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Najserdeczniejsze życzenia: 
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia 
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, 
A w Waszych pięknych duszach wiele 

sentymentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, 

który właśnie mija. 

          

                          Życzy Redakcja 
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Autor: Martyna Śnieżek 
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Projekt Cyfrowa Szkoła składa się  
z czterech uzupełniających się 
komponentów: 

 e-szkoła: zaopatrzenie ponad 400 
szkół w niezbędną infrastrukturę  
w zakresie TIK (Technologia 
Informacyjno -Komunikacyjna), czyli 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych  

 e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych 
szkół dostępu do nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych w domu  

 e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności 
nauczycieli z zakresu wykorzystania 
TIK na lekcjach  

 e-zasoby edukacyjne (w tym  
e-podręcznik): stworzenie publicznych 
elektronicznych zasobów, w tym 
bezpłatnych e-podręczników.  

Cyfrowa Szkoła jest to rządowy 

program rozwijania kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie informacyjno- 

komputerowym. Projekt Cyfrowej Szkoły 

jest realizowany od kwietnia 2012 r. do 

sierpnia 2013 r., w którego  ramach udział 

wzięło 402 szkół podstawowych w całej 

Polsce.  Otrzymały one dofinansowanie  

o łącznej wartości 44 mln. zł. na zakup 

nowoczesnego sprzętu. Celem programu 

jest sprawdzenie jak najskuteczniej 

wykorzystać nowoczesne technologie  

w edukacji młodzieży.  

CYFROWA SZKOŁA  



 

Opinie: 

 

Pani Alicja Skoczylas: 

Projekt mi się podoba, sprawia ,że 
lekcje są ciekawsze. Uczniowie są 
skoncentrowani na zadaniu, ale nie 
można na stałe wyeliminować   
z nauczania książki uczniowskiej. 
Wszystko musi ze sobą współgrać, aby 
przyniosło pozytywny efekt. 

 

Pani Paulina Matkowska: 

Uważam, że projekt wpłynie na rozwój 
szkoły i uczniów, ale mam pewne obawy, 
co do być może zbyt daleko idącej 
komputeryzacji życia młodych ludzi. 

 

Pani Iwona Goworowska: 

Jako psycholog dostrzegam potrzebę 
kontrolowania korzystania z nowinek 
technicznych w tym, w szczególności  
z internetu, ale również komputera, 
komórek i innych gadżetów w związku  
z niebezpieczeństwem  uzależnienia się 
od nich. Oprócz wielu zalet, jakie niesie 
ze sobą używanie „cyberdobrodziejstw” 
istnieje też ich ogromna wada – ryzyko 
uzależnienia się. Szczególnie problem 
ten dotyczy dzieci, gdyż z racji swojej 
niedojrzałości uzależniają się dużo 
szybciej niż dorośli. Korzystając  
z ciekawych technologii nie zapominajmy 
o zabawach ruchowych (rozwój mózgu 
zaczyna się od ruchu!), o książkach, 
które nie niszczą tak naszego wzroku  
i rozwijają naszą wyobraźnię i o 
prawdziwych spotkaniach z przyjaciółmi 
w realnym, a nie wirtualnym świecie. 

 

Zespół redakcyjny 
 

 

 

Co to jest wizualizer? 

Wizualizer to urządzenie, które służy  
do prezentowania różnych obiektów  
w powiększeniu. Zasada jego działania 
przypomina trochę rzutnik oraz mikroskop. 
Szczególnie przydatny jest podczas zajęć  
z przyrody. 

 

Co to jest tablica interaktywna? 

Jest to system bardzo ułatwiający prace 
uczniom i nauczycielom. Możemy 
zrezygnować z kredy. Interaktywna – 
współdziałanie uczeń komputer. Obraz jest 
duży . Może na nich pracować dwóch 
uczniów jednocześnie. Dostęp do Internetu 
daje ogromne możliwości uczniom  
i nauczycielom. 

 

Jak się pisze na tablicach 
interaktywnych? 

Początkowo pisanie sprawiało pewne 
trudności, ale z czasem  praca z tablicą 
stała się bardzo przyjemna, ponieważ daje 
mi nowe możliwości rozwoju i moim 
uczniom oraz uatrakcyjnia lekcje. Zdarza 
się, że sprawia pewne psikusy, ale na ogół 
nam one nie przeszkadzają. 

