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8 Marca panie z Mrozowa i okolic 
świętowały Dzień Kobiet. W świetlicy 
w Mrozowie mimo trwającego remon-
tu stworzono kameralny nastrój. Sto-
liczki z kwiatami, domowe wypieki 
przy kawie i herbacie wprowadziły 
zgromadzone panie w doskonały hu-
mor. Nie mogło być inaczej, bo któż 
nie zna potrzeb kobiet, jak nie same 
kobiety. I tak babki babkom przygo-
towały wieczorek świetnie się przy 
tym bawiąc. Była wyśmienita zabawa 
z  odrobiną rywalizacji podczas quizu 
z wiedzy o kobietach czyli sławnych postaciach, o cieka-
wostkach z anatomii i fizjologii, z muzycznymi zagadkami, 
z którymi obie kobiece drużyny świetnie sobie poradziły.  

Odbył się również koncert piosenki kobiecej w wyko-
naniu zgromadzonych pań. „Sing, sing”, „Tyle wdzięku”, 
„Być kobietą” czy „Szalała” to niektóre z nich.   

-  
 

 

Wyśpiewane zostały piosenki z re-
pertuarów Maryli Rodowicz, Danu-
ty Rinn, Alicji Majewskiej i Edyty 
Geppert.  

Na drugą część spotkania przy-
gotowano kino kobiece. Aby dobry 
humor nie opuścił babskiego grona 
musiała to być komedia romantycz-
na.  Panie obejrzały więc film pt. 
„Złe mamuśki”.  I była to komedia, 
i była też romantyczna. Z nieco 
rubasznym humorem była zastrzy-
kiem pozytywnej energii dla 

oglądających ją pań. To był miły wieczór spędzony wśród 
wspaniałych kobiet  Dziękujemy i życzymy wszystkim 
Paniom czerpania radości i satysfakcji ze swojej kobiecości. 
„Kto ma tyle wdzięku co ja, … powiedz sam. Kto taki 
uśmiech ci da. … jak dam ja...”                                             

Dorota Kozyra 
 

Dzień Kobiet w Mrozowie 
 

Redakcja GM składa życzenia 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Aby był to czas na okazywanie  
i odwzajemnianie miłości w rodzinach, życzliwości i troski wobec przyjaciół  
i znajomych.  
Niech te Święta przepełnią was radością i wiarą, gdyż Chrystus prawdziwie 
zmartwychwstał. 
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Ostatnio coraz częściej zauważamy ślady działalności bobrów 
w rejonie naszej wsi. Zadomowiły się one przy stawie 
znajdującym się w parku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
Sióstr Albertynek. Ślady ich działalności widoczne są wokół 
stawu p-poż. przy szkółce leśnej czy wzdłuż rowu melio-
racyjnego na łąkach w kierunku Miękini.  

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się znaczny wzrost 
populacji bobrów w Polsce. 24 listopada 2016 r. weszły  
w życie dwa zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu zezwalające na redukcję populacji 
bobra europejskiego Castor fiber. Redukcja bobrów reali-
zowana jest w okresie od 1 października do 28 lutego, tj. poza 
okresem rozrodczym gatunku. Populacja bobra europejskiego 
w województwie dolnośląskim szacowania jest na około 900 – 
1100 osobników. Redukcja 96 osobników bobra (w tym na 
terenie powiatu średzkiego 12 sztuk na ciekach: Zbójno, 
Jarosławiec i Cicha Woda) obejmuje około 10% liczby tego 
gatunku. Jest zatem porównywalna z naturalnym przyrostem 
populacji (wg danych GUS około 10 % rocznie) i nie wpłynie 
na stan zachowania tego gatunku na terenie województwa 
dolnośląskiego. 
Czy odstrzały bobrów są skuteczne? 

