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Jako członek redakcji wybrałam się do 
Niepublicznego Przedszkola „Sasanka” w 
Mrozowie, aby porozmawiać zarówno z 
paniami nauczycielkami Anetą Bezak i 
Izabelą Podgórską, jak i dziećmi. 
 
Oto kilka pytań: 
Ola: Co skłoniło panie do wybrania takiego 
zawodu? 
A.B.: Przede wszystkim bardzo kocham 
dzieci, chciałam mieć z nimi kontakt. 
Chciałam także przekazywać swoją wiedzę, 
bo dzięki temu czuję się szczęśliwa, wiem, że 
robię coś dla innych. 
I.P.:  Jako mała dziewczynka bawiłam się z 
koleżankami w szkołę. Zawsze byłam 
nauczycielką i tak już zostało, po prostu 
spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa ☺.  
O:  Czy lubią panie swoją pracę? Co jest w 
niej najlepszego? 
A.B.: Oczywiście ta praca jest naprawdę 
interesująca. Najlepsze jest to, że nie można 
się w niej nudzić, dzieci mają bardzo dużo 
energii i wiele ciekawych pomysłów. 
O: Czy praca jest męcząca? 
A.B.:  Praca nauczyciela przedszkola nie 

Przedszkole „Sasanka” 

Na zdjęciu: Izabela Podgórska                  Fot: Sylwia Rudnicka 

Na zdjęciu: przedszkolaki z „Sasanki” w DINOPARKU 
w Szklarskiej Porębie                                Fot: Sylwia Rudnicka 

należy do najłatwiejszych, wymaga 
interesujących pomysłów na zabawę z 
przedszkolakami, trzeba mieć również oczy 
dookoła głowy, aby nikomu nic się nie stało. 
I.P.: Czasami jest ciężko, niektóre dzieci 
mają zły humor i przeszkadzają sobie 
nawzajem, ale dobra interwencja rozwiązuje 
problem. 
O: Czy wolałyby panie pracować w 
większym przedszkolu? 
A.B.: Mnie osobiście odpowiada przedszkole 
w Mrozowie. Jest na pewno o wiele 
przytulniejsze niż ogromne placówki w 
centrum miast. 
I.P.: Nie chciałabym zmieniać miejsca swojej 
pracy, panuje tu prawdziwie domowa 
atmosfera, przyjazna dla dzieci. 
O: Jaką cechą powinien odznaczać się 
każdy dobry nauczyciel przedszkola? 
A.B.: Na pewno cierpliwość, bez niej ani rusz 
w takim zawodzie ☺ 
I.P.: Oczywiście także odpowiedzialność, 
zajęcie się dziećmi pełnymi energii to nie 
lada wyzwanie. 
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Rozmawiałam także z przedszkolakami. 
Dowiedziałam się, że bardzo lubią chodzić 
 

do przedszkola, jednak „mama nie może 
mnie rano dobudzić” – powiedziała Amelka. 

Na pytanie co najbardziej podoba im 
się w przedszkolu wołały na przemian:  
- „malowanie farbami” 
- „jak pani czyta bajki” 
- „budowanie domków z klocków” 
- „zabawa lalkami” 
- „rytmika z panem Mariuszem” 
- „malowanie kredą po chodniku” 
 
Wszystkie dzieci wspominały również 
ostatnią wycieczkę do „DINOPARKU” w 
Szklarskiej Porębie. Ja również 
uczestniczyłam w tej ciekawej i godnej 
polecenia wyprawie.  Dzieci były 
zachwycone kinem 6D i warsztatami 
antropologicznymi. 
             Aleksandra Śmiałko 
 

Na zdjęciu: Zuzanna 
Dudek i Aleksandra 
Śmiałko 
 
Fot: Sylwia Rudnicka 
 
 

Dzisiaj chciałabym nieco cofnąć się w czasie, 
a konkretnie aż do majowego weekendu, 
kiedy to odbył się kolejny spływ kajakowy, 
organizowany przez pana Ryszarda Wołowca 
z Miękini. Spływ kajakiem jest świetną 
propozycją spędzenia wolnego czasu - z dala 
od telewizora, a za to blisko przyrody. Nie 
trzeba być doświadczonym „spływaczem”, 
aby naprawdę miło spędzić czas. 

