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Przed nami wyjątkowy okres Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim mieszkańcom  
i sympatykom gminy Mrozy przede wszystkim zdrowia, radości i nadziei na lepsze jutro.  
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku  

i wytchnienia od codzienności. A  Nowy Rok 2021 niech obfituje pomyślnością i szczęściem.  
Życzymy samych dobrze podjętych decyzji oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Rudka
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Burmistrz Mrozów
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Mrozy, 02.12.2020 r.

Szanowni Państwo,
na wstępie pragnę poinformować, że Rada 

Miejska realizuje tematykę spotkań niezbęd-
ną do funkcjonowania gminy, stosując się 
przy tym do zaleceń sanitarnych związanych 
z COVID-19. Wszystkie cztery sesje odbyły się 
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kul-
tury w Mrozach.

28 sierpnia odbyła się XX Sesja Rady Miej-
skiej w Mrozach, na której przedstawiono 
zadania oświatowe za rok szkolny 2019/2020 
oraz wyniki sprawdzianów i  egzaminów 
w naszych szkołach, a Burmistrz omówił kwe-
stię przygotowania placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego 2020/2021. W sesji 
uczestniczyli wszyscy dyrektorzy szkół i Gmin-
nego Przedszkola w Mrozach. 

Ogólne dane statystyczne dotyczące roku 
szkolnego 2019/2020:
• 372 dzieci w przedszkolach, 
• 919 uczniów,
• uczyło 144 nauczycieli na 124 etatach przy 

40 etatach obsługi,
• udzielono 16 stypendiów na łączną kwotę 

18 tys. zł, 
• 52 uczniów z orzeczeniami. 

W  sumie na oświatę wydaliśmy ponad 
14 mln zł, z czego 9,7 mln zł pokryto z subwen-
cji. Pozostałe wydatki pokrywane są z dochodu 
gminy.

Rada podjęła uchwały w  następujących 
sprawach: zmian w  budżecie gminy na rok 
2020, przyjęcia programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze-
mocy w rodzinie na lata 2020-2025 w gminie 
Mrozy, zbycia nieruchomości gruntowych 
położonych w Guzewie, nabycia nieruchomości 
gruntowej położonej w Mrozach.

W związku z przypadającą w tym roku 100. 
rocznicą Bitwy Warszawskiej, Burmistrz podzię-
kował przybyłemu na sesję panu Zdzisławowi 
Wołkiewiczowi za ufundowanie tablicy upamięt-
niającej zwycięską bitwę pod Mrozami w 1920 r.

W  sprawach różnych omówione zostały 
kwestie dotyczące m.in.: uruchomienia żłobka 
w Grodzisku, konserwacji placów zabaw i utrzy-
mania terenów przy świetlicach wiejskich, 
zamontowania tablic z oznaczeniem terenów 
zabudowanych i znaków z ograniczeniem ilości 
ton przewożonych drogami, wymiany tablic 
z numeracją porządkową domów i lamp ulicz-
nych, wymiany wodomierzy, utworzenia ścieżki 
rowerowej w Rudce, utwardzenia dróg, przycię-
cia drzew i krzewów przy drogach, zamontowa-
nia luster i koszy na śmieci.

18 września 2020 r. odbyła się XXI 
nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mro-
zach, zwołana na potrzebę uruchomienia środ-
ków na budowę sieci sanitarnej i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy.  

Do tej sesji włączono uchwały w sprawie: regu-
laminu utrzymania czystości i  porządku na 
terenie gminy, szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług komunalnych, zgody na 
wynajęcie lokalu socjalnego, zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związanego z poszerzeniem 
terenu szpitala w Rudce.

23 października 2020 r. odbyła się 
XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Mrozach. Podczas sesji wręczone zostały 
Nagrody Burmistrza Mrozów wyróżnionym 
nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Więcej informacji na stronie 13.

Nagrody zostały również wręczone sołty-
som i przedstawicielom sołectw, które brały 
udział w organizowanym konkursie na zago-
spodarowanie terenów publicznych na tere-
nie gminy Mrozy. Konkurs zwyciężyło sołectwo 
Dąbrowa. Więcej informacji na stronie 14.

Podziękowania złożone zostały także pani 
Kai Pawłowskiej, założycielce i  instruktorce 

RADA MIEJSKA W MROZACH

Marek Rudka 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mrozach
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grupy Indigo Dance Art, działającej przy Cen-
trum Kultury w Mrozach, z okazji jubileuszu 
15-lecia.

Podczas sesji Burmistrz omówił realizowa-
ne w 2020 r. inwestycje, m.in. największe zada-
nie, jakim jest budowa kanalizacji oraz budowa 
i modernizacja dróg i ulic. Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Jeruzalu, Ewa Reda przygotowała 
i zaprezentowała zdjęcia z wykonanych w tym 
roku inwestycji w jej szkole, tj. remontu kuchni 
i stołówki oraz rozpoczętego remontu kotłow-
ni. Dyrektor złożyła podziękowania Burmistrzo-
wi Mrozów oraz Radzie Miejskiej za wsparcie 
w realizacji wyżej wymienionych zadań.

Kolejnym punktem w  porządku obrad 
Rady Miejskiej w  Mrozach była informacja 
o  złożonych oświadczeniach majątkowych 
za rok 2019. Ponadto radni podjęli uchwały 
w następujących sprawach: zmian w budże-
cie gminy na rok 2020, ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz wpro-
wadzenia zwolnień w tym zakresie, przyjęcia 
darowizny nieruchomości gruntowej położo-
nej w Rudce, wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowej położonej w Lubominie 
z przeznaczeniem na plac zabaw, rozpatrzenia 
skarg mieszkańców gminy Mrozy na kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mrozach.

W  sprawach różnych omówione zostały 
kwestie dotyczące m.in. pism, które wpłynęły 
do Rady Miejskiej w Mrozach, a także posta-
wienia wiaty przystankowej w Grodzisku przy 
ul. Południowej, budowy hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Grodzisku, utworzenia 
żłobka w  Szkole Podstawowej w  Grodzisku, 
poprawy nawierzchni dróg i przycięcia zakrza-
czeń przy drogach. Na prośbę jednego z radnych 
Burmistrz odniósł się do sytuacji na terenie gmi-
ny Mrozy dotyczącej pandemii COVID-19.

20 listopada 2020 r. odbyła się XXIII 
nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mro-
zach. Na początku sesji Burmistrz, w imieniu 
własnym i Rady Miejskiej w Mrozach podzię-

kował panu Romanowi Ośko, darczyńcy, który 
przekazał środki na rzecz budowy fontanny 
w Jeruzalu. Następnie Burmistrz przedstawił 
informację o działalności w okresie między-
sesyjnym, w której odniósł się do podjętych 
uchwał i zarządzeń, a także do rozstrzygnię-
tego w ostatnim czasie przetargu na zadanie  
pt. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Mrozy, gmina Mrozy”.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w spra-
wach: zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2020-2029, obniże-
nia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego w roku 2021, uchwalenia „Rocznego 
programu współpracy Gminy Mrozy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

W  sprawach różnych odczytano pismo 
dotyczące kończącego się Powszechnego Spisu 
Rolnego. Omówione zostały kwestie dotyczące 
m.in. podziałów geodezyjnych przy ul. Sielskiej 
i wytyczenia drogi, instalacji gazociągów na 
terenie gminy, dowiezienia kruszywa na drogi 
w sołectwie Borki, poprawy nawierzchni dro-
gi Guzew – Porzewnica, poprawy drogi Nowy 
Guzew – Trojanów oraz odławiania bobrów na 
terenie gminy.

W  związku z  nadchodzącymi Świętami 
w  imieniu swoim i  Rady składam Państwu 
życzenia, zdrowych i  spokojnych Świąt, 
a w Nowym 2021 Roku życzę nam wszystkim 
równie udanych inwestycji w naszej gminie. 

Z treścią uchwał można zapoznać się na 
stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Mrozy.
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 Co należy zrobić, jakie dokumenty 
wypełnić, aby został przydzielony numer 
domu?

 Numer porządkowy dla nieruchomości 
zostaje nadany na wniosek. Wzór wniosku 
dostępny jest na stronie internetowej urzędu 
lub w  urzędzie. Załącznikiem do wnio-
sku powinna być kopia mapy zasadniczej  
z  inwentaryzacją budynku lub kopia pro-
jektu zagospodarowania działki. Szczegóły 
w  tej sprawie można znaleźć w  Refera-
cie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Gospodarki Gruntami, u p. insp. Henryki 
Kowalczyk, e-mail: h.kowalczyk@mrozy.pl 
lub 25 75 74 175.

 Czy odczyty wody i ścieków w czasie 
Covid-19 będą prowadzone na dotychcza-
sowych zasadach przez inkasenta?

 Nie ma zmiany zasad dokonywania 
odczytów, z  jedną modyfikacją. W  przy-
padku, gdy inkasent zadzwoni do drzwi, 
właściciel będzie mógł odmówić udostęp-
nienia licznika pod warunkiem, że odczytu 
dokona sam i oddzwoni do ZGK, podając 
aktualny stan licznika. Faktury w  takim 
przypadku będą wysyłane pocztą.

 Czy jest szansa na powołanie Straży 
Gminnej albo jakieś instytucji, która 
mogłaby prowadzić nadzór nad tym, czym 
mieszkańcy palą w piecach?

 Jedynie straże miejskie mają ustawowe 
uprawnienia do prowadzenia bezpośrednich 
kontroli palenisk oraz opału zużywanego 
w piecach. Powołanie straży miejskiej byłoby 
dużym kosztem, więc na razie takiego roz-
wiązania nie planujemy. Zaczynamy działać 
przede wszystkim edukacyjnie, ale będą też 
kontrole palenisk w przypadku podejrzenia 
o spalanie odpadów lub złej jakości opału. Na 
chwilę obecną uruchomiliśmy system moni-
torowania powietrza w Mrozach po to, żeby-
śmy widzieli na bieżąco, czym oddychamy. 
W następnej kolejności uruchomimy zajęcia 

ekologiczne w szkołach dla dzieci i młodzieży. 
Dla dorosłych już w tym roku planowane były 
festyny EKO, które ze względu na pandemię 
nie odbyły się, ale w przyszłym roku chcemy 
powrócić do pomysłu.

 Jak w naszej gminie wygląda sprawa 
wycinki drzewa zagrażającego budynkom 
gospodarczym?

 Zasady wnioskowania i usuwania drzew 
są określone ustawowo jednakowo dla 
całego kraju. Wniosek o usunięcie drzewa 
może złożyć wyłącznie właściciel działki, na 
której ono rośnie do wójta/burmistrza/pre-
zydenta. Żaden organ administracji samo-
rządowej ani rządowej nie może nakazać 
usunięcia drzewa bez zgody właściciela 
posesji. Wyjątek stanowią sytuacje ratow-
nicze, kiedy działają odpowiednie służby 
i  usuwają bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Najlepiej, żeby osoba, która 
odczuwa uciążliwości lub zagrożenie, zwró-
ciła się do właściciela drzewa o  jego usu-
nięcie, jeśli to nie skutkuje, sprawę trzeba 
skierować do sądu. Jedynie sąd może naka-
zać usunięcie drzewa z działki.

Dariusz Jaszczuk 
Burmistrz Mrozów

Mieszkańcy pytają – Burmistrz odpowiada 

ODPOWIEDZI NA WIĘCEJ PYTAŃ NA STRONIE
www.mrozy.pl > odpowiedzi na listy > zobacz odpowiedzi

W dniu 20 listopada br. została pod-
pisana umowa na zadanie „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, 
gmina Mrozy” w ramach realizowanego 
projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, 
Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki 
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” współ-

finansowanego ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020.

W wyniku prowadzonego postępo-
wania przetargowego najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo 
Budowlane Moduł Sp. z o.o. Koszt moder-
nizacji oczyszczalni to 7  785  000,00 zł. 
Czas realizacji umowy określony został 

do 30 września 2022 roku. Modernizacja 
oczyszczalni polegała będzie na zwiększe-
niu jej przepustowości do 1426 m3/dobę. 
Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki 
zgodzie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyko-
rzystanie oszczędności poprzetargowych  
z dotychczas przeprowadzonych postępowań 
w ramach projektu.

Modernizacja oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy

Burmistrz Mrozów informuje, że realizowane 
w 2020 roku zadanie pn. „Przebudowa kotłowni 
w  Szkole Podstawowej w  Jeruzalu” dofinanso-
wano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w for-
mie pożyczki, w kwocie 392 626,76 zł. Umowa 

pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej została podpisana w dniu  
14 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia prze-
budowy kotłowni w umowie z wykonawcą został 
określony na 29 stycznia 2021 roku.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu
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W tym roku obchodzimy 30. rocznicę odro-
dzenia samorządu terytorialnego w  Polsce.  
27 maja 1990 r. odbyły się wybory do rad gmin. 
Były to pierwsze w pełni wolne i demokratycz-
ne wybory w Polsce po II wojnie światowej. 
W dziesięciolecie tego wydarzenia w 2000 r. 
Sejm ustanowił w drodze uchwały Dzień Samo-
rządu Terytorialnego.

W podjętej uchwale jest wiele ważnych 
myśli, z których chciałbym przytoczyć dwie:

– samorząd terytorialny stał się podsta-
wową formą lokalnego życia publicznego, 
najpierw na szczeblu gminy, a od 1998 roku 
– także na szczeblach powiatu i województwa;

– 30 lat samorządności to czas rozwoju, 
tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwo-
ju przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to 
czas obywatelskich aktywności.

Odrodzony samorząd wyzwolił dużą ener-
gię oraz możliwości podejmowania oddolnych 
inicjatyw przez wybranych włodarzy i radnych, 
sołectwa, organizacje pozarządowe oraz miesz-
kańców. Pozytywna energia  oraz intensywna 
praca w  ostatnich latach wzmocniona środ-
kami UE zmieniła pozytywnie obraz Polski 
lokalnej. Miasta i wioski wypiękniały, a wdra-
żana w przyjmowanych strategiach i planach 
rozwoju zasada zrównoważonego rozwoju 
spowodowała, że stały się one przyjazne dla 
codziennego życia mieszkańców. 

Również gmina Mrozy bardzo dobrze 
wykorzystała możliwości, jakie dawał odro-
dzony samorząd, tak Mrozy, jak i  pozostałe 
sołectwa należące do gminy znacząco zmie-
niły się. W ciągu ostatnich 30 lat gmina zosta-
ła kompleksowo przeorganizowana w wielu 
dziedzinach życia. Przyjęte wieloletnie kierunki 
rozwoju przełożyły się na znaczące inwestycje 
publiczne, które umożliwiły rozwój osadnictwa, 
przedsiębiorczości i stworzenia miejsc chętnie 
odwiedzanych przez gości. Bogate zasoby natu-
ralne w postaci lasów, wód powierzchniowych 
i obszarów chronionych pozwoliły na tworze-
nie miejsc rekreacyjnych służących na co dzień 
mieszkańcom. 

Nie sposób wymienić wszystkich przed-
sięwzięć, bo są liczone w setkach, ale warto 

zauważyć, że w ciągu 30. ostatnich lat powstały 
dziesiątki kilometrów dróg asfaltowych, gmina 
została w całości zwodociągowana, ścieki są 
oczyszczane z większości gospodarstw domo-
wych. Zostały wybudowane od podstaw, rozbu-
dowane i wyremontowane budynki i miejsca 
użyteczności publicznej. W  realizowanych 
kolejnych projektach staraliśmy się zachować 
dotychczasowy historyczny charakter naszych 
miejscowości, dlatego maksymalnie wykorzy-
stywaliśmy dotychczasowe obiekty, nadając im 
współczesne funkcje. Już od 21 lat prowadzo-
na jest selektywna zbiórka odpadów. Powstały 
nowe jednostki samorządowe zajmujące się 
opieką społeczną, kulturą i sportem, a istnieją-
cym wcześniej, znacząco poprawiliśmy warunki 
funkcjonowania. Kultywujemy i rozpowszech-
niamy pamięć o bohaterach naszej ojczyzny. 
Miejscowości gminnej zostały nadane prawa 
miejskie, co jest wydarzeniem szczególnym, 
świadczącym o zauważeniu przez władze pań-
stwowe zachodzących u nas zmian i awansie 
społecznym. Osiągane wyniki plasują nas 
corocznie coraz wyżej w ocenach i rankingach 
rozwoju oraz ocenach realizacji zadań publicz-
nych badanych przez niezależne ośrodki. 
Z żelazną konsekwencją budujemy stabilne 
dochody własne gminy, które docelowo mają 

nas coraz bardziej uniezależnić od subwencji 
i dotacji rządowych. Osiągane nowe dochody 
oraz oszczędności w  wyniku optymalizacji 
w realizacji zadań spowodowały w ciągu ostat-
nich 15 lat wzrost nadwyżki operacyjnej z 1.5 
do 6 mln złotych. 

Osobiście miałem przyjemność uczestni-
czyć od początku w tworzeniu nowej samorząd-
ności jako zastępca wójta, radny, a od 1997 
roku wójt/burmistrz. Z biegiem lat moja praca 
stała się pasją, która miała po drodze do wyko-
nania wiele zadań, czasami bardzo kontrower-
syjnych i trudnych w realizacji, ale koniecznych 
z punktu widzenia ogólnego interesu gminy.

Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład 
w rozwój naszej pięknej gminy, bardzo dzię-
kuję. Nielicznym malkontentom, którzy często 
nie rozumieli podejmowanych decyzji, życzę 
nowych przemyśleń co do wykonanej przez 
nas pracy, które być może zweryfikują ich 
dotychczasowe oceny. Poniżej przypominamy 
osoby, które rozpoczynały nową samorządność 
w gminie Mrozy oraz najważniejsze wydarze-
nia i aktualny obraz gminy w fotografiach. 

Z poważaniem 
Dariusz Jaszczuk – Burmistrz Mrozów

KADENCJA RADY 1990 – 1994
Rada Gminy: Zdzisław Araszkiewicz, Marek Gójski, Zofia Jacak, Andrzej Jaglak,  
Grzegorz Jarzębski, Jan Zygmunt Kąca, Marian Kowalczyk, Urszula Kulesza,  
Wojciech Malczyk, Jacek Milewski, Eugeniusz Pyziołek, Eugeniusz Rolf,  
Sylwester Różycki, Jan Sęktas, Tadeusz Sęktas, Jerzy Sęktas, Andrzej Sekular,  
Mieczysław Sikora, Ewa Trojanowska, Zygmunt Żydkiewicz.

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Zygmunt Kąca (1990 – 1994)

Zarząd Gminy: Stanisław Parol (Wójt w latach 1990 – 1997), Dariusz Jaszczuk 
(z-ca Wójta w latach 1990 – 1991), Andrzej Domański (z-ca Wójta w latach 1992 
– 1997), Zofia Jacak, Jacek Milewski, Sylwester Różycki

30 LAT ODRODZONEGO  
SAMORZĄDU – MROZY 

TEMAT NUMERU
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30 LAT SAMORZĄDU

Otwarcie Parku im. Piotra Starosty w Mrozach oraz tramwaju konnego (2012 r.)

Konsultacje w sprawie nadania Mrozom praw miejskich (2013 r.) 
Nadanie praw miejskich 1 stycznia 2014 r.

Odsłonięcie pomnika ks. Kazimierza Fertaka (2007 r.) oraz mogiły powstańców w Kuflewie (2013 r.)

Najważniejsze wydarzenia
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Dożynki diecezjalne (2009 r.)

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2013 r.) 
z okazji wygrania konkursu Pary Prezydenckiej 
„Dobry klimat dla rodziny 2012”

500 lat Parafii Kuflew (2015 r.)
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30 LAT SAMORZĄDU

Mrozy z lotu ptaka – stadion sportowy

100-lecie OSP w Jeruzalu (2019 r.)

Jeruzal – serialowymi Wilkowyjami (2006 – 2016)

Gmina Mrozy w obiektywie
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Budynek Zespołu Szkół w MrozachBudynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach

Budynek stacji PKP MrozyBudynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach

Budynek nowego Komisariatu Policji w Mrozach

Budynek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach
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30 LAT SAMORZĄDU

Fot. z archiwum UMiG Mrozy (obiekty, wydarzenia), GCK w Mrozach (wydarzenia), Jacek Maria Jeliński (zdjęcia z lotu ptaka), K. Wellman 
(zdjęcie przy ławeczce w Jeruzalu), AIR Media (park i stadion z lotu ptaka)

Oczyszczalnia ścieków w JeruzaluFontanna w Jeruzalu

Fontanna w Mrozach

Szkoła Podstawowa w Jeruzalu

Budynek szpitala w Rudce

Gminne Centrum Kultury oraz Kościół w Mrozach
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W dniu 18 grudnia 2020 r. zakończył się 
trwający od marca 2019 r. gruntowny remont 
dworca kolejowego w Mrozach prowadzony 
na zlecenie PKP SA. 

Tego dnia odbył się briefing prasowy 
dotyczący otwarcia, w którym uczestniczyli: 
Maria Koc – wicemarszałek Senatu, Daniel 
Milewski – poseł na Sejm RP, Piotr Kaliszew-
ski – asystent wiceministra Andrzeja Bittela, 
Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazo-
wiecki, Michał Góras – radny sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego, Dariusz Jaszczuk 
– burmistrz Mrozów, Robert Szydlik – dyrektor 
pełnomocnik ds. inwestycji PKP S.A. 

Zapraszamy do odwiedzania dworca, 
a  tymczasem przypominamy krótko jego 
historię. 

Budynek dworca kolejowego w  Mro-
zach to bez wątpienia najstarszy murowany 
budynek na terenie Mrozów i  jednocześnie 
najbardziej rozpoznawalna wizytówka naszej 
gminy. Budynek w tym roku świętował swo-
je 154. urodziny. Dokładnie 9 października 
1866 r. dokonano uroczystego otwarcia 
pierwszego odcinka drogi żelaznej warszaw-
sko-terespolskiej z warszawskiej Pragi do Sie-
dlec. Wraz z wybudowaniem pierwszej linii 
kolejowej wybudowano wówczas budynki 
dworcowe na stacjach kolejowych i budynki 
dróżnicze według projektu warszawskiego 
architekta – Alfonsa Kropiwnickiego. Jeden 
z bardziej okazałych dworców stanął właśnie 

w Mrozach i jest to ten sam obiekt, który dzi-
siaj podziwiamy w  nowej odsłonie. Warto 
wspomnieć, że obiekt o podobnej architek-
turze stanął również w Siedlcach, jednak nie 
zachował się do dzisiaj.

Dworzec w  Mrozach przetrwał zarówno 
okres I, jak i  II wojny światowej, zwłasz-
cza bombardowanie Mrozów we wrześniu 
1939 r. Widział bitwy, potyczki, liczne dramaty 
ludzi siłą przesiedlonych do Mrozów. Był rów-
nież miejscem licznych powitań i pożegnań 
ważnych osobiście dla naszych mieszkańców. 
Jest bez wątpienia obiektem symbolicznym. 
Dlatego tak cieszy jego remont i nowy blask. 

W ramach przeprowadzonych prac doko-
nano zabezpieczenia i  wzmocnienia kon-
strukcji, wykonano nową izolację wilgocio-
wą, wymieniono więźbę i pokrycie dachowe. 
Budynek zyskał odświeżoną elewację, która 
podkreśla jego historyczny charakter. Prze-
budowano również wnętrze. Na podróżnych 
czeka całkiem nowa, funkcjonalna poczekal-
nia, dostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Już wkrótce na piętrze budynku zostaną 
uruchomione pomieszczenia z przeznacze-
niem na działalność społeczno-kulturalną 
mieszkańców gminy. Chcemy, aby ich charak-
ter i wystrój odzwierciedlał niezwykłą historię 
tego cennego obiektu, służył mieszkańcom 
i  zachęcał do odwiedzania naszej miejsco-
wości. 

Kamila Juśkiewicz 
Zastępca Kierownika Ref. IGK 

Dworzec kolejowy w Mrozach 
znów otwarty
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Dworzec kolejowy w Mrozach dawniej i dziś

1866 r., fot. Maksymilian Fajans, z albumu „Droga żelazna 
warszawsko-terespolska 1866 r.”

Lata 30. XX w., fot. ze zbiorów GBP w Mrozach

Lata 80. XX w., fot. ze zbiorów UMiG w Mrozach Dworzec przed remontem

Widok po remoncie od strony torów Widok po remoncie od strony miasta

Projekt aranżacji wnętrza 
pomieszczenia dworca  

na I piętrze







3



4
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Dzień Edukacji Narodowej to szczególny 
dzień, święto wszystkich nauczycieli i pracow-
ników oświaty. W tym roku z powodu pande-
mii nie odbyły się uroczystości gminne z okazji 
DEN. 23 października na sesji Rady Miejskiej 
w Mrozach Dariusz Jaszczuk – Burmistrz Mro-
zów złożył życzenia wszystkim pracownikom 
oświaty oraz podziękował za ich ciężką pracę. 
Był to także odpowiedni moment na uhonoro-
wanie wyróżniających się nauczycieli Nagrodą 
Burmistrza. Laureatami tegorocznej Nagrody 
Burmistrza są następujący nauczyciele:

 Klaudia Choinka – nauczyciel bibliotekarz 
w Zespole Szkół w Mrozach. Inicjatorka akcji 
EMPIK-1000 powodów, by czytać, w wyniku 
której szkoła pozyskała 1000 książek do biblio-
teki. Wykazuje dużą troskę o stan bazy mate-
rialnej i wyposażenie biblioteki. Współtworzy 
w szkole akcje cieszące się dużą popularnością 
wśród uczniów np. Noc bibliotek i Jak nie czy-
tam, jak czytam. Pełni funkcję opiekuna Samo-
rządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej. 

 Barbara Dobosz – wicedyrektor w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mrozach. Doceniona za 
wdrażanie innowacyjnych pomysłów. W swojej 
pracy w szkole Mrozach upowszechniła założe-
nia Ruchu Budzących się Szkół. W minionym 
roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Mrozach 
odbyła się ogólnopolska konferencja z cyklu 
Szkoła w drodze. Jak przenieść odpowiedzial-

ność za proces uczenia się na 
uczniów. Wieloletni ceniony 
nauczyciel języka polskiego. Jej 
uczniowie licznie uczestniczą 
w  konkursach i  współzawod-
nictwie przedmiotowym.

 Barbara Kuchno – nauczy-
cielka biologii i wychowania do 
życia w rodzinie w Zespole Szkół 
w Mrozach. Nauczyciel z długo-
letnim stażem pedagogicznym, 
cieszący się zaufaniem i szacun-
kiem uczniów. Przygotowuje 
uczniów do konkursów pozasz-
kolnych, rozwija zainteresowa-
nia uczniów swoim przedmio-
tem, koordynuje akcję Sprzą-
tanie Świata, realizuje w szkole 
programy profilaktyczne np. 
Trzymaj formę, Zdrowe piersi są 
ok, Podstępne WZW, jest opie-
kunem szkolnego koła PCK.

 Małgorzata Ptaszyńska – 
nauczycielka w  Szkole Podsta-
wowej w Grodzisku, wieloletni 
były dyrektor tej placówki. 
W  swojej pracy stosuje nowoczesne i  sku-
teczne metody nauczania. Profesjonalnie 
i  życzliwie opiekuje się młodymi nauczycie-
lami, służąc im wiedzą i  doświadczeniem. 

Dba o właściwe wychowanie uczniów poprzez 
konsekwentne przybliżanie im właściwych 
postaw i wzorców. Współorganizuje w szkole 
akcje charytatywne np. Polacy Rodakom, Świą-
teczna paczka na kresy i wydarzenia szkolne 
np. Dzień Patrona Szkoły. 

 Karolina Sobkowicz – nauczycielka 
Gminnego Przedszkola w  Mrozach. W  pracy 
z dziećmi stosuje atrakcyjne metody i formy 
pracy, wykorzystując nowoczesne pomoce 
i  środki dydaktyczne, wzbogacając stale 
swój warsztat pracy. Współorganizuje wiele 
wydarzeń przedszkolnych, promuje postawy 
ekologiczne wśród przedszkolaków, współpra-
cuje z innymi jednostkami na terenie gminy. 
Współtworzy stronę internetową przedszkola. 

Nagrodzonym nauczycielkom serdecznie 
gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów 
w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Luiza Kowalczyk 
Zastępca Burmistrza Mrozów

Wyróżnieni nauczyciele
URZĄD MIASTA I GMINY MROZY
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W lipcu br. Burmistrz Mrozów ogłosił konkurs dla sołtysów i rad 
sołeckich na zagospodarowanie terenów publicznych w gminie Mrozy. 
Celami konkursu były:
1. Wyłonienie sołectw z terenu gminy Mrozy wyróżniających się pod 
względem zagospodarowania przestrzeni publicznej.
2. Aktywizacja sołtysów i rad sołeckich do dbania o powierzone mienie.
3. Poprawa estetyki najbliższego otoczenia poprzez zachętę do dbałości 
o wygląd sołectwa.
4. Popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania 
terenu.
5. Promocja gminy Mrozy oraz jej poszczególnych sołectw. 
Pod koniec sierpnia powołana przez Burmistrza komisja konkursowa 
po zapoznaniu się z kartami zgłoszeń dostarczonymi do Urzędu Mia-
sta i Gminy Mrozy dokonała wizji lokalnych wszystkich 7 zgłoszonych  
do konkursu lokalizacji, po czym przyznała następujące nagrody  
i wyróżnienie:

 I miejsce: Sołectwo Dąbrowa za skwer i teren wokół świetlicy wiej-
skiej, nagroda: 1 600,00 zł,

 II miejsce ex aequo:
 – Sołectwo Mrozy Południowe za rondo „Mrozy Południowe”, 
nagroda: 1 100,00 zł;
 – Sołectwo Trojanów za teren wokół świetlicy wiejskiej, nagroda:  
1 100,00 zł;

 III miejsce: Sołectwo Borki za zaplecze dla OSP po byłej zlewni 
mleka oraz kapliczkę, nagroda: 700,00 zł;

 Wyróżnienie: Sołectwo Rudka za teren wokół świetlicy wiejskiej.
Dyplomy i nagrody wręczone zostały podczas XXII sesji Rady Miejskiej 
w Mrozach. Wszystkim sołectwom dziękujemy za udział w konkursie,  
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do konkursu w przy-
szłym roku. 

Magdalena Sulich 
Przewodnicząca Komisji

Nagrodzone 
sołectwa

URZĄD MIASTA I GMINY MROZY

Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kruki
Spotkanie odbyło się 26 wrze-

śnia br. Jego celem była integra-
cja społeczności lokalnej oraz 
możliwość bliższego poznania się 
z nowymi mieszkańcami sołectwa. 
Pomimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych udało się 
zasiąść przy wspólnym ognisku 
zarówno seniorom, jak i najmłod-
szym mieszkańcom, dzięki czemu 
można było posłuchać ciekawych  
i zabawnych opowieści związanych 
z historią sołectwa i jej mieszkań-
ców. Wspólna biesiada przy kiełba-

skach z ogniska lub z grilla, a także 
wielu innych pysznych potrawach 
przygotowanych przez mieszkań-
ców, zgromadziła zdecydowaną 
większość lokalnej społeczności. 
Mamy nadzieję, że był to początek 
tego typu spotkań, dzięki którym 
uda się jeszcze bardziej zintegro-
wać mieszkańców i zachęcić ich do 
aktywnego włączania się do dzia-
łań na rzecz lokalnej społeczności.

Dariusz Wanecki 
Sołtys wsi Kruki
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URZĄD MIASTA I GMINY MROZY

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 
2020 to okazja do podziękowania wszystkim 
tym, którzy w  jakikolwiek sposób wspierali 
to przedsięwzięcie i  przypominali rolnikom 
o  obowiązku spisowym. Najważniejszego 
badania polskiego rolnictwa nie udałoby 
się skutecznie przeprowadzić bez zaanga-
żowania lokalnych społeczności i  instytucji. 
Przygotowanie i  realizacja Powszechnego 
Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem 
organizacyjnym i  logistycznym. Dość wspo-

mnieć, że w  samym tylko województwie 
mazowieckim obowiązkowi spisowemu pod-
legało blisko ćwierć miliona użytkowników 
gospodarstw rolnych. W gminie Mrozy było 
to 776 gospodarstw rolnych, z których spisało 
się 100%, w tym poprzez samospis interne-
towy 20,49%. Tym samym gmina Mrozy jako 
jedyna w powiecie mińskim znalazła się wśród 
42 gmin na Mazowszu ze 100% wynikiem, za 
co zostaliśmy wyróżnieni przez Urząd Staty-
styczny w Warszawie. 

Za organizację spisu rolnego odpowiadała 
statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spi-
sowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby 
szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych 
organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej, radnych oraz soł-
tysów i innych liderów społeczności lokalnych. 
To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponie-
waż największym wyzwaniem dla organizato-
rów spisu było dotarcie do każdego rolnika 
na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, żeby 
informację o  obowiązku spisania gospodar-
stwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, 
które cieszą się autorytetem w społeczności 
lokalnej. Wyrażając uznanie dla tych działań, 
Urząd Statystyczny w  Warszawie i  Gminne 
Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis 
Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas 
wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

A już za chwilę Narodowy Spis Ludności 
i Mieszkań, który rusza 1 kwietnia 2021 r. 

Magdalena Sulich 
Sekretarz Gminy Mrozy 

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego 
koordynator gminny

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 
– gmina Mrozy wyróżniona

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Mrozy w ramach pro-
jektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla akty-
wizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji  
i geoinformacji” (Projekt ASI) uruchomił System Dziedzinowy 
Mieszk@niec – system do komunikacji SMS. Projekt współfinanso-
wany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Aby otrzymywać na swój telefon bezpłatne informacje z gminy 
Mrozy, należy zapisać się do subskrypcji za pomocą SMS – wysłać 
SMS na numer 799 448 177 o treści: START, miasto-mrozy (opłata 
za SMS zgodna z taryfą operatora). Po wysłaniu SMS otrzymamy 
komunikat potwierdzający subskrypcje w serwisie Mieszk@niec 
Gminy Mrozy.

 Aby anulować subskrypcję, należy wysłać wiadomość SMS o treści: 
STOP, miasto-mrozy (opłata za SMS zgodna z taryfą operatora).

W ramach powiadomień wysyłane są zapowiedzi imprez i wyda-
rzeń, komunikaty i informacje urzędowe, inne komunikaty (m.in. 
zagrożenia, awarie, utrudnienia).

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych oso-
bowych wszystkich subskrybentów jest gmina Mrozy, mająca sie-
dzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35,  
nr tel. 25 75 74 175, 75 74 190, e-mail: gmina@mrozy.pl.

Zachęcamy do subskrypcji.
Grzegorz Kowalczyk 

Referat EPBiL

System do komunikacji SMS
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Gmina Mrozy przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program trwa od 
20 października do 31 grudnia 2020 r. i jest dedykowany seniorom 
powyżej 70. roku życia, w szczególnych przypadkach wsparcie mogą 
otrzymać także młodsi seniorzy. 

Jak skorzystać z programu? 

Została uruchomiona specjalna darmowa infolinia. Za jej pośred-
nictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które 
wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. 

Seniorze, masz więcej niż 70 lat  
i potrzebujesz wsparcia?

 Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11. 
 Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecz-

nej w Twojej gminie.
 Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą 

i ustali wszystkie szczegóły.
 Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach 

dostarczy Ci zakupy, leki, produkty spożywcze bądź pomoże załatwić 
sprawy urzędowe, o które poprosiłeś.

 Pomoc w ramach programu można również uzyskać, dzwoniąc bez-
pośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach pod 
numerami tel. 25 757 47 15, 798 736 179 lub 798 736 185. 

Od 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe 
uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w wysokości 
do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: 

 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 od 15 wrze-
śnia 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 Podprogram 2020. Osoby, które jeszcze nie złożyły wnio-
sku bądź złożony wcześniej wniosek przekraczał kryterium dochodowe, 
proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Mrozach tel. 25 757 47 15, 798 736 179. Więcej informacji dotyczących 
programu można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/
podprogram-2020

Dystrybucja 
żywności

Pomagamy 
potrzebującym

„Wspieraj Seniora”

W ostatnim czasie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach pozyskał artykuły 
spożywcze, które zostały rozdysponowane dla seniorów oraz osób najbardziej potrzebują-
cych zamieszkujących teren gminy Mrozy. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że osoby będące 
w trudnej sytuacji finansowej mogą zgłaszać się do ośrodka. Na bieżąco pozyskujemy pro-
dukty żywnościowe w tym również produkty mrożone, które mogą wspomóc osoby pozo-
stające w trudnych sytuacjach życiowych.

Justyna Adamiec 
Kierownik GOPS w Mrozach

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
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MIEJSCOWOŚCI: Porzewnica, Dąbrowa, Borki, 
Kuflew, Topór, Mała Wieś, Sokolnik, Sokolnik 
Liwiec

11, 25 stycznia 2021 r. 
8, 22 lutego 2021 r. 
8, 22 marca 2021 r. 
6, 19 kwietnia 2021 r. 
4, 17, 31 maja 2021 r. 
14, 28 czerwca 2021 r. 
12, 26 lipca 2021 r. 
9, 23 sierpnia 2021 r.
6, 20 września 2021 r.
4, 18 października 2021 r.
2, 15, 29 listopada 2021 r.
13, 27 grudnia 2021 r.
6 kwietnia, 4 maja, 2 listopada – odbiór odpadów 
we wtorek

MIEJSCOWOŚCI: Mrozy Południowe, Rudka 
Szpital, Wola Rafałowska

12, 26 stycznia 2021 r. 
9, 23 lutego 2021 r. 
9, 23 marca 2021 r. 
6, 20 kwietnia 2021 r. 
4, 18 maja 2021 r. 
2, 16, 30 listopada 2021 r.
1, 15, 29 czerwca 2021 r. 
13, 27 lipca 2021 r. 
10, 24 sierpnia 2021 r.
7, 21 września 2021 r.
5, 19 października 2021 r.
2, 16, 30 listopada 2021 r.
14, 28 grudnia 2021 r.

MIEJSCOWOŚCI: Mrozy Północne, Kruki, Wola 
Paprotnia

13, 27 stycznia 2021 r. 
10, 24 lutego 2021 r. 
10, 24 marca 2021 r. 
7, 21 kwietnia 2021 r. 
5, 19 maja 2021 r. 
2, 16, 30 czerwca 2021 r.
14, 28 lipca 2021 r. 
11, 25 sierpnia 2021 r.
8, 22 września 2021 r.
6, 20 października 2021 r.
3, 17 listopada 2021 r.
1, 15, 29 grudnia 2021 r.

MIEJSCOWOŚCI: Choszcze, Gójszcz, Grodzisk, 
Skruda, Trojanów, Lubomin, Natolin, Rudka, 
Guzew

14, 28 stycznia 2021 r. 
11, 25 lutego 2021 r. 
11, 25 marca 2021 r. 
8, 22 kwietnia 2021 r. 
6, 20 maja 2021 r. 
4, 17 czerwca 2021 r. 
1, 15, 29 lipca 2021 r. 
12, 26 sierpnia 2021 r.
9, 23 września 2021 r.
7, 21 października 2021 r.
4, 18 listopada 2021 r.
2, 16, 30 grudnia 2021 r.
4 czerwca – odbiór odpadów w piątek

MIEJSCOWOŚCI: Dębowce, Jeruzal, Kołacz, 
Lipiny, Łukówiec, Płomieniec

15, 29 stycznia 2021 r. 
12, 26 lutego 2021 r. 
12, 26 marca 2021 r. 
9, 23 kwietnia 2021 r. 
7, 21 maja 2021 r. 
4, 18 czerwca 2021 r. 
2, 16, 30 lipca 2021 r.
13, 27 sierpnia 2021 r. 
10, 24 września 2021 r.
8, 22 października 2021 r.
5, 19 listopada 2021 r.
3, 17, 31 grudnia 2021 r.

UWAGA! 
Odpady należy wystawić przed posesję w dniu 
zbiórki do godz. 7:30

Marcin Mądry 
ZGK Mrozy

Terminarz odbioru nieczystości stałych  
z terenu gminy Mrozy w 2021 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH
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W  ramach Mazowieckiego programu 
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 
nauczania zdalnego, realizowanego w ramach 
X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju 
regionu”, Działanie 10.1. „Kształcenie i  roz-
wój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1. 
„Edukacja Ogólna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 Zespół Szkół im. Adama 
Mickiewicza w Mrozach otrzymał oprogramo-
wanie do prowadzenia zajęć z biologii, che-
mii, fizyki i astronomii, geologii, geometrii, 
paleontologii i  kultury. Szkole zostały także 
przekazane komputery stacjonarne, laptopy, 

tablety, routery i karty sim. Nowy sprzęt umoż-
liwia uczniom nieposiadającym odpowied-
nich warunków technicznych uczestniczenie 
w zdalnych lekcjach.

Ewelina Igańska

Na potrzeby edukacji zdalnej

Wprawdzie działalność Szkolnego 
Koła Wolontariatu jest obecnie utrud-
niona, jednak ideę bezinteresownej 
pomocy realizujemy w  inny sposób. 
W  e-dzienniku propagowaliśmy akcje 
prowadzone przez parafię w  Mrozach: 

pomoc pacjentom covidowym w Mińsku 
Mazowieckim oraz bożonarodzeniową 
zbiórkę „Caritas”. Zachęcaliśmy również 
młodzież do dzielenia się świadectwami 
działań oraz do założenia „Dzienniczka 
pomagacza”. Na efekty przyjdzie jeszcze 

poczekać, ale już dziś należy wspomnieć 
o  trójce uczniów klasy III liceum (Julia 
Igańska, Anna Polankiewicz i Piotr Anto-
siewicz), którzy jako żołnierze WOT pełnią 
służbę w  warszawskich szpitalach oraz 
dostarczają paczki żywnościowe potrze-
bującym.

Maria Prusińska

Pomagamy, jak możemy

W czasie nauki zdalnej uczniowie w małych 
grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego 
uczestniczą w  zajęciach z  projektu „Bieg po 
kompetencje w Gminie Mrozy”. Odbywają się 
również konsultacje zdalne oraz stacjonarne 
dla maturzystów i ósmoklasistów. Mimo eli-
minacji zdalnych w Powiatowym Przeglądzie 
Patriotycznym GCK udało się odnieść sukces. 
W kategorii recytacji wśród uczniów szkół pod-

stawowych klas VII-VIII I miejsce zajęła Wikto-
ria Rodziewicz, II miejsce zajął Bartosz Kąca, 
a  wyróżnienie trafiło do Amelii Wasińskiej. 
Opiekunem uczniów była Jagna Sekular.

Zdalnie oraz stacjonarnie odbywają się 
zajęcia z  projektów Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego: algorytmiczny i projektowy. 
Uczniowie biorą również udział w VIII Konkur-
sie Informatycznym „Infosukces”, w tym roku 

przebiegającym pod hasłem: „Covid-19”. 
W całości on-line został przeprowadzony kon-
kurs „Instalogik”, polegający na rozwiązaniu 
kilkudziesięciu zadań z  matematyki i  infor-
matyki. Uczestniczyły w nim uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 2: Ludwika Igańska i Natalia 
Gniazdowska. 

Ewelina Igańska,  
Katarzyna Branicka-Karczmarczyk

Konsultacje, projekty, konkursy 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MROZACH 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MROZACH 

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE – NIE OMIJAM, WCHODZĘ
Pierwsze półrocze w  bibliotece 

w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Romu-
alda Traugutta w Mrozach

14 września – Uczniowie klas pierw-
szych wraz z  wychowawczyniami uczestni-
czyli w  ceremonii, podczas której dyrektor 
Wojciech Rastawicki oraz wicedyrektor Bar-
bara Dobosz uroczyście pasowali uczniów na 
czytelników. Każdy dostał kartę czytelnika 
oraz zakładkę do książki.  

29 września – W bibliotece uczniowie 
piątych klas mierzyli się z  wyzwaniem pt. 
„Super mózgi”. Zaprezentowali szeroki zakres 
wiedzy korzystając z  prezentacji, quizów 
i zagadek multimedialnych.

1 października – Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych zaczęliśmy od 
udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogól-
nopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób 

czytających na przerwie pt. „Przerwa na czyta-
nie”. Wszystkich czytających było około 380.

16-19 października – W  tych dniach 
zostały zorganizowane „Spotkania pod 
Dębem”. Z tej okazji zatrzepotały przed naszą 
szkołą biało-czerwone flagi, zapłonął znicz, 
a piękne kwiaty przyozdobiły szlachetny dąb 
posadzony ku czci Romualda Traugutta.

22-26 października – W dniach 22-27 
października odbyły się w bibliotece szkolnej 
przesłuchania do IX Powiatowego Konkursu 
Pięknego Czytania. Niezwykle ucieszyły nas 
sukcesy odniesione w etapie powiatowym:  
II miejsce Julia Kowalczyk z kl. VIi - w kate-
gorii klas VI-VIII i wyróżnienie Filip Brandota 
z IVb w kategorii klas I-V. 

4-5 listopada – świętowaliśmy Między-
narodowy Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji 
bibliotekę szkolną odwiedziły klasy 0-I. Dzieci 
przyozdobiły korytarz szkolny i  bibliotekę 

wizerunkami swoich ulubionych bohaterów 
z  bajek. Uczniowie klas pierwszych zostali 
obdarowani wyprawkami ufundowanymi 
przez Instytut Książki w związku z projektem 
„Mała książka – wielki człowiek”.

11 listopada – W przeddzień 102. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
uczniowie grup przedszkolnych wzięli udział 
w  zajęciach bibliotecznych przybliżających 
temat ważny dla każdego Polaka. To była 
krótka, ale wymowna lekcja historii.

25 listopada – Biblioteka szkolna zapro-
siła dzieci z  zerówek na świętowanie Dnia 
Misia. Podczas wspólnej zabawy towarzyszył 
nam nasz wieloletni szkolny przyjaciel plu-
szowy miś. 

Nauczyciele bibliotekarze
Agnieszka Zając, Renata Malka,  

Malwina Sankowska 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JERUZALU

W  ramach projektu w  naszej szkole od września regularnie 
odbywały się: zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, 
zajęcia z matematyki, przyrodnicze laboratorium, przedsiębiorczość 
z wykorzystaniem gier planszowych, laboratorium kodowania oraz 
projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej. 

Uczniowie wzięli także udział w zajęciach wyjazdowych w Ogro-
dzie Botanicznym w Powsinie. Kolejne wycieczki zorganizowano 
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnicy wycieczek 
obejrzeli także film astrologiczny w planetarium. 

W ramach projektu nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli 
w dwudniowych szkoleniach obejmujących zagadnienia z zakresu: 
„Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu” oraz „Programowanie 
– tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki”.

Ewa Reda
dyrektor SP w Jeruzalu

Realizacja projektu  
„Bieg po kompetencje w szkole  
podstawowej w Jeruzalu”

W  tym roku szkolnym już po raz IX 
nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie. Spotkaliśmy się  
5 września na rynku w Jeruzalu, aby wspól-
nie przeczytać fragmenty „Balladyny”  
J. Słowackiego. Zebranych powitała Ewa 
Reda – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Jeruzalu. Fragmenty dramatu  
J. Słowackiego czytali uczniowie z klas VI-VIII 
oraz chętni rodzice uczniów i  nauczyciele. 
Uczestnicy akcji otrzymali tak że okoliczno-
ściowe pamiątki, na których widniała odbitka 

pieczęci przesłanej do naszej szkoły 
przez Kancelarię Prezydenta RP.

Bardzo ważnymi dniami dla 
pierwszoklasistów są co roku uro-
czystości pasowania na ucznia 
i  czytelnika. Ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną uroczystość 
wstąpienia w  szeregi czytelników 
odbyła się w formie gry terenowej 
„W poszukiwaniu ukrytego skarbu”. 
Warunkiem powodzenia było 
podążanie za wskazówkami biblio-

tekarza i  odszukanie 
„skarbu” – paczki z tajem-
niczą zawartością. Każdy z uczniów 
otrzymał także „Wyprawkę czytel-
niczą” z  życzeniami miłej lektury 
i  wspaniałej zabawy. „Wyprawki 
czytelnicze” uczniowie otrzymali 
od Instytutu Książki w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek”. To projekt reali-
zowany przez Ministerstwo Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. 

Natomiast 9 października uczniowie 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w  Jeruzalu w  obecności 
Dyrektor Ewy Redy, wychowawcy klasy Miro-
sławy Malki oraz rodziców zostali oficjalnie 
przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

Anna Bieniek, Mirosława Malka

Narodowe czytanie,  
uroczystości pasowania 
na czytelnika i ucznia
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1 września uczniowie naszej szkoły złożyli 
kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy, 
którzy oddali życie w 1939 r. w obronie ojczy-
zny. Pamiętaliśmy także o  rocznicy sowiec-
kiej agresji na Polskę. 17 września ucznio-
wie wraz z  nauczycielem historii w  ramach 
akcji „Lampka pamięci” zapalili znicze na 
grobach żołnierskich. W  ten sposób oddali 

hołd bohaterom, którzy zginęli w  walce 
z radziecką agresją. Ważne dla społeczności 
naszej szkoły są obchody Święta Niepodle-
głości, które w tym roku odbyły się 10 listo-
pada. Nasza szkoła wzięła udział w  kolej-
nej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.  
Ze względu na ograniczenia wynikające ze 
stanu epidemii wspólne śpiewanie hymnu 

odbyło się on-line. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych w odświętnych strojach z przygo-
towanymi kokardami narodowymi i flagami 
odśpiewały hymn w szkole.

Janusz Kamiński, Mariola Kowalczyk

Pamiętamy!

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU

14 października 2020 r. w  Szkole Pod-
stawowej im. Bohaterów Września w  Gro-
dzisku. Pierwszoklasiści w obecności wycho-
wawcy Iwony Sosińskiej, innych nauczycieli 
i przedstawicieli starszych klas wzięli udział 
w  uroczystości ślubowania. Po odczytaniu 
aktu ślubowania i  złożenia przyrzeczenia 

dyrektor szkoły Aneta Gontarska doko-
nała symbolicznego pasowania, kładąc na 
ramieniu każdego z uczniów wielki ołówek.  
Od tej chwili pierwszoklasistów można 
oficjalnie wpisać w  poczet uczniów naszej 
szkoły. Wszyscy liczymy na to, że dotrzymają 
swoich zobowiązań i będą dbać o dobre imię 

klasy i szkoły, a swoim zachowaniem i nauką 
sprawią radość rodzicom oraz nauczycielom. 

Po oficjalnej części uczniowie z  wycho-
wawcą udali się na słodki poczęstunek, który 
został przygotowany przez rodziców.

Iwona Sosińska

Ślubowanie pierwszoklasisty
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W środę 25 listopada przedszkolaki 
uczestniczyły w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Każda z nauczy-
cielek przygotowała dla swojej grupy moc 
atrakcji. Dzieci m.in. obejrzały prezenta-
cję multimedialną, która zapoznała je z 
historią pluszowego misia, opowiadały 
o swoich najukochańszych przytulankach 
oraz o tym, że o zabawki należy dbać, 
tańczyły w rytm piosenek o misiach, ryso-
wały i rozwiązywały misiowe łamigłówki. 

Przedszkolaki poznały gatunki niedźwie-
dzi, ich wygląd i zwyczaje. Starsze dzieci 
przypomniały sobie, jak powstaje miód 
– ulubiony przysmak misiów. 

Wielką radość sprawiło dzieciom 
wcielenie się w postać misia i pozowanie 
do zdjęć w fotobudce. Wszystkie przed-
szkolaki z całym przekonaniem stwier-
dziły, że są przyjaciółmi pluszowego 
misia i na potwierdzenie tego otrzymały 
dyplomy. Dzieci obiecały, że po powrocie 
do domów bardzo mocno przytulą swoje 
misie i szepną im do uszka coś miłego. 

Karolina Sobkowicz

„Z książką mi do twarzy” i „Przerwa na czytanie”
Szkolna biblioteka w  ramach 

obchodów Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych zor-
ganizowała dla swoich czytelników 
konkurs fotograficzny „Z książką mi 
do twarzy”.

Taką nietypową formę promocji 
książek biblioteka wykorzystała do 
rozbudzania zainteresowania czyta-
niem, rozwijania kreatywności oraz 
propagowania sztuki fotograficz-
nej wśród uczniów. Po obejrzeniu 
wszystkich zdjęć komisja wyróżniła 
następujących uczniów: Amelię 
Owczarczyk i  Gabrielę Napiór-
kowską, które zdobyły I  miejsce  
ex aequo. Gratulujemy!

27 października w  naszej 
szkole odbyła się akcja „Przerwa 
na czytanie”. Z  powodu pande-
mii w  akcji wzięły udział tylko  
kl. I-III oraz oddziały przed-
szkolne. W  sumie czytających 
osób było 73. Uczniowie z zacie-
kawieniem słuchali czytanych 
im przez nauczycieli książek.  
Ci, którzy już sami potrafią czytać, 
z niecierpliwością czekali na dzień 
czytania na przerwach. Pokazywali 
przyniesione lektury oraz wymie-
niali się uwagami, która z nich jest 
najciekawsza. 

Karolina Olińska

PRZEDSZKOLE GMINNE W MROZACH
Dzień Pluszowego Misia

Andrzejki to stary ludowy zwyczaj, 
tradycja pielęgnowana i przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. 30 listopada 
w naszym przedszkolu świętowaliśmy 
andrzejki, czyli czas wspaniałej zabawy 
z  wykorzystaniem muzyki i  rekwizy-
tów. Dzieci miały okazję poznać uroki 
tradycji, biorąc udział w  konkursach, 
zabawach i wróżbach andrzejkowych. 
Głównym celem było przybliżenie 
dzieciom dawnych zwyczajów i obrzę-
dów andrzejkowych, poprzez ogląda-
nie ilustracji związanych z omawianą 

tematyką. Pośród magicznej atmosfery 
przedszkolaki z  zachwytem i  uśmie-
chem na twarzy chętnie brały udział 
w zabawach andrzejkowych: ustawia-
nie bucików, kim zostanę w przyszło-
ści, losy z  kapelusza oraz w  innych 
wróżbach związanych z  tym zwycza-
jem. Dzień ten dostarczył najmłod-
szym wielu przeżyć i emocji, a przede 
wszystkim uwrażliwił na piękno trady-
cji i  jej podtrzymywanie.

Katarzyna Bajszczak

„Hokus-pokus, czary-mary,  
niech się spełnią andrzejkowe czary…”
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KLUB SENIORA W MROZACH

Mimo zagrożenia pandemią 
planowana na sierpień wyciecz-
ka odbyła się. Wyjechaliśmy  
16 sierpnia na Podlasie do naszej 
bazy noclegowej w miejscowości 
Kruszyniany, po drodze zwie-
dzając obóz w Treblince. Z naszej 
bazy wyruszaliśmy na zwiedzanie 
okolicznych terenów. Zwiedziliśmy 
Ciechanowiec, Gród Galindów, ze-
spół pałacowo-parkowy Branickich 
w  Białymstoku. W  Kruszynianach 
oglądaliśmy zagrody polskich Ta-

tarów, meczet i  tatarski cmentarz.  
18 sierpnia zadowoleni wróciliśmy 
do domów.

W dniach 1-3 września wyru-
szyliśmy na następną wycieczkę na 
Mazury. W  tych dniach zwiedzali-
śmy Świętą Lipkę, Mrągowo, Wejsu-
ny, Krutynię i Szczytno. Największą 
atrakcją był spływ łodziami po rzece 
Krutyni.

12 września odbyła się 
w  Mrozach III Senioriada organi-
zowana przez Towarzystwo Krze-

wienia Kultury Fizycznej Warszawa. 
Członkowie Klubu brali czynny 
udział w organizacji, jak i w różnych 
dyscyplinach sportowych, zdobywa-
jąc nagrody.

29 września odbyła się jed-
nodniowa wycieczka do zespołu 
pałacowo-parkowego Zamoyskich 
w  Kozłówce i  do Lublina, gdzie 
zwiedziliśmy m.in Majdanek. Wie-
czorem wróciliśmy do domów zmę-
czeni, ale szczęśliwi.

6 października na zakończe-

nie sezonu wyjazdowego byliśmy 
na wycieczce rowerowej w  Chle-
wiskach w  Domu Pracy Twórczej 
tak zwanej Reymontówce. Pobyt 
uświetniliśmy sobie ogniskiem, 
śpiewem i wspólnymi rozmowami. 
Pokonaliśmy 46 km.

Od 15 października z powo-
du większej zachorowalności na 
koronawirusa spotkania zostały 
zawieszone.

Barbara Szuba

GRUPY RODZINNE AL-ANON

„Uważałam, że możemy być szczęśliwą rodziną, jak tylko mąż zre-
zygnuje z nadmiaru wypijanego alkoholu. Życie toczyło się, potrzeby 
rodziny rosły, więc ja miałam coraz więcej obowiązków. Byłam prze-
konana, że jeśli mnie zabraknie, to wszystko runie. Trwało to bardzo 
długo, byłam już babcią, moje siły fizyczne i psychiczne wyczerpywały 
się. Dotarło do mnie, że więcej już nie wytrzymam, w domu było coraz 
więcej alkoholu, prawdę mówiąc, był już wszechobecny. Ostatkiem 
sił poszłam do przychodni przeciwalkoholowej. Było mi wstyd, prze-

cież ja nie piłam. To, co mnie tam spotkało, było dla mnie szokiem. 
Trafiłam na mityng Al-Anon. Pomieszczenie było jasno oświetlone i 
pełne uśmiechniętych twarzy. Ktoś mnie przytulił i ucieszył się, że 
przyszłam. Ten ktoś powiedział, że jeśli będę przychodziła systema-
tycznie, to moje życie ulegnie zmianie. 

To był początek mojego odrodzenia. To, czego tam się dowiedzia-
łam, dało mi nadzieję, że i ja mogę być uśmiechnięta i szczęśliwa. 
Po latach systematycznego i czynnego uczestnictwa w Al-Anon moje 
życie nabiera coraz więcej kolorów. Ten ktoś mnie nie oszukał”. 

Źródło tekstu Biuletyn „Razem” 1(70)2013

Dostałam nadzieję 

Grupy rodzinne AL-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół 
alkoholików. Jedynym celem ich działania jest niesienie pomocy 
rodzinom alkoholików. W Al-Anon uczymy się żyć i rozwiązywać 
problemy wynikające z choroby alkoholowej bliskich nam osób.

W Mrozach Grupa Al-Anon „Budzik” spotyka się w każdą 
środę o godz. 17.30 w budynku Klubu Seniora, ul. Pokoju 1  
(w podwórku za biblioteką). 

Grupa zarejestrowana jest w Stowarzyszeniu Służb Grup 
Rodzinnych Al-Anon w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 12c , 
61–675 Poznań, www.al-anon.org.pl, tel./fax: (61) 828 93 07

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY 
REGIONU WARSZAWSKIEGO

Warszawa ul. Kickiego 1, klatka IV, domofon 60
tel. 22 299 25 85 dyżur od poniedziałku do piątku  

w godz.16.00 – 20.00

W związku ze znaną nam sytuacją pandemii mityngi  
stacjonarne chwilowo są zawieszone.

Bliższych informacji i pomocy można uzyskać  
pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.



9 października 2020 r. 
w Parku im. Piotra Starosty w Mro-
zach zaparkował Dzieńdobrobus 
z ekipą Dzień Dobry TVN. Na żywo 
z Mrozów Piotr Wojtasik spotkał 
się z  grupą taneczną Indigo 
Dance Art działającą przy Cen-

trum Kultury w Mrozach, która 
tak jak TVN obchodziła w  tym 
roku swoje 15-lecie. Drugie wej-
ście dotyczyło Festynu Archeolo-
gicznego w  Mrozach, o  którym 
opowiedział mieszkaniec naszej 
gminy Daniel Marciniak oraz 

rekonstruktorzy biorący udział 
w  Festynie. W  trzecim wejściu 
zaprezentowali się Farma Edu-
kacyjna Dominiki i Maćka z Lipin 
z  żywnością ekologiczną oraz 
mieszkanka Mrozów Anna Kulik 
z tajnikami dotyczącymi grzybów. 
W międzyczasie uczestnicy zajęć 
z  ceramiki w  Centrum Kultury 
lepili z  gliny Dzieńdobrobusa. 

Nagrania obejrzeć można na 
stronie: https://dziendobry.tvn.pl 

Jak prawidłowo zbierać 
grzyby i co z nich wykonać? Miko-
łaj Rey znalazł odpowiedzi na te 
pytania w  Mrozach u  Państwa 
Anny i  Witolda Kulików. Nagra-
nie z 14 listopada 2020 r. można 
obejrzeć na stronie https://dzien-
dobry.tvn.pl

BĘDZIE TĘŻNIA SOLNA 
W RUDCE

W biuletynie zamieszczane są materiały nadsyłane przez Urząd Miasta i Gminy Mrozy, jednostki organizacyjne gminy, parafie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz mieszkańców. 
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania nadsyłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów. W nadsyłanych materiałach, zarówno zdjęciach jak i tekstach, prosimy o podawanie autorów.
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Szanowni Mieszkańcy, Goście, Przyjaciele, Sąsiedzi, Znajomi...
Będziemy mieć tężnię solną w Rudce!

Nasz projekt otrzymał największą liczbę głosów i tym samym stał się liderem w podre-
gionie wschodniego Mazowsza, jak i wśród wszystkich podregionalnych projektów!
Wszystkim, którzy głosowali, serdecznie dziękujemy. To dzięki Waszym głosom i zaanga-
żowaniu projekt zdobył aż 3 245 głosów. 

Dziękujