa do 
pochwalenia się swoimi przetworami, wy-
piekami lub innymi smakołykami wyrabia-
nymi w domu. 

Na pikniku wszyscy mieszkańcy i goście 
będą mogli ich spróbować, zagłosować i wy-
brać najlepszy. Za pierwsze trzy miejsca 
przewidziane są nagrody, ale tak naprawdę 
nie o to chodzi, bo w tym całym przedsię-
wzięciu najważniejsza jest wymiana pomy-
słów i smaków. 

Przypominamy sobie dużo ciekawych od-
kryć kulinarnych: pasztet z cukinii, lokalne 
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 Mro-
zowianie dowiedzieli się kto ma 
przydomową wędzarnię, kto podzieli się 
zakwasem, kto ma wykopaną studnię 
głębinową z doskonałą wodą. 

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

Mrozowianie, dzielmy się z tym co dobre! 
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III Bieg Ekstremalny z Przeszkodami 
to zabawa dla dzieci, które chcą podejmować wysiłek i lubią wyzwania.  

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

I dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6 lat z opiekunami 
II dzieci w wieku 7-9 lat 
III dzieci w wieku 10-12lat 

W poprzednich edycjach 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 i uczestników czekają nagrody. 

 
 

ZAPROSZENIE 
 

Gminne Mistrzostwa w Dojeniu Krowy 
Po raz ósmy 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 bieżącym roku podczas XX 
Polskich Mistrzostw w Dojeniu Sztucznej 
Krowy zwyciężył Paweł Budzeń, dojąc  
w minutę 2900 ml mleka, wśród kobiet 
najwyższy wynik osiągnęła Anna Budzeń 
dojąc 1950 ml. Aktualny rekord naszych 
Gminnych Mistrzostw ustanowiony w 2019 
roku przez pana Rafała wynosi 3580 ml. Po 
raz pierwszy w kategorii kobiet wygrała 
pani Sylwia osiągając wynik 2900 ml. 
mleka. 

 
 

Parafia Mrozów zaprasza  
na odpust parafialny ku czci Najświętszej 

Maryi Panny Zwycięskiej dnia 11.09.2021r. 
(sobota). Msza Św. o godz. 12.00 rozpo-
cznie również nasze dożynkowe święto. 
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I Festiwal Lokalnego Rękodzieła 
Drogie mieszkanki/ Drodzy mieszkańcy Mrozowa i okolic, 
mamy ogromną przyjemność zaprosić jako Stowarzyszenia Mrozovia, do udziału w wyjątkowym I Festiwalu Lokalnego 
Rękodzieła, który odbędzie się w ramach tegorocznych Dożynek. 
Serdecznie zapraszamy wystawców, twórców szeroko pojętego rękodzieła i produktów tradycyjnych do prezentacji 
swoich unikalnych produktów oraz ich sprzedaży.  
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zgłoszenie w celu przygotowania miejsca. Jest również możliwość dołączenia 
produktów do jednego wspólnego stoiska. 
W zgłoszeniu proszę o podanie: imienia i nazwiska wystawcy, nr telefonu kontaktowego, krótki opis rękodzieła.  
Mile widziane zdjęcia (maksymalnie 5). 
 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.09.2021 r. na adres: editagrabowska@gmail.com, kom. 698 529 822. 
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Dnia 31 lipca zmarł ks. Andrzej 
Wójciak, nasz były proboszcz.  
W piątek 6.08.2020 r.  odprawiona 
została Msza Św. pogrzebowa w in-
tencji ks. Andrzeja Wójciaka. Mszy 
przewodniczył bp. Jacek Kiciński. 
Kazanie wygłosił ks. Aleksander 
Radecki. Przed Eucharystią wspo-
mnieniami związanymi z ks. An-
drzejem podzieliła się jedna z "Do-
rotek" - grupy założonej przez 
księdza w czasach, gdy pełnił 
posługę wikariusza w kościele św. 
Doroty. Do katedry przybyła liczna 
grupa z naszej parafii. 

Następnego dnia w sobotę 7 sierpnia odbył się pogrzeb  
ks. Andrzeja Wójciaka w jego rodzinnej miejscowości. Msza 
Św. z udziałem kapłanów z tamtejszego dekanatu i naszego 
obecnego proboszcza ks. Henryka  była sprawowana  
w kościele w Olszowej. Kondukt pogrzebowy przeszedł na 
pobliski cmentarz. Ks. Andrzej został pochowany w grobie 
ze swoimi rodzicami - Marianną i Stefanem. Na uroczystości 
nie zabrakło licznej grupy parafian z naszej wspólnoty, 
która chciała pożegnać i modlić się za księdza.  

