
UCHWAŁA NR XXXII/   241    /2009
RADY  MIEJSKIEJ  BORKU  WLKP.
Z  DNIA  18  CZERWCA  2009 ROKU

w sprawie: nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

   Na  podstawie  art.  18  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591  
z późn. zm.) oraz § 3 uchwały nr XIX/130/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia tytułu i odznaki „Zasłużony 
dla Gminy Borek Wlkp.” Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać Państwu Marii i Wojciechowi Mróz
tytuł i odznakę „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Wiesława Wójcik



      Borek Wlkp. dnia 2009-05-12

Opinia uzasadniająca nadanie odznaki
"Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp."

Państwo Maria i Wojciech Mróz są długoletnimi mieszkańcami Borku Wlkp. 
Od początku  ich  zainteresowania  sięgały  rolnictwa,  bowiem przez  cały  czas 
zajmowali się hodowlą zwierząt. Pierwsza ich przygoda dająca początek obecnie 
prowadzonej  działalności  rozpoczęła  się  26  maja  1989  roku.  Wówczas  to 
pięciohektarowe  gospodarstwo  rolne  zostało  przekształcone  w  „Rzeźnictwo  
i Wędliniarstwo Wojciech Mróz”. 
Odtąd  produkowano  i  sprzedawano  wyroby  wędliniarskie.  Bezpośrednia 
produkcja  odbywała  się  na  terenie  gminy  Książ  Wlkp.  i  Śrem,  albowiem 
Państwo  Maria  i  Wojciech  Mróz  dzierżawili  tam  ubojnię  trzody  chlewnej  
i bydła. Przełom nastąpił w 1991 roku, po nawiązaniu kontaktów gospodarczych 
na targach POLAGRA  z francuskim biznesmenem Jeanem Flochem. Efektem 
tych  kontaktów  było  podpisanie  porozumienia  na  budowę  nowoczesnego 
zakładu  mięsnego.  W  1992  roku  powstały  Zakłady  Przetwórstwa  Mięsnego 
Mróz spółka z o.o. w Borku Wlkp. Spółka w błyskawiczny sposób zaistniała na 
rynkach  krajowych  i  zagranicznych,  wyróżniając  się  wysoką  jakością  
i  różnorodnością  wyrobów  wędliniarskich.  Działalność  Państwa  Marii  
i  Wojciecha  Mróz  w  ogromnym  i  widocznym  stopniu  przyczyniła  się  do 
promocji  i  poprawienia  wizerunku  naszej  gminy.  W  nowo  wybudowanym 
zakładzie  mięsnym  w  Borku  Wlkp.,  powstało  200  nowych  miejsc  pracy. 
Pracownicy rozpoczęli pracę w prawdziwie godnych europejskich warunkach  
z pełnym standardowym wyposażeniem i zapleczem socjalnym, zapewniającym 
komfort pracy, wypoczynku i należnych świadczeń nie tylko finansowych, ale 
również  socjalnych.  Pracownikom  zapewniono  dojazd  do  pracy,  możliwość 
zakwaterowania,  a  także  umożliwiono  na  dogodnych  warunkach  wykup 
mieszkań  na  własność.  Wielu  z  nich  nie  wierzyło,  że  pracuje  w  tak 
komfortowych warunkach.  Wyjazdy,  wizyty  i  kontakty  zagraniczne  stały  się 
standardem dla  wszystkich.  Kolorowe samochody  z  napisem Mróz zapełniły 
nasze miasto i odwracały uwagę innych. Obecnie działalność firmy Mróz bardzo 
rozrosła  się  i  prowadzona  jest  na  terenie  kilku  gmin.  Słynie  nie  tylko  
z rolnictwa, ale również z turystyki, rekreacji i wypoczynku. Szerokie kontakty 
Państwa Mróz pozwoliły przyciągnąć na salę bankietową do Borku Wlkp. wielu 
ciekawych i interesujących ludzi. 
W celach  integracyjnych  dla  pracowników i  ich  rodzin  organizowano  wiele 



imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych. Wielkim echem w kraju i na 
świecie  odbiła  się  Zawodowa  Grupa  Kolarska  MRÓZ  Sportowa  Spółka 
Akcyjna.  Obecność   i  sukcesy  wybitnych  kolarzy  tj.  Cezarego  Zamany, 
Dariusza  Wojciechowskiego,  Tomasza  Brożyny,  Uve  Amplera  czy  Andrzeja 
Mierzejewskiego  przyciągały  wielu  kibiców  i  sympatyków  tego  sportu  do  
Borku Wlkp. Dzięki temu dziś o naszym mieście mówi się, że jest miejscem 
narodzin kolarstwa, a „Ojcem Chrzestnym” jest Pan Wojciech Mróz. Od kilu lat 
Maria  i  Wojciech  Mróz są  sponsorami  kolarskiego kryterium ulicznego oraz 
korony miast na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. Kolarstwo jest dla nas tym 
sukcesem po czym poznają i kojarzą nas inni.

Maria i Wojciech Mróz działają nie tylko w gminie ale i dla gminy. Łącznie 
zatrudniają we wszystkich branżach ponad 1000 pracowników, z czego znaczny 
procent  stanowią  mieszkańcy  gminy  Borek  Wlkp.  Są  lokalnymi  patriotami 
bardzo związani z Borkiem Wlkp. i tradycjami. Uczestniczą w realizacji wielu 
zadań, wspierają gminę i mieszkańców w różnych zadaniach i działaniach. Nie 
sposób dziś wymienić wszystko z okresu 20 lat, ale te najważniejsze to:
• ciągłe tworzenie nowych miejsc pracy,
• utworzenie zawodowej grupy kolarskiej „MRÓZ” oraz organizacja wyścigów 

na terenie naszej gminy,
• partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni komunalno – przemysłowej  

w Karolewie,
• wyłożenie rynku kostką brukową,
• remont kościoła farnego,
• budowa  ołtarza  polowego  przy  Sanktuarium  Matki  Bożej  Pocieszenia  na 

Zdzieżu w Borku Wlkp. 
• renowacja stadionu i budowa zaplecza socjalnego,
• sponsorowanie szpitala w Gostyniu,
• sponsorowanie Klubu Piłkarskiego LKS Wisła Borek Wlkp. 
• udział i sponsorowanie wielu imprez szkolnych, kulturalnych i sportowych  

w  kalendarzu  boreckim  na  stałe  zapisała  się  „SPARTAKIADA 
MŁODZIEŻY” – coroczna impreza organizowana i finansowana przez Marię 
i Wojciecha Mróz,

• udział i sponsoring w wielu ważnych wydarzeniach gminnych i kościelnych 
tj. odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Pawła II na ratuszu w Borku Wlkp.,

• sponsorowanie wyjazdów zagranicznych zawodników UKS Borek Wlkp. 

Podsumowują Państwo Maria i Wojciech Mróz swą aktywną i efektywną pracą 
stworzyli bardzo pozytywny wizerunek naszej gminy i nas wszystkich. Niech to 
wyróżnienie będzie podziękowaniem za dotychczasową pracę,  a  jednocześnie 
zachętą do dalszych działań.



Komisja  stwierdza,  że  wniosek  został  złożony  zgodnie  z  Regulaminem 
określającym zasady i tryb nadania tytułu i przyznania odznaki „Zasłużony dla 
Gminy Borek Wlkp.” i wnosi do Rady Miejskiej o nadanie w/w tytułu i odznaki 
Państwu Marii i Wojciechowi Mróz.

Komisja:
1. Roman Kręciołek ..................................... 
2. Marian Jańczak ........................................
3. Andrzej Kubiak .......................................
4. Mieczysław Dębowiak .............................
5. Róża Jędrosz ............................................
6. Jan Wachowski ........................................
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