 

Jak wyglądają i w jaki sposób działają 
szafy na laptopy? 

Szafy na laptopy to metalowe szafki  
z półkami oraz gniazdkami sieciowymi, 
które są zbiorczo podłączone do prądu, po 
to aby naładować baterie jednocześnie we 
wszystkich laptopach. W jednej szafce 
znajduje się około 20 laptopów. 

Czy ze sprzętem zdarzają się usterki?  

Tak, zdarzają się. Tablica się zawiesza, 
czasami się rozkalibrowuje lub zanika 
połączenie z Internetem, ale problemy są 
szybko rozwiązywane. 

 



 

 

Niesamowity Boeing 787 PLL LOT 

jest z włókna węglowego przez to jest 
lżejszy i ma większy zasięg. Boeing 787 
nazywany jest samolotem marzeń i ma 3 
klasy - Business class, Klasa 
Ekonomiczna oraz Premium Economy. 

Jest to najnowocześniejszy samolot 
świata, ma najcichsze silniki firmy Rolls-
Royce, a końcówki skrzydeł są uniesione 
w górę. Na pokład Boeinga 787 może 
wejść od 210 do 330 pasażerów. 

Mikołaj Banasiewicz 

Dnia 15 Listopada 2012 roku na 
warszawskim Okęciu wylądował 
pierwszy samolot polskiego przewoźnika. 
Boeing 787 w nowych barwach PLL LOT 
o numerze bocznym SP-LRA i będzie 
latał na trasach takich jak: Chicago,Nowy 
York czy Toronto. W posiadaniu 
polskiego przewoźnika tych maszyn 
będzie 8 sztuk. Przez Boeinga 787 ze 
służby zostaną wycofane takie samoloty 
jak: Boeing 767-300, Boeing737-400, 
Boeing 737-500. Samolot zbudowany  

CO MOŻNA ZMIENIĆ W MROZOWIE? 

Na pytanie "co zmienić w 
miejscowości, w której mieszkam" 
odpowiadali seniorzy, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu  
pt. "Seniorowe Pogaduchy" 
realizowane w ramach projektu "Co Ty 
możesz zrobić dla Mrozowa". 
Problemy, które według najstarszych 
mieszkańców wymagają zmian lub 
propozycje zmian to: 

 poprawa współpracy między wójtem, 
sołtysem, proboszczem a obywatelem 

 estetyka miejscowości - 
zagospodarowanie wolne place przy 
ulicach, kwietniki, krzewy 

 zadbanie o porządek na ulicach żeby 
wieś była ładniejsza 

 organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi 

 organizowanie więcej pogadanek na 
temat wsi żeby się zjednoczyła 

 wybudowanie chodników dla pieszych 

 wybudowanie progów zwalniających 

 przywrócenie szkoły podstawowej 

 dbanie o większą kulturę na wsi 

Moim zdaniem niewiele można  
w Mrozowie zmienić. Przydało by się 
więcej oświetlenia, tylko kto za nie 
zapłaci? Na wszystko potrzeba 
pieniędzy. Męczące jest też sprzątanie 
po młodzieży, która zostawia przy 
bibliotece potłuczone butelki, ale tego nie 
da się zmienić, bo to kwestia 
wychowania. 

 Teresa Petryk 
 

Podoba mi się, że Mrozów zawsze był 
taką spokojną okolicą. Ma ładny 
krajobraz i może poszczycić się czarną 
sasanką. Jednak martwiące jest to, że 
niektórzy kierowcy jeżdżą po drogach 
bardzo szybko, więc uważam, że dobrym 
rozwiązaniem byłyby garby na drogach. 
Przydałoby się też więcej atrakcji dla 
mieszkańców, mimo, że w tym roku 
został uruchomiony projekt unijny 
aktywizujący naszą społeczność.  Ale ten 
rok szybko minie. 

