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W listopadzie wiele się działo w świetlicy w Mrozowie. 
Zajęcia dla dzieci z wykonywaniem ozdób z koralików 
Pyssla czy przygotowywanie ozdób świątecznych przez 
dorosłych, to te, które odbywały się systematycznie raz  
w tygodniu. Poza tym zorganizowano warsztaty z filco-
wania na sucho, które zgromadziły zacne grono mrozow-
skich pań. Po krótkim teoretycznym wstępie, dotyczącym 
narzędzi i materiałów, przeszłyśmy do konkretnych działań. 
Uczestniczki, wyposażone w komplet specjalnych igieł  
i grubą gąbkę jako podkładkę, przy stercie kolorowej 
włóczki czesankowej filcowały przyniesione sweterki, 
szaliki czy berety. Siedząc wokół stołu wspominałyśmy 
dawne tradycje spotkań gospodyń wiejskich przy darciu 
pierza czy haftowania obrusów i serwet, ze smutkiem, że 
te formy spotkań już zanikają, przenosząc się często już  
w wirtualny świat. Doświadczyłyśmy, jak inspirujące są 
takie spotkania, każdy ma inne pomysły i stosuje inną 
technikę. I nic nie odda atmosfery życzliwości i humoru. 
Zachęcamy osoby, zajmujące się rękodziełem, czy odda-
nymi jakieś pasji, do podzielenia się swoimi umiejęt-
nościami z innymi mieszkańcami naszej społeczności. 

Dorota Kozyra 
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Nawet późnopopołudniowa pora i niesprzyjająca aura nie 
powstrzymała naszych pań przed przyjściem na świetlicę, 
bo ważne przed nimi zadanie było. Na pierwszą niedzielę 
grudnia zaplanowano kiermasz bożonarodzeniowy. To ko-
lejna tego typu impreza i powoli wpisuje się już na stałe do 
kalendarza wydarzeń. 

Na kiermaszu tym można, między innymi, nabyć ręcznie 
przygotowane ozdoby choinkowe i dekoracje bożonaro-
dzeniowe. Dlatego też jesienne długie wieczory co aktyw-
niejsze mieszkanki Mrozowa spędzają na tworzeniu małych 
dzieł. Co roku starają się też, żeby pojawiło się coś 
nowego. Tym razem taką nowinką były aniołki i rozmaite 
gwiazdki uformowane z różnokolorowych koralików 
nanizanych na drucik. To dość czasochłonne zajęcie, w do-
datku wymagające sporego skupienia i uwagi. Zrobieniu 
pierwszego aniołka towarzyszyło i uczucie zniecier-
pliwienia, i chwile zniechęcenia, i westchnienia rezygnacji, 
ale żadna się nie poddała, a z każdym następnym egzem-
plarzem rosła radość z tworzenia i duma z osiągnięcia celu. 
Bardzo szybko nasze zdolne panie opanowały przekładanie 
drucika w te i we w tę i puściły wodze fantazji, wymyślając 
coraz to zdobniejsze sukienki aniołkom i piękniejsze 
ozdoby gwiazdkom. Na świetlicy jasno, ciepło i miło. Pani 
Ewa poczęstowała kawą i herbatką i tak przy wspólnej 
pracy i miłych rozmowach czas bardzo szybko mijał. 

Ciąg dalszy na str 2 
 

Za oknami ciemność, na świecie ziąb, nosa wyściubić  
z domu się nie chce. Człowiek zaszyłby się pod kocem  
z gorącą herbatką w ręku i gapił się w telewizor. Zwykły, 
przeciętny człowiek może i tak, ale nie mieszkanki 
Mrozowa przecież!  

 

Dzieje się, dzieje w świetlicy w Mrozowie 
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Przyjaciel Zwierząt Uniewinniony 

W czwartek 1 grudnia Sąd rejonowy w Wołowie wydał 
wyrok w długo ciągnącej się sprawie weterynarza z Brzegu 
Dolnego. Sprawa, mimo że początkowo o charakterze lokal-
nym, szybko trafiła do dolnośląskich, a nawet krajowych 
mediów. Sam weterynarz, Artur Różycki, doczekał się wielu 
wyrazów poparcia od mieszkańców oraz instytucji. A jak się 
to wszystko zaczęło? Weterynarz Artur Różycki od 14 lat 
pomagał bezdomnym zwierzętom, lecząc je i znajdując im 
nowy dom. Początkowo zajmował się bezdomnymi zwierzę-
tami z dobrej woli, później podpisał umowę z gminami 
Brzeg Dolny, Wołów i Wińsko.  