 Opierając się na doświadczeniach krajów, gdzie polowania 
są dozwolone, można stwierdzić że zmniejszanie szkód tą 
drogą jest mało efektywne. Bobry żyją w monogamicznych 
rodzinach składających się z pary rozmnażających się 
rodziców i różnej liczby młodych. Zajmują one określone  
i oznakowane terytorium. Pozyskanie kilku osobników  
z rodziny zazwyczaj nie powoduje opuszczenia zaj-
mowanego terytorium i problem pozostaje wraz z bo-
brami. Inne rozwiązanie - pozyskanie wszystkich osob-
ników z rodziny, niezwykle trudne technicznie - jest rów-
nież mało skuteczne, gdyż w okolicy obfitującej w bobry 
zwolnione miejsce jest natychmiast zajmowane przez 
młode, wędrujące osobniki i problem znów pozostaje. Poza 
tym intensywne użytkowanie często prowadzi do tego, że 
młode bobry szybciej opuszczają rodzinę i mogą mieć 
wcześniej młode. I co równie ważne - w regionach, gdzie 
pozyskanie jest duże, znacząco zwiększa się liczba płodów 
u ciężarnych samic i wielkość miotów w porównaniu do 
tych terenów, gdzie bobry są chronione.  

 Strzał do bobra jest trudny - bobry są aktywne głównie  
w nocy, zamieszkują najczęściej gęste zarośla i trzymają 
się nisko ziemi, przy powierzchni wody. Podniesienie jest 
często niemożliwe. Istnieje niebezpieczeństwo rykoszetów 
od powierzchni wody. Wprowadzenie pułapek, które są 
bardziej efektywne, jest nierealne. Są one powszechnie 
uważane za narzędzie kłusowników, są niebezpieczne dla 
innych zwierząt, często chronionych gatunków. 

 Nie ma u nas tradycji polowań na bobry. Zwierzęta te 
chronione były już za  czasów Bolesława Chrobrego, a w 
XX wieku myśliwi w znacznym stopniu przyczynili się do 
jego ochrony. Dlatego obserwuje się w środowisku ło-
wieckim niechęć do wprowadzania polowań na bobry, 
zwłaszcza, że myśliwi musieliby partycypować w kosztach 
odszkodowań. 

Jak radzić sobie z bobrami? 
Najczęściej szkody powo-

dowane przez bobry wynikają 
z budowy przez nie tam na 
ciekach i zatykaniu przepu-
stów drogowych. Bobry są 
doskonałymi inżynierami i pla-
nistami –bardzo uważnie i "fa-
chowo" wybierają miejsce 
przegrodzenia cieku tak, by 
stosunkowo niewielkim nakła-
dem sił i materiałów osiągnąć 
możliwie maksymalny efekt - 
zwolnienie nurtu oraz podwyż-
szenie poziomu wody. 

 

Ponieważ potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa sobie  
i członkom rodziny jest u bobrów niezwykle silna, wszelkie 
uszkodzenia, także poczynione celowo przez człowieka, 
będą bardzo szybko naprawiane.  

Odpowiednie zabiegi i urządzenia często pozwalają na 
całkowite i trwałe unikanie znaczących szkód wynikających 
z działalności bobrów. W wielu przypadkach okazuje się, że 
są one znacznie bardziej skuteczne i tańsze niż bezpoś-
rednia walka z bobrami i próby niszczenia ich budowli. 
Skuteczne mogą być następujące zabiegi: 

 Ochrona, odtwarzanie i poszerzanie strefy brzegowej 
cieków i zbiorników, 

 Ochrona szczególnie cennych, np. pomnikowych drzew 
poprzez owijanie siatką drucianą rozpiętą na kilku 
palikach w pewnej odległości od pnia i stosowanie 
innych materiałów trudnych do przegryzienia przez 
bobry, etc., 

 Zabezpieczanie potencjalnie zagrożonych przepustów 
drogowych, 

 Stabilizowanie poziomu wody w stawach bobrowych, 
 Ochrona wałów przeciwpowodziowych, grobli stawów 

rybnych przed kopaniem w nich nor przez bobry poprzez 
wykładanie siatek metalowych, ogrodzenia, 

 Ochrona upraw poprzez grodzenie siatką metalową lub 
ogrodzeniami elektrycznymi. 