Ewa Marczak 
 

Rozmawiała: Agata Marczak 
 



 

 

 odbudowanie stosunków 
międzyludzkich, unikanie plotkarstwa, 
konfliktów 

 ograniczenie sprzedaży alkoholu 

 zagospodarowanie basenu 

 rozciągnięcie kanalizacji na dalsze 
ulice zwłaszcza ul. Chrobrego i boczne 

 wyremontowanie zniszczonej ul. 
Odrzańskiej 

 zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy 

 sprawniejszy przepływ informacji 
między gminą a Mrozowem 

 

Fot. Dorota Kozyra 

WIEŚ RATUJE 

 

 

Poznali też obsługę defibrylatora. Na 
zakończenie każdy kursant napisał test 
sprawdzający i otrzymał certyfikat 
ukończenia kursu. Ze względu na duże 
zainteresowanie tematem , 2.02.2013 
odbędzie się następny kurs dla dorosłych 
i młodzieży. Ilość miejsc ograniczona, 
pierwszeństwo mają osoby, które nie 
mogły odbyć kursu w pierwszej turze. 

Dorota Ropek 

 

10.11.2012 odbył się w Mrozowie Kurs 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 
Zajęcia poprowadził mgr inż. Artur 
Maciejewski z firmy Asekor we  
Wrocławiu. Uczestnicy kursu wysłuchali 
wykładu z podstaw anatomii, fizjologii, 
przepisów prawa, zasad udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
zagrożenia życia i zdrowia. Następnie 
mieli  możliwość wykonania sztucznego 
oddychania i zewnętrznego masażu 
serca na fantomie.  

 

 

 
Fot. Anna Ropek 

Fot. Anna Ropek 

 zabezpieczenie rowu przy ul. 
Wyzwolenia  



 

 

JAK DZIAŁA GMINA 

  Pan Zbigniew Ligus – doświadczony 

samorządowiec, jako były burmistrz 

Recza i aktywista w organizacjach 

pozarządowych, podzielił się  

z uczestnikami spotkania praktyczną 

wiedzą dotyczącą gminy. Przedstawił w 

jaki sposób funkcjonują jednostki 

samorządowe, jakie możliwości dialogu  

i współdecydowania o sprawach swojej 

miejscowości mają jego mieszkańcy. 

Podzielił się własnymi doświadczeniami 

z inicjatyw lokalnych, których był 

pomysłodawcą i współorganizatorem,  

a w które zaangażowała się społeczność 

lokalna i kontynuuje je od wielu już lat do 

dnia dzisiejszego. 

  Mieszkańcy Krępic, choć nielicznie 

zgromadzeni, zapragnęli zaangażować 

się w życie swojej miejscowości, aby 

zaczęła „żyć”. 

W dniach 16 i 23 listopada 2012  
w świetlicy w Krępicach odbyły się 
pogadanki o gminie.  

 

 

 

  Podobne spotkania  odbyły się  

w Mrozowie w dniach 7 i 14 grudnia. 

Zgromadziła się liczna grupa Mrozowian 

zainteresowanych możliwościami 

wpływania na decyzje władz 

samorządowych. Podziw wzbudziły 

przykłady ciekawych inicjatyw - wiosek 

tematycznych, pomysłowość  

i zaangażowanie społeczności, które 

tworzą  atrakcyjny  sposób życia i pracy 

w swojej miejscowości. 

  Ideą wioski tematycznej jest 

podejmowanie inicjatyw rozwojowych, 

wyzwolenie wiedzy, umiejętności  

i potencjału, jakim dysponują 

mieszkańcy. Mają ciekawą pracę, która 

jest jednocześnie ich hobby, któremu 

poświęcają cały swój wolny czas. Życie 

na wsi nabiera barw, a co najważniejsze, 

można z tego żyć. 

 
  „Przystępny sposób przedstawienia 

aspektów prawnych funkcjonowania 

administracji samorządowej w Polsce, 

krótko o kompetencjach poszczególnych 

szczebli,  podstawy funkcjonowania 

organizacji pozarządowych – przykłady z 

życia … Szkoda, że w sumie niewiele 

osób (w stosunku do ilości mieszkańców 

gminy) wzięło udział w tych spotkaniach  

i szkoda też, że nie było osób młodych… 

Bardzo podobała mi się idea wiosek 

tematycznych, po prostu rewelacja. 