Początkiem problemów okazał się konflikt z powiatowym 
lekarzem weterynarii. Powód? Niezarejestrowanie samo-
chodu do transportu zwierząt i pomieszczenia jako schroni-
ska. Pan Różycki twierdził, że konflikt miał charakter 
prywatny i zaogniał się stopniowo. „Działam w ten sposób 
od lat i nie wymagano ode mnie zarejestrowania schro-
niska. Zwierzęta transportuję i przekazuję do adopcji jako 
wolontariusz fundacji Help Animals, a nie lekarz wetery-
narii” - mówił Artur Różycki. Jednak Krzysztof Bulzacki, 
lekarz powiatowy, widział to inaczej: „Dla mnie sprawa jest 
już w zasadzie zamknięta. Wszystkie miejsca przetrzymy-
wania zwierząt na terenie powiatu powinny być objęte 
nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Woło-
wie. Pan Różycki się na to nie zgodził, twierdząc, że nie 
prowadzi tego typu działalności. Sprawę skierowałem na 
policję i wydałem zakaz administracyjny. Utrzymał go 
Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.”  

Sąd pierwszej instancji ukarał weterynarza grzywną  
w wysokości 700 zł, od czego odwołał się Artur Różycki. 
Władze gmin pozytywnie oceniają pracę weterynarza.  
„Podczas spotkania we wrześniu przedstawiciele wszy-
stkich samorządów pochlebnie wyrazili się o działalności 
pana Różyckiego” – mówił burmistrz Brzegu Dolnego 
Stanisław Jastrzębski. 

W obronie lekarza stanęła lokalna społeczność. W inter-
necie, z inicjatywy Rafała Borzyńskiego z Wołowa, powstała 
petycja, którą podpisało blisko 48 tysiące osób. Wszystkie 
one chciały oczyszczenia Artura Różyckiego z zarzutów. 

Sprawa trafiła na policję, a stamtąd do sądu. Zainte-
resował się nią rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, 
który zaskarżył decyzję inspektora powiatowego do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze powołał się 
na konstytucję. Uznał, że działania inspekcji weterynaryjnej 
zaprzeczają nałożonemu na nią obowiązkowi wspierania 
obywatelskich inicjatyw na rzecz ochrony zwierząt, czym 
właśnie zajmuje się Artur Różycki. 

W końcu w grudniowy czwartek Sąd Rejonowy w Wołowie 
uniewinnił lekarza weterynarii od trzech postawionych mu 
zarzutów – niezgłoszenia powiatowemu lekarzowi wetery-
narii w Wołowie faktu prowadzenia schroniska i transportu 
odłowionych zwierząt oraz odmowy przedstawienia do 
kontr 

kontroli dokumentów dotyczą-cych wydanych do adopcji 
zwierząt. Sprawa toczyła się od lutego. 

Sąd w uzasadnieniu wyroku podzielił w pełni racje 
obrony, że zarzuty były bezpodstawne, a wręcz ocierały się 
o absurd. 

Wyrok zakończył kilkumiesięczny proces. Podczas sześciu 
rozpraw oskarżyciel publiczny – policja – ani razu nie 
uczestniczył w rozprawie, co więcej przez cały czas trwa-
nia rozprawy policja współpracowała z doktorem Ró-
życkim. Krzysztof Bulzacki, ówczesny powiatowy lekarz 
weterynarii, stracił swoje stanowisko i nie pracuje już w 
inspektoracie w Wołowie. 

Lekarz Artur Różycki cieszy się z decyzji sądu: 
„Oczywiście bardzo się z żoną cieszymy, chociaż cały 
proces wymęczył nas strasznie. Mamy za sobą wiele nie-
przespanych nocy i życie w ogromnym stresie. Słyszeliśmy 
różnorakie opinie, nie zawsze pochlebne. Dla osób, które 
nie znają całości sprawy, mogło się wydawać, że nie mamy 
racji. Cieszymy się, że dzięki zainteresowaniu mediów  
o sprawie dowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich, od 
którego tuż przed procesem otrzymaliśmy bardzo wzrusza-
jący list. Dzięki Rzecznikowi udało się uzyskać w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym uchylenie Decyzji Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Wołowie i Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu. Na szczęście 
mamy to za sobą. Będziemy mogli znowu spokojnie realizo-
wać swoje lekarskie powołanie i pomagać zwierzętom.” 