I w katedrze, i w Olszowej wybrzmiewały słowa ks. An-
drzeja, który mawiał: "w niebie jest pięknie". Wierzymy, że 
obecnie widzi i doświadcza piękna nieba. Niech niebo 
będzie Twoim udziałem na wieki. Amen 

 

Ks. Andrzej Wójciak – wspomnienie  

Księdza Andrzeja poznaliśmy kiedy przyjechaliśmy do 
Krępic, właśnie został wyświęcony kościół filialny p.w. 
NMP Częstochowskiej w Krępicach. Ze zdziwieniem i za-
dowoleniem zobaczyliśmy w nim księdza, który odprawiał 
Msze Św. dla dzieci z przedszkola sióstr św. Józefa, przy 
ul. Prusa we Wrocławiu. Stamtąd zapamiętaliśmy go jako 
kapłana, który potrafił świetnie nawiązywać kontakt  
z dziećmi i opowiadał pogodne kazania ich językiem. 

U księdza Andrzeja zawsze uderzała nas żarliwość  
w modlitwie. Odprawiana przez niego Eucharystia zawsze 
była bardzo uroczysta i radosna. Zapamiętamy go jako 
dobrego pasterza naszej parafii. Jego pobożność i umiło-
wanie Stwórcy jest godne szacunku i naśladowania. Do 
dziś pamiętamy słowa ks. Andrzeja, że do Jezusa trzeba 
przylgnąć z całych sił. 

Gabriela i Adam Laszczyńscy, Krępice 
 

Kapłan z ludu wzięty do ludu 
posłany.  

Wspominając śp. Księdza Ka-
nonika Andrzeja Wójciaka się-
gamy datą do 2002 roku, kiedy 
to po posłudze we wcześniej-
szych parafiach przybył do Mro-
zowa. 

Był człowiekiem pogodnym, 
wyrozumiałym, dostrzegającym 
ludzkie problemy, otwartym na ludzi. Dał się poznać jako 
kapłan sprawujący Msze Święte, posługujący w konfesjo-
nale, troszczący się o parafian. 

Miał dużą wyrozumiałość dla ludzi starszych zamieszkują-
cych w ZOL w Mrozowie, jak również parafian, których 
odwiedzał z Panem Jezusem w każde pierwsze piątki mie-
siąca. 

W trosce o ludzi zamieszkujących wsie przylegające do 
Parafii Mrozów rozpoczął przygotowania wraz z parafia-
nami z Krępic, Żurawińca i Kokorzyc do budowy kościoła  
w Krępicach. W szybkim czasie, bo już w 2008r. odbyła się 
konsekracja kościoła. 

Sięgając pamięcią do roku 2003 nie sposób nie wymienić 
Mszy Św. dożynkowej, która została odprawiona 23 sierpnia 
w warunkach polowych w Żurawińcu. Na taką Mszę licznie 
przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości a nawet po-
bliskiej Leśnicy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ksiądz Andrzej był człowiekiem głębokiej wiary, którą 

przekazywał swoim parafianom. Wskazywał drogę realizacji 
wiary poprzez udział w różnych nabożeństwach np.: Drogi 
Krzyżowej ulicami Mrozowa. Z osobami zaangażowanymi w 
pomoc w organizacji tego wydarzenia wprowadzał nas do 
głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego. 

Wspominając śp. Księdza Andrzeja Wójciaka utkwiły nam 
w pamięci piesze pielgrzymki do  świętych schodów w Soś-
nicy. W czasie pielgrzymek ks. Andrzej inicjował różne 
modlitwy, pieśni, szczególna była modlitwa różańcowa. Nie 
zapomniane przez pielgrzymów będą zwyczajne rozmowy  
o przeżywanych trudnościach i radościach. Zawsze był czas 
na spowiedź  św. w drodze. Każda pielgrzymka kończyła się 
ŚMszą św. w kościele w Sośnicy.  

Za te szczególne umocnienie wiary jesteśmy bardzo 
wdzięczni śp. Ks. Andrzejowi.  