Brzeg cieków i zbiorników jest niezwykle ważną strefą 
buforową. Idealnym rozwiązaniem większości problemów  
z bobrami byłoby pozostawianie przy ciekach i zbiornikach 
naturalnej strefy buforowej o szerokości ok. 20 - 50 metrów, 
w której nie prowadziłoby się intensywnych działań 
gospodarczych.  
Czy bobry niszczą swoje zapasy żeru? 

Jeżeli stanowisko bobrów jest na tyle duże, że pozwala na 
odrastanie pędów ze ściętych drzew to bobry mogą zaj-
mować swoje stanowisko właściwie na zawsze. Często,  
w jednym roku bobry ścinają drzewa tylko w części tery-
torium, później wykorzystują inne miejsce. Dzięki temu 
zasoby pożywienia ciągle się regenerują. Jeżeli terytorium 
jest za małe, bobry po wycięciu drzew przenoszą się na inne 
miejsce. Po kilku latach stanowisko z odrośniętymi drze-
wami może być z powrotem zajęte, często przez tą samą 
rodzinę. 
Jak obserwować bobry? 

Bobry najlepiej jest obserwować wieczorem lub wcześnie 
rano. W lecie, gdy noc jest krótka i mało jest czasu na 
bezpieczne żerowanie, bobry opuszczają swe schronienia 
jeszcze podczas dnia. Wcześniej należy wybrać takie 
miejsce, z którego widoczne są miejsca świeżego żerowania, 
kopania kanałów lub naprawiania tamy. Na upatrzonym 
miejscu trzeba zasiąść odpowiednio wcześniej - jeszcze za 
dnia. Przy zachowaniu ciszy i przy odrobinie szczęścia po 
pewnym czasie można zauważyć głowę bobra ostrożnie 
wynurzającego się z wody. Często nurkuje z powrotem, 
nierzadko na kilkanaście minut, niepostrzeżenie wynurza 
się ponownie, chowa za pniami powalonych drzew. Jest 
bardzo ostrożny - jeden nieostrożny ruch pub dźwięk 
spowoduje, że bóbr nie pokaże się już tego wieczora. Gdy 
stanie się już zbyt ciemno do obserwacji bobrów, za zimno, 
lub bóbr po prostu zniknie na dłuższy czas spłoszony 
nieostrożnym zachowaniem - trzeba powoli się wycofać nie 
powodując zbędnego hałasu. 
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry 
Wszelkie szkody wyrządzone przez te zwierzęta należy 
zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu. Na stronie internetowej RDOŚ 
http://wroclaw.rdos.gov.pl znajduje się wniosek o od-
szkodowanie wraz wykazem niezbędnych załączników.  

 
Opracowała D. Ostrycharz na podstawie między innymi 

strony:  http://www.bobry.pl 
 

Bobry w naszej okolicy 

http://wroclaw.rdos.gov.pl/
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W piątek przed Niedzielą Palmową odbyła się Miękińska 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Trasa wyniosła w rezultacie 
prawie 20 km. Wzięły w niej udział 54 osoby z różnych 
parafii naszej gminy jak i  sąsiadujących. Przybyli miesz-
kańcy Miękini, Radakowic, Lutyni, Środy Śląskiej i Brzegu 
Dolnego oraz pokaźna, gdyż aż ośmioosobowa grupa  
z Mrozowa. Droga Krzyżowa wyruszyła po Mszy Świętej 
ok. godz. 20.00 w kierunku Winnicy „Jaworek”, następnie 
drogą polną do Zaboru Wielkiego. Trasa przebiegała potem 
wzdłuż drogi asfaltowej przez Zabór Mały do Lubiatowa. 
Kolejny etap to lasy wzdłuż Górek Lubiatowskich, Czarny 
Las i rezerwat Zabór. Od przejazdu kolejowego w Przy-
drożu uczestnicy Miękińskiej EKD przeszli na Diabelską 
Górę rozważając na niej stację śmierci Pana Jezusa na 
krzyżu. Stamtąd prosto czerwonym szlakiem dotarli do 
Miękini. 
 