Głos Mrozowa zapytał jeszcze, co pan Różycki chciałby 
przekazać wspierającym go mieszkańcom: „Te trudne 
chwile udało nam się przetrwać dzięki ogromnemu wspar-
ciu rodziny, przyjaciół i mieszkańców naszego Powiatu, ale 
nie tylko. Ogromne poparcie uzyskaliśmy dzięki petycji 
mieszkańca Wołowa, Pana Rafała Borzyńskiego, który 
wspólnie z Panią Anią Białas z portalu change.org stworzył 
petycję. Otrzymywaliśmy listy poparcia nawet z Australii  
i USA. Wszystkim tym ludziom chcielibyśmy ogromnie 
podziękować. Bez Nich nie dalibyśmy rady przez to 
wszystko przejść”. 

Witalisa 

 

 

Dnia 25.11.2016r. w godzinach od 16 do 20 odbyła się 
zabawa andrzejkowa dla dzieci w świetlicy wiejskiej  
w Mrozowie. Przybyło około czterdzieścioro dzieci wraz  
z rodzicami. Mogły one brać udział między innymi w ma-
lowaniu twarzy, zabawach z chustą klanza, grach przy 
muzyce równocześnie korzystając ze słodkiego poczęs-
tunku zasponsorowanego przez wójta gminy Miękinia. 
Mieliśmy też do użytku maszynę do popcornu. Dzieci 
bardzo dobrze się bawiły i proszą o zabawę karnawałową.                     
Instruktor świetlicy wiejskiej 
                                                     Jadwiga Marczak 

 
 

Kiermasz już się wprawdzie odbył, ale mrozowiankom 
tak podobało się to wspólne „koralikowanie”, że posta-
nowiły spotkać się znów, żeby zrobić takie ozdoby również 
dla siebie do domu. I przecież o to chodzi – żeby nie 
zamykać się w domu, a spędzać czas wspólnie. Trochę 
porozmawiać, trochę pożartować, trochę się pośmiać. 
Wspólne przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych to 
tylko jedna z wielu okazji. Na świetlicy organizowane są 
różnego rodzaju zajęcia, którymi warto się zainteresować. 
Trzeba się tylko przełamać i przyjść spróbować. 

naja_naja@wp.pl 
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KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ W WOJNOWICACH 

ŚWIĘTO BIBLIOTEKI 
 

Zapraszamy na Święto Biblioteki 11 grudnia 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini 

 
12:00 prezenatcja prac warsztatów dla dzieci 
prowadzonych przez Tomasza Brodę 
13:00 spotkanie z Joanną Lamparską 
14:00 projekcja filmu László Nemesa „Syn 
Szawła” 
Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny 2015 
Grand Prix Festiwalu Filmowego w Cannes 
 
Więcej szczegółów na kew.org.pl 
 
Partnerem cyklu wydarzeń jest Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Miękini. Projekt jest 
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
 

  

WIECZÓR PIEŚNI ADWENTOWYCH 
10 grudnia o godziny 16:00 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego poznawania  
i wykonywania najpiękniejszych polskich pieśni 
adwentowych. 
 
Spotkanie poprowadzi znakomity śpiewak i kantor, 
twórca zespołu Scholae Gregorianae Silesiensis 
Robert Pożarski. 
 
Przyjdź a poznasz źrenicę polskiej kultury, nie-
wysłowione piękno staropolskiej muzyki – polskie 
dawne i nowsze pieśni na Adwent. 
 

 
 
Zaczynamy od wykładu o pszczelarstwie i miodzie 
Waldemara Pelca, który w tym roku trzymał swoją 
pasiekę w Wojnowicach i Mrozowie. Dostępne do 
kupienia będą miody nawłociowe z podzamkowych 
pól i inne. 

ZAMEK WOJNOWICE 
 

Od 2015 roku w nowej odsłonie Zamek Wojnowice oferuje 
usługi gastronomiczne. Organizowane są imprezy okoli-
cznościowe takie jak chrzciny, komunie, urodziny, stypy, 
spotkania wigilijne i szkolenia. 
 
Kontakt 
 71 341 71 97 i  691 848 202 
rezerwacje@zamekwojnowice.com.pl 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dla czytelników Głosu Mrozowa z tym kuponem 
obowiązuje zniżka na wszystkie usługi gastronomiczne  

w Zamku Wojnowice do 24 grudnia 2016 r. 

15% 
Organizatorem promocji jest Zamek Wojnowice sp. z o.o. 

non-profit. 

 
------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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Do Szanownych Sponsorów 
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/ 
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł.  Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl  
 

Drodzy Czytelnicy, 
W miesiącu listopadzie zebrano 170 zł. (w Groszu 120 zł. a w Promyku 50 zł.), nakład bieżącego 

numeru jest zwiększony również o wkład Kolegium Europy Wschodniej, które sfinansowało nakład 
dodatkowo o 300 egzemplarzy. DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!!!  

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 

 
Medalistka z Mrozowa 
W miniony weekend ośmioletnia Małgosia Kurek z Mrozowa koło Wrocławia wzięła udział  
w kolejnych zawodach wspinaczkowych - Pucharze Młodzików i Dzieci. Zawody 
zorganizowano w warszawskim Centrum Wspinaczkowym Murall. Małgosia wróciła ze 
stolicy z pucharem oraz dwoma medalami – srebrnym i złotym. Gosia była bezkonkurencyjna 
w swojej kategorii wiekowej (dzieci do lat czternastu) w tzw. wspinaczce na trudność (tu 
zdobyła złoto). Jako jedyna dotarła do końca drogi. W niedzielę zajęła drugie miejsce  
w konkurencji na czas, zadecydowały sekundy. W generalnej klasyfikacji Pucharu Małgosia 
uplasowała się na pierwszym miejscu ex aequo z rok starszą zawodniczką z Tarnowa, Mają 
Oleksy. 

   Info ze strony: wrocław.naszemiasto.pl 

Już wkrótce… 
W świetlicy w Mrozowie 
W grudniu - wykonanie wianków świątecznych – zapisy u instruktorki Ewy Marczak 
Zabawa Sylwestrowa – zapisy i informacje u instruktorki Ewy Marczak 
 
W parafii Mrozów 
 6 styczeń 2017 Orszak Trzech Króli, po Mszy Św. o godz. 12.00 wyruszymy  ulicami Mrozowa, aby dojść do 
szopki i obejrzeć jasełka. Każdy uczestnik otrzyma koronę i śpiewnik. Zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa, tzn. dzieci o przyniesienie lalek – aniołków, wszystkich uczestników włączenie się w sce-
nariusz ogólnopolskiego Orszaku Trzech Króli. Osoby z kolejnych miejscowości będą reprezentować kolejne 
kontynenty, ubierając pelerynę, chustę, czapkę lub inny rekwizyt w odpowiednim kolorze tzn.: 
ORSZAK Azjatycki KRÓLA MELCHIORA: Wojnowice, Wilkostów, Czerna w kolorze zielonym; 
ORSZAK Afrykański KRÓLA BALTAZARA:  Żurawiniec, Krepice, Kokorzyce w kolorze niebieski; 
ORSZAK Europejski KRÓLA KACPRA:  Mrozów, Łąkoszyce w kolorze czerwonym  
 
W Gminie Miękinia 
11 grudzień o godz. 14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej - Kiermasz Bożonarodzeniowy w Miękini.  
W programie: występ przedszkolaków, uczniów, chóru szkolnego, cheerliderek, pokaz tańca breakdance i 
hip hop, karate, występ zespołu „Feniks”, wspólne kolędowanie z zespołem „Senior” oraz liczne atrakcje 
(m.in. dmuchańce, fotobudka, spotkanie ze Św. Mikołajem i Śnieżynką) 
17 grudzień o godz. 12.00 - Kiermasz Bożonarodzeniowy w Lutyni. W programie animacje dla dzieci, 
dmuchańce, fotobudka, występy dzieci i młodzieży. 

 

 
   Produkt lokalny 2016 

 

Mrozowski Produkt Lokalny  –  Dżem z pigwy 
 

Składniki: 3,5 kg pigwy, 
Sok z cytryny 
Skórka strata z 1 cytryny 
1 opakowanie przyprawy do piernika 
½ szkl. soku pomarańczowego 
400 g cukru 

Pigwę obrać i wydrążyć gniazda nasienne. Teraz pigwy zostało 2,5 kg. Natychmiast włożyć do miski z wodą  

i sokiem z cytryny, aby nie ściemniała. Wrzucić pigwę do dużego garnka o grubym dnie, dodać przyprawę do 

piernika i sok pomarańczowy. Gotować na małym ogniu przez ok. 1 godziny, mieszając od czasu do czasu. Jeśli 

będzie za gęsta, dodać trochę wody lub soku pomarańczowego. Dopiero na ostatnie 15 min gotowania dodać 

cukier. Gorący mus nakładać do wysterylizownych słoików i mocno zakręcić. Przechowywać w zimnym 

miejscu (najlepiej w lodówce). 

mailto:glosmrozowa@mrozow.pl