Spływ trwa zazwyczaj cały dzień, z 
przerwą na drugie śniadanie i obiad. Majowy 
spływ rozpoczął się w Wieleniu. Płynąc przez 
kolejne jeziora i łączące je kanały, 
podziwialiśmy dostojne drzewa, wodną  

Z prądem i pod prąd – spływ kajakowy 

Fot:  Joanna Schier 

Fot:  Joanna Schier 

roślinność i liczne ślady działalności bobrów 
– żeremia. Niektóre przesmyki okazały się 
bardziej zarośnięte i nieprzyjazne, niż byśmy 
tego sobie życzyli i musieliśmy przenosić 
kajaki, aby dobrnąć do bardziej 
„przepływalnych” odcinków.  

Nasza redakcja była dzielnie 
reprezentowana przez Dominika Zięcinę, Olę 
Śmiałko oraz autorkę niniejszych 
reminiscencji. Cena spływu to około 150 
złotych, w co wliczony jest transport, 
ubezpieczenie oraz ciepły posiłek.  

Witalisa 



 

 

 

 

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Miękini 
dnia 28.06.2013r. zabrzmiał ostatni, długo 
wyczekiwany dzwonek, kończący rok 
szkolny 2012/2013. Dwa apele, osobno dla 
uczniów Gimnazjum i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Miękini, zostały 
przygotowane przez uczniów, oczywiście 
pod kierownictwem nauczycieli, którzy  

czuwali, aby absolwenci wspominali tę chwilę 
jak najlepiej. Chociaż wszyscy cieszyli się z 
nadchodzących wakacji, nie zabrakło także 
łez i wzruszeń osób, które nie chciały 
rozstawać się z rówieśnikami na dwa 
miesiące lub więcej w przypadku tych, którzy 
rozpoczną teraz naukę w innych szkołach. 

Dominik Zięcina 

 

JuŜ wakacje !!! 

23.06.2013r. na terenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Mrozowie 
odbył się coroczny festyn z okazji 
wspomnienia św. Brata Alberta. Festyn 
został zorganizowany przez Siostry 
Albertynki. Rozpoczął się on uroczystą 
Mszą Świętą, w której brali udział chorzy i 
pracownicy zakładu, a także mieszkańcy 
Mrozowa i okolic. Po nabożeństwie można 
było skorzystać z wielu atrakcji, m.in. 
ścianki wspinaczkowej i dmuchanej 
zjeżdżalni. Przez cały czas trwania imprezy 
scena nie pozostawała pusta, gdyż umilały 
nam zabawę występy dzieci oraz 
profesjonalnych zespołów. Można było 
także brać udział w loterii fantowej lub 
licytacji, dzięki czemu niektórzy zdobyli   
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naprawdę ładne lub przydatne rzeczy. 
Wszystkie dochody z festynu zostały 
przeznaczone na remont jednego z 
budynków zakładu. 

Dominik Zięcina 

Festyn u Sióstr Albertynek 
 

Na zdjęciu Zespół Ludowy „RADOŚNI” z Wróblowic 
Fot.  Marzena Śnieżek 

Fot.  Marzena Śnieżek 



  
Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 
I miejsce w kategorii Leśne pejzaże: „Otulone poranną mgłą”, autor Mariusz Majewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wiadomo, Mrozów przez lata był mekką 
wielbicieli wysokiej kultury, słynąc z wystaw, 
pokazów i spotkań dyskusyjnych. Zapewne 
dlatego mieszkańcy, nieco już znużeni 
bogactwem tego rodzaju ofert, wybrali grill 
lub telewizor (niepotrzebne skreślić), jako 
być może wnoszącą powiew świeżego 
powietrza alternatywę spędzania wolnego 
czasu. Ale ironię odłóżmy na bok. 

Fot.  Dorota Kozyra 

W piękną czerwcową sobotę znalazło się kilku 
śmiałków, którzy zdecydowali się poświęcić 
pół godzinki na obejrzenie fantastycznych 
zdjęć naszego kochanego grajdołka, a ów 
ogromny wysiłek osłodzili sobie pysznym 
ciastem i kawką.  
A oto zdjęcia i wyniki konkursu 
fotograficznego w trzech kategoriach: 

Fot.  Dorota Kozyra 

I Mrozowski Konkurs Fotograficzny zakończony - 

relacja z wernisaŜu 



 

I miejsce w kategorii Namalowane emocjami: autorka Urszula Dziuba 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce w kategorii Biel i czerń - architektura: „Stacja”, autorka Anna Ropek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia zostały również zaprezentowane następnego dnia na festynie Sióstr Albertynek. 
Widzowie mogli głosować na najlepszą ich zdaniem pracę i dzięki temu Nagroda 
Publiczności została przyznana...  zdjęciu „Otulone poranną mgłą” Mariusza Majewskiego! 
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy.  
Wszystkie prace można obejrzeć w galerii na stronie www.mrozow.pl 

Witalisa 
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Harmonogram odbioru odpadów 
 

Od 1 lipca br. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.  Firma ALBA odbierać 
będzie odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miękinia. 
Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów 
na rok 2013 w miejscowościach: Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec, Wojnowice, 
Łąkoszyce. 
 
 

 ROK 2013 

Mrozów 
Krępice 

Kokorzyce 
Żurawiniec 
Wojnowice 

Łąkoszyce 

lipiec 10, 24 3, 17, 31 
sierpień 7,  21 14, 28 
wrzesień 4, 18 11, 25 

październik 2, 16, 30 9, 23 
listopad 13, 27 6, 20 

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE/ 

POZOSTAŁOŚCI Z 
SORTOWANIA 

grudzień 11, 24 4, 18 
VII 15 1 
VIII 19 5 
IX 16 2 
X 21 7 
XI 18 4 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA ODPADÓW 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

XII 16 2 
VII 19 5 
VIII 16 2 
IX 20 6 
X 18 4, 31 
XI 15  

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA ODPADÓW 

PAPIER 

XII 20 6 
VII 20 6 
VIII 17 3 
IX 21 7 
X 19 5 
XI 16 2 

SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA ODPADÓW 

SZKŁO 

XII 21 7 
 

 
Zasady sortowania odpadów i harmonogram odbioru odpadów z wykazem wszystkich 
miejscowości gminy Miękinia dostępny jest również na stronie gminy Miękinia i  www.mrozow.pl. 
 

 



 
 

Rozpoczynamy cykl artykułów o Mrozowie. 
Będziemy umieszczać opisy dotyczące jego 
historii, wspomnienia, ale również jak 
postrzegają miejscowość jego obecni 
mieszkańcy. Zaczynamy od wiedzy pewnego 
mieszkańca, który zechciał się nią podzielić z 
nowymi mieszkańcami Mrozowa umieszczając 
je na forum gminnym. 
 

„Dzielnice” Mrozowa według Tubylca 
 

Jak widać na schemacie, Mrozów, od kiedy 
pamiętam, zawsze był tradycyjnie podzielony 
na symboliczne dzielnice, których nazwy nie 
zawsze mają sens dla „niewtajemniczonych” w 
historię. Niektóre z nich postaram się nieco 
przybliżyć, ale jeśli ktoś uzupełni albo 
sprostuje, to tylko z korzyścią dla naszych 
łaknących wiedzy nowych, Drogich Sąsiadów. I 
tak:  
• Zabartosze albo – jak częściej mawiano „za 

bartochem” – nazwa pochodząca od 
mieszkańca, który już dawno odszedł, ale w 
pamięci starszych i średniowiekowych 
Mrozowian pozostał.  

• Podlasie – nazwa nieformalna, rzadko 
używana z racji częstszego pobytu w jej 
wschodniej części. 

• Mularz – nazwa odimienna – mówiło się 
jednak zwykle „za mularzem”, najstarsi zaś    

     mówili: „wedle mularza”.  
• Basen – po prostu basen! Najstarsi 

mieszkańcy pamiętają, że w tym miejscu 
znajdował się basen, a dziś także można 
odnaleźć jego ślady.  

• Przejście zamkowe – dziś pewnie 
nazwano by je poetycko: Pasaż Zamkowy; 
zwykle mawiało się „idę koło zamku”. 

• Hetmanówka – nazwa najbardziej 
rozpowszechniona, dawniej; przed 
kilkunastoma laty „wydzielono” w tym 
obszarze Hetmanówkę Wschodnią, albo – 
częściej Szymanówkę; nazwa odimienna.  

• Za Sztreką – właśnie w takiej formie 
używano w określeniu miejsca pracy i 
zbiorów.  

• Zasłocie, to część obszaru Za Sztreką – 
nazwa odimienna.  

• Sarbinowo i Manhattan – to nowe 
dzielnice, poprzednio w tym miejscu 
rozciągały się bezkresne obszary rolne.  