 

Jednym z miejsc, które odwiedzili uczestnicy EDK był 
Grób Nieznanego Żołnierza z czasów I Wojny Światowej 
wykonany z faszyny i mchu w kształcie nierównoramien-
nej gwiazdy. Rozważania stacji odbywały się koło przy-
drożnych krzyży, na poniemieckim cmentarzu czy na 
rozdrożach dróg. Trudem w pokonaniu drogi była nie tylko 
sama odległość, ale ciemności nocy, błoto, koleiny. EKD 
odbywa się w całkowitej ciszy, która pozwala na roz-
ważania męki Pana Jezusa, sprzyja przemyśleniom i kon-
templacji.  

Droga Krzyżowa zakończyła się około godz. 2.00 w nocy. 
Na zakończenie ks. Waldemar Kocenda, proboszcz Parafii 
Miękinia złożył podziękowania dla organizatorów oraz 
uczestników.  
 

Dorota Kozyra 

Miękińska EKD  
 

 
Wieści z Gminy… 

 
22 kwietnia 2018 roku (niedziela) o godz. 16:00. w Zamku w Wojnowicach 
Kolegium Europy Wschodniej i Schola Gregoriana Silesiensis zapraszają na Wieczór 
Pieśni Wielkanocnych „Krystus z martwy wstał je” 
Wykonawcy: Schola Gregoriana Silesiensis pod kierownictwem artystycznym 
Roberta Pożarskiego. 
Bilety wstępu w cenie 20 zł (dzieci do 18 lat wstęp bezpłatny): 
www.wielkanoc2018.evenea.pl 
 

 

14 kwietnia w Miękini inauguracyjna edycja BIKE MARATON 2018  
11.00 start GIGA, MEGA i MINI Maratonu 
11.30 start wyścigu dla dzieci 
Szczegóły na stronie: http://bikemaraton.com.pl 
15 kwietnia Via Dolny Śląsk – Szosowy Klasyk 2018. 
 
Kampania społeczna pt. „Nie bądź małpą. Usłysz! Zauważ! Mów!” 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini będzie realizatorem kampanii pn. 
„Nie bądź małpą. Usłysz! Zauważ! Mów!” 
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości występowania przemocy we 
wszystkich obszarach życia (szkoła, praca, dom), ale również zwiększenia poczucia 
odpowiedzialności społecznej i reagowania na przemoc. Przez cały okres trwania 
kampanii na terenie Gminy Miękinia będą dystrybuowane plakaty oraz ulotki 
informacyjne o danych teleadresowych instytucji pomocowych.  

 
 

Występ zespołu Kresowiacy 

30 kwietnia (poniedziałek) godz. 18:00, sala widowiskowa w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini. 
Bezpłatne bilety do odebrania w SOK w Miękini. Zespół działa od 20 lat przy Towarzystwie Kultury 
Polskiej Ziemi Lidzkiej w mieście Lida położonym na terenie obecnej Białorusi. 
 

http://www.wielkanoc2018.evenea.pl/
http://szosowyklasyk.pl/
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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 marcu zebrano 93 zł. (w Groszu 74 zł. i 50 erocent a w Promyku 16 zł. i 1 forint) i nakład 

bieżącego numeru został zmniejszony. 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 

                                                                                                                    