Wdzięczne Parafianki 
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Ksiądz Andrzej Wójciak był proboszczem w naszej parafii 
przez ponad 15 lat. Może nie miał talentów administra-
cyjnych i niejeden z nas, parafian psioczył na sposób zarzą-
dzania parafią ale był kapłanem ludzkim i duchowym. Jego 
człowieczeństwo przejawiało się wielką życzliwością do każ-
dego człowieka, potrafił rozmawiać, był zainteresowany lu-
dzkim losem. W czasie tzw. „kolędy” był przyjmowany na-
wet przez osoby, którym nie było po drodze do kościoła. 
Przez te wszystkie lata nasze dzieci przeżywały swoje dzie-
ciństwo, a potem stając się nastolatkami wchodziły  
w dorosłość. Stąd wiemy, że ksiądz Andrzej miał dobry 
kontakt z dziećmi i młodzieżą. Nasze chętnie służyły przy 
ołtarzu, gdyż ksiądz potrafił z nimi rozmawiać, doceniał ich 
starania, żartował, pośmiał się z nimi, wysłuchał.  

Był również otwarty na inicjatywy świeckich. Po krótkim 
zastanowieniu wyrażał zgodę na realizację ich pomysłów 
formacyjnych czy ewangelizacyjnych pozostawiając im 
wolną rękę, bo po prostu ufał ludziom.  
 

Kochał człowieka i kochał 
Boga. Z delikatnością i czu-
łością trzymał w rękach Cia-
ło Chrystusa. Służył sakra-
mentami, udostępniał koś-
ciół na potrzeby sprawo-
wania celebracji. Tak przeja-
wiała się gościnność wobec 
innych wspólnot, które pra-
gnęły spotkać się na mo-
dlitwie w mrozowskim koś-
ciele. Cieszyło go, to że lu- 
dzie pragną Boga, modlitwy, spotkania we wspólnocie. 
Wspierał duchowo grupy istniejące w parafii. W pamięci 
utkwiły dni skupienia naszej scholi, w czasie których odpra-
wiał Msze Św. 

I tak zapamiętamy ks. Andrzeja, z uśmiechem na twarzy  
i pogodnym a nawet zawadiackim spojrzeniem.  

Dorota Kozyra z rodziną 
 

Drodzy Czytelnicy, 
W ciągu roku zebrano 220 zł (w Groszu 190 zł, 2,40 euro, a w Promyku 20 zł). 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 

Doposażenie placu zabaw w Mrozowie 
W ostatnich  dniach sierpnia plac zabaw na skwerze przy stawie został doposażony w atrakcyjne przyrządy 
zręcznościowe. Powstały drabinki, siaki wspinaczkowe i tyrolka już oblegana przez dzieci. 
Podobne urządzenia pojawiły się na placach zabaw w Wojnowicach, Białkowie, Kokorzycach, 
Żurawińcu, Krępicach, Radakowicach, Zakrzycach, Łowęcicach, Lutyni i Błoniu. To efekt 
zrealizowanego zadania „Doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Miękinia w 
roku 2021” na łączną kwotę 171 203,70 zł przez firmę LUPLE ze Szczecina. Wkrótce 
zakończą się również prace związane z budową dwóch nowych placów zabaw w 
Pisarzowicach i Brzezinie. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Miękinia pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych dla 
 gmin popegeerowskich.                                                                                                               
 
Wśród zwycięzców tegorocznej edycji programu "Działaj Lokalnie" znalazł się projekt z Mrozowa  
Projekt zgłoszony przez Annę Nowicką-Zuchowską, Aleksandra Zuchowskiego i Patrycję Skórską "EKO-RYCERZ - wyjazdy 
integracyjne dzieci i rodzin z Osiedla Owocowego w Mrozowie do Zamku w Wojnowicach" został zakwalifikowany do 
dofinansowania w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2021 LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Jest to jedyny 
projekt z gminy Miękinia. 
Realizacja projektu jest planowana jesienią br. we współpracy z Zamkiem Wojnowice. 

 
ze strony: miekinia.pl 

 
 
Podium dla Mrozowianki 
29 sierpnia (w niedzielę) nasza Mrozowianka Bożena Śmiałko wystartowała w Miękini w wyścigu  
Szosowy Klasyk Via Dolny Śląsk. Stanęła na podium z drugim miejscem w kategorii K50+. 
Gratulujemy. Na trasie kibicowała jej grupa mieszkańców Mrozowa. 

 


