Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Dni Mrozów 2018 - kilka słów od Burmistrza Mrozów
Za nami dwudniowe świętowanie Dni Mrozów 2018. W tym roku obchodzone w sposób szczególny, bo nawiązujący do
obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Starałem się przez dwa minione dni być we wszystkich
miejscach, gdzie odbywały się poszczególne części programu. Generalnie oceniam, że była to bardzo udana impreza,
ponieważ wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców poprzez różnorodność przygotowanego programu. Za
to chcę serdecznie podziękować tym, którzy się do tego przyczynili.

Trudno wymienić wszystkich, bo było to wiele instytucji, organizacji, parafii i ludzi, ale w sposób szczególny dziękuję
panu dyrektorowi Mirosławowi Borczyńskiemu, który oprócz organizacji części GCK skoordynował wszystkie imprezy
towarzyszące.
Dni Mrozów mają z założenia pokazywać i promować lokalny dorobek artystyczny poczynając od dzieci przez młodzież
i dorosłych, a kończąc na seniorach. Proszę mi wierzyć, że najłatwiej byłoby zorganizować festyn „puszczając” po
kolei zespoły disco polo, a na zapleczu kilka ogródków piwnych. GCK robi to znacznie ambitniej, za co im bardzo
dziękuję. Tegoroczna gwiazda Poparzeni Kawą Trzy bawili doskonale wszystkich, od młodzieży po seniorów.
Oczywiście czytamy i analizujemy głosy osób niezadowolonych, szczególnie tych, którzy mówią, że były nudy, bo nie
było znanych zespołów disco polo. Ten rodzaj muzyki był w występach zespołów coverowych, ale faktycznie nie
dominował. Jeszcze raz przypominam, że przyjmując założenia programowe do dwóch imprez plenerowych w roku,
czyli Dni Mrozów w Mrozach i Jarmarku Folkowego w Jeruzalu przyjęliśmy, że w Mrozach gramy na popowo i rockowo,
a w Jeruzalu na popowo i folkowo. Jest w tym jakiś porządek, a jednocześnie spełnienie różnorodności oczekiwań.
Dowodem na to jest chociażby występ trzy lata temu Sławomira w Jeruzalu, gdzie obecne hity zespołu były grane
wręcz premierowo.
Myślę, że dyrektor Borczyński wymyśli coś ciekawego na 15 sierpnia, kiedy to planowany jest kolejny Jarmark Folkowy
w Jeruzalu, na który już dzisiaj wszystkich Państwa zapraszam. A jak było w tym roku pokazują galerie zdjęć:
Dni Mrozów 2018 - sobota:
https://photos.google.com/share/AF1QipPxU9EhU9pZdLkesc3S5abbwZoYEUPm7Nq0UQQc8zthAwNw_v370qTWFoCWnI
7L1g?key=V00wOVFJVVh4U2lsbV9wYnpnVG03czlWNkg0N0t3
Dni Mrozów 2018 - niedziela:
https://photos.google.com/share/AF1QipPCF8MK5ly2DiCJwJHUP6PKJwkwSFiqPOtOHL4GMImLl9Ep8q7kMgymA0HBYNeA
vw?key=WnA3YWJxS0FuVjFPTzNzUmV1UWttdVRGLXotRktn
Pozdrawiam,
Dariusz Jaszczuk
Burmistrz Mrozów
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