WYKONANIE: 
 nerkowce i migdały namoczyć na kilka godzin w mleku a następnie przenieść całość do blendera i dokładnie 

zmiksować na gładko 
 masę przełożyć na gęstą gazę lub lnianą ściereczkę i dokładnie wycisnąć jak najwięcej płynu 
 do masy dodać syrop, żurawinę, wanilie, orzechy laskowe, skórki i soki z limonki i pomarańczy oraz krem 

kokosowy 

 całość dokładnie wymieszać 
 dno miseczki wyłożyć gazą lub ściereczką lnianą, wyłożyć masę i dokładnie docisnąć i wstawić na godzinę do 

zamrażarki a później przenieść do lodówki 
 miskę odwracamy do góry dnem nad talerzem, zdejmujemy gazę 
 paschę przyozdabiamy pomarańczami, kiwi i orzechami włoskimi lub innymi dodatkami 
 pascha nie jest tak bardzo ścisła ale spokojnie kawałki można kroić nożem 

Życzymy smacznego 

Przepis na Wielkanoc 
Pascha wielkanocna to smakołyk podawany na deser, który podobnie jak kutia 
bożonarodzeniowa, przywędrował do nas ze wschodu. Pascha wielkanocna to tradycyjna 
potrawa pochodzenia rosyjskiego lub ukraińskiego, przygotowywana z twarogu o bardzo 
charakterystycznym kształcie – piramidki. Dla odmiany podajemy przepis na paschę dla 
osób nietolerujących laktozę. 
SKŁADNIKI: 

  szklanka nerkowców 
 szklanka migdałów bez skórki 
 szklanka mleka migdałowego lub innego roślinnego 
 2 łyżki syropu z agawy 
 2 pomarańcze (skórka z jednej pomarańczy + 1 łyżka soku), druga do przystrojenia 
 skórka z limonki + sok z połowy 
 pół szklanki suszonej żurawiny 
 garść orzechów laskowych 

 wanilia z 1 laski 
 orzechy włoskie  
 kiwi  
 kopiasta łyżka kremu kokosowego (gęsta część z mleka kokosowego) 

 
WYKONANIE: 

 

 nerkowce i migdały namoczyć na kilka godzin w mleku a następnie przenieść 
całość do blendera i dokładnie zmiksować na gładko 

 masę przełożyć na gęstą gazę lub lnianą ściereczkę i dokładnie wycisnąć jak 
najwięcej płynu 

 do masy dodać syrop, żurawinę, wanilie, orzechy laskowe, skórki i soki z limonki i 
pomarańczy oraz krem kokosowy 

 całość dokładnie wymieszać 
 dno miseczki wyłożyć gazą lub ściereczką lnianą, wyłożyć masę i dokładnie 

docisnąć i wstawić na godzinę do zamrażarki a później przenieść do lodówki 
 miskę odwracamy do góry dnem nad talerzem, zdejmujemy gazę 

 paschę przyozdabiamy pomarańczami, kiwi i orzechami włoskimi lub innymi 
dodatkami 

 pascha nie jest tak bardzo ścisła ale spokojnie kawałki można kroić nożem 
 

Życzymy smacznego!
 

 

27 marca zamek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Mrozowie zamienił się w plan filmowy. Kręcone były 
sceny do serialu „Pierwsza miłość”. Będzie można je 
obejrzeć w odcinku 2693, który będzie wyświetlony 
prawdopodobnie w czerwcu.  
 

 

Plan filmowy na Zamku 
 

Warsztaty Filmowo-Dziennikarskie w Domu Kultury w Środzie Śląskiej 
Zajęcia dla osób w wieku 15+, wybrane wtorki w godz. 17-19. Terminy:17, 24 kwietnia, 8,22 maja, 5,19 czerwca w Sali 
Widowiskowej Domu Kultury. Cena 30 zł. za miesiąc. Zapisy: Dom Kultury w Środzie Śląskiej pl. Wolności 58  
tel. 71 317 32 11. Prowadzący: Tribekk visuals. 

mailto:glosmrozowa@mrozow.pl