• Mrozów South – tę nazwę spotkałem 
dopiero na forum gminny, ale bardzo mi 
się spodobała i sądzę, że autor (bo 
poprzednio w obiegu w ogóle nie istniała) 
skłaniałby się do takiej, nowoczesnej 
pisowni.  

Tubylec 
Opisy kolejnych „dzielnic” w następnych 
numerach Głosu Mrozowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Dzielnice” Mrozowa  

Mrozów  oczami mieszkańców  
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MUZYKA 

Rise Against to jeden z bardziej znanych amerykańskich zespołów. Grają rodzaj hardcore 
punka, tzw. melodyjny hardcore. Założony w 1999 w Chicago, Illinois. Wszystkie trzy 
albumy, wydane przez wytwórnie Geffen, pokryły się platyną w Kanadzie i złotem w 
Stanach Zjednoczonych. Członkowie zespołu uznają prawa zwierząt, wspierają organizację 
PETA i są weganami. Niezbyt często słucham tego rodzaju muzyki, ale Rise Against 
przypadł mi do gustu. W większości jego dziełami są szybkie utwory, niektóre o nieco 
łagodniejszym (Like the Angel), a inne o mocniejszym brzmieniu (Savior), chociaż pod tym 
względem mogłyby być bardziej zróżnicowane. Jednak trzeba przyznać, że mimo to są 
różnorodne, a tworzenie szybkich, wpadających w ucho utworów zespół opanował do 
perfekcji. Jeśli chodzi o tekst, to aby go zrozumieć, trzeba niejednokrotnie dobrze się w 
niego wsłuchać, gdyż ma one głębsze znaczenie. 

 Agata Marczak  
 

FILM 

„1000 lat po Ziemi” Najnowszy obraz M. Night Shyamalana (autora m.in."Szóstego 
zmysłu" i "Osady") to film przygodowy opowiadający o tym, co spotkało ludzi w przyszłości. 
Po wielkim kataklizmie, jaki dotknął Ziemię, ludzkość musiała opuścić swój ojczysty świat, 
a Nova Prime stała się ich nowym domem. Generał Cypher Raige (Will Smith) wraca po 
misji i pragnie zajmować się tylko swoim 13-letnim synem Kitaiem (Jaden Smith). 
Podróżuje wraz z nim po układzie słonecznym. Jednak zderzenie z asteroidą powoduje 
uszkodzenie ich statku i muszą lądować na niebezpiecznej teraz i nieznanej Ziemi. Ojciec 
zostaje ciężko ranny, a młody Kitai, który zawsze pragnął mu dorównać, samotnie musi 
stawić czoła dzikiej planecie, odnaleźć ogon statku, aby dać sygnał i wrócić na ich planetę. 
„1000 lat po Ziemi” to opowieść pokazująca, że każdy chłopiec tak naprawdę pragnie tylko 
jednego – zobaczyć dumę w oczach swojego ojca. I tak młody Kitai walczy nie tylko z 
czyhającymi na niego wszędzie niebezpieczeństwami, ale przede wszystkim próbuje nie 
zawieść Cyphera, robi wszystko, by jego misja się powiodła, żeby móc wezwać pomoc i 
wreszcie być godnym nazwiska, które budzi szacunek całej armii.           

Aleksandra Śmiałko 
 

  REDAKCJA POLECA 

Już wkrótce7   
 

Projekt  „Co ty możesz zrobić dla Mrozowa?”: 
4.07  godz. 18.00 w świetlicy w Mrozowie ZIELARSTWO i ZIOŁOLECZNICTWO 

   Czy wiesz, że zdrowie i uroda są w zasięgu Twojej ręki?  
Wystarczy umieć patrzeć i wiedzieć jak wykorzystać drogocenne właściwości ziół  
Ich tajemnice poznasz na spotkaniu, którego tematem będzie 

5.07  godz. 17.00  Świetlica Samorządowego Ośrodka Kultury  w Miękini, ul. Kościuszki 43  
Przyjdź na  Wielką Debatę Gminną  
Palące tematy:  
 1. Drogi, kanalizacja i inna infrastruktura w naszej gminie- perspektywy rozwoju  
 2. Ustawa śmieciowa- stawki i organizacja  
 3. Oświata- żłobki, przedszkola, szkoły  
 4. Czy zjedzą nas komary?  
Zapraszamy mieszkańców gminy Miękinia - Twój głos jest ważny!!!  
Po debacie zapraszamy na kolację. 

 