Niewielkim nakładem środków 

finansowych na ugorach, których u nas 

jest wiele, można by w Mrozowie założyć 

labirynt z wierzby energetycznej… Super 

atrakcja dla dzieci i nie tylko… 

Prowadzący starał się (myślę, że 

skutecznie) uświadomić uczestnikom, jak 

wiele zależy od ich własnej inicjatywy  

i zaangażowania.  Należy tez działać 

Fot. Dorota Kozyra 



 

zgodnie z prawem. Zachęcał do 

wystąpienia z inicjatywą opracowania 

procedur konsultacji  społecznych 

docierających skuteczniej do obywateli; 

większe zaangażowanie sołtysów  

i radnych. Wywieszanie ogłoszeń na 

tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy 

czy na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej- to często za mało. 

Dobrze było by organizować spotkania  

z osobami, które w sposób kompetentny  

i przystępny wyjaśniałyby mieszkańcom  

plany dotyczące  inwestycji  gminnych, 

np. planowanej kompostowni  

w Miękinii..”           Danuta Ostrycharz 

 

 

Opracowała Dorota Kozyra 

 

Fot. Dorota Kozyra 

PROJEKT „CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA 

MROZOWA” 

Propozycje na styczeń 2013 roku: 

 kurs komputerowy dla początkujących, 

terminy: 

6.01, 19.01, 20.01, 3.02, 17.02, 3.03 

zapisy:  

Zdzisław Marczak tel. 664 406 785 

 Wieś twórcza:  

warsztaty decoupage  9.02 

warsztaty  filcowania   9.03 

zapisy: 

Lucyna Ostryżniuk tel. 609 041 313 

 Wieś ratuje:  

kurs udzielania pierwszej pomocy 2.02 

zapisy: Dorota Ropek tel. 694 482 224 

 Szkolenia dla organizacji 

pozarządowych i społeczników 

terminy i tematy: 

26.01 - budowanie strategii działalności 

społecznej: misja, wizja, odkrywanie 

mocnych stron, wybór strategii 

działania  

 

 

Co jeszcze nas czeka w tym roku? 

 

Dnia 27 grudnia o 12.00 odbędzie się 

kolejne spotkanie seniorów na 

„Seniorowych Pogaduchach”,  

prowadzone przez doświadczoną 

animatorkę społeczności lokalnych.  

Z jakimi jeszcze zadaniami zmierzą się 

nasi seniorzy? Przyjdź a dowiesz się jak 

spełniać marzenia i zmieniać miejsce 

swojego zamieszkania. 

 

Dnia 28 grudnia  „Babskie spotkanie”  

 i wstęp wolny tylko dla kobiet.  

Przy herbatce w miłym, babskim gronie 

wysłuchamy prelekcji na temat 

profilaktyki, diety oraz różnych aspektów 

składających się na pojęcie ZDROWIA. 

Organizatorzy przygotowali dla Pań 

różne niespodzianki. 

 

 



 

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek 

mający na celu wyłonić najlepszą 

nietypowe stoiska , gdzie można było 

zagrać lub kupić grę planszową  

i łamigłówki. Dzięki różnorodności  

i wielości wydawniczych propozycji,  

z pewnością każdy czytelnik znalazł coś 

dla siebie.  

Dominik Zięcina 

 

  Od 29.10 do 2.12.2012r. w Muzeum 

Architektury we Wrocławiu odbyły się 

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, 

w których brało udział ponad 100 

wydawnictw sprzedających książki  

o wszechstronnej tematyce. W tym 

samym czasie odbywały się spotkania  

z pisarzami i konkurs na Pióro Fredry,  

MUZYKA 

  Dżem to zespół mający za sobą wiele przeżyć – między innymi śmierć kultowego 
wokalisty Ryszarda Riedla w 1994 roku oraz pianisty Pawła Bergera w 2005 roku. Utwory 
Dżemu znane są wszystkim, nawet najmłodszym pokoleniom. Każdy znajdzie w muzyce 
tego zespołu coś dla siebie, gdyż ich utwory są skomponowane na granicy takich stylów 
jak rock, blues, reggae, country, funky i boogie oraz są wstrząsająco szczerymi tekstami, 
w swoim rodzaju spowiedzią Ryszarda Riedla. Ich najbardziej znane utwory to m.in. „Złoty 
paw”, „Naiwne pytania”, „Sen o Victorii”, „Autsajder”, „Czerwony jak cegła”, „Whisky”, 
„Wehikuł czasu – to byłby cud” oraz „Skazany na bluesa”. Wszystkie wymienione przeze 
mnie utwory to świetna, warta przesłuchania i na długo zapadająca w pamięć muzyka. 
 

Dominik Zięcina 
 

REDAKCJA POLECA 

27.01 - metodyka projektowa: jak 

przekształcić pomysł w projekt, jak 

skutecznie tworzyć i koordynować 

skomplikowane działania,  

23.02 - skąd czerpać środki na 

działalność społeczną 

24.03 - zbiórki publiczne, sponsoring 

10.03 - zarządzanie sobą w czasie:  

o priorytetach, zjadaczach czasu, 

efektywności osobistej 

 

 

 

 

23.03 - budowanie i zarządzanie 

zespołem: jak pozyskiwać przyjaciół do 

wspólnych akcji społecznych 

24.03 - komunikacja bez przemocy -

poznaj najnowsze osiągnięcia w teorii  

i w praktyce komunikacji 

międzyludzkiej. 

 

Zapisy: 

Kazimierz Szepiela tel. 722 110 601 

 

Koordynator projektu: Dorota Kozyra 

 



 

  

FILM 

„Saga Zmierzch: Przed świtem - część 2" to ostatnia część światowego filmu na podstawie 
książek Stephenie Meyer. Reżyserem tego fenomenu jest Bill Condon. Film opowiada o tym jak  po 
narodzinach córki Renesmee, rodzina Cullenów postanawia bronić ją przed oskarżeniami rodziny 
Volturi. Twierdzą oni, że przyjście na świat tego dziecka było niezgodne z ustanowionym przez nich 
prawem. Edward i Bella rodzice Renesmee, postanawiają zebrać wampiry z całego świata, aby te 
broniły ich dziecka przed Volturi. Rozpoczyna się walka na śmierć i życie. Jeżeli nie oglądaliście 
żadnej części z tej Sagi zachęcamy do ich obejrzenia, przekonania się jak zakończyła się ta 
niebezpieczna walka i co stało się z Renesmee.  

Klaudia Zięcina 

 

KSIĄŻKA 

  Tym razem chciałabym Wam polecić książkę 
Melissy de la Cruz zatytułowaną 
„Błękitnokrwiści”. Saga składa się z siedmiu 
tomów, ale spróbuję w skrócie przybliżyć wam 
tę historię. Pośród najbardziej elitarnych 
rodzin Nowego Jorku ukrywa się grupa tych, 
których przodkowie przybyli na amerykańską 
ziemię wraz z pierwszymi osadnikami. Są 
bogaci, mają ogromne wpływy i… nie są 
normalnymi ludźmi, więc utrzymują swoje 
istnienie w tajemnicy.  Główna bohaterka, 
Schuyler Van Alen sądziła, że jest normalną 
nastolatką. Na tle dziewcząt z elitarnej 
prywatnej szkoły wyglądała jak brzydkie 
kaczątko, ale nie przeszkadzało jej to, aż do 
pewnego dnia. Jej żyły na ramionach 
nabrzmiały, tworząc przerażającą kompozycję 
błękitów i fioletów. Pojawił się głód – potworne 
łaknienie, którego nie zaspokajał ludzki 
posiłek. Zaczęła się zmieniać – w kogo,  
a może w co? Wszystko splata się w czasie  
z tragiczną śmiercią jednej z uczennic szkoły 
Duchesne. Czy tragedia ma coś wspólnego  
z Schuyler? I dlaczego Jack Force, 
najprzystojniejszy i najbardziej pożądany 
chłopak w szkole nagle zaczął zwracać na nią 
uwagę? Co z tym wszystkim wspólnego mają 
jej przyjaciele Bliss i Olivier? Nasza 
dziewczyna chce poznać sekret tajemniczych 
morderstw, ale prawda może ją dużo 
kosztować. Świat tych istot rządzi się  
 

 

 
 
własnymi prawami, a ten, kto ich nie 
przestrzega – ginie.   

Martyna Śnieżek 
 

Jeśli w Twojej okolicy,  
Drogi Czytelniku znajduje się 
ciekawe miejsce, lub byłeś 
uczestnikiem interesującego 
wydarzenia, możesz nas o tym 
poinformować pisząc pod 
adres:   glosmrozowa@mrozow.pl 
 
    tel.:   784 979 456 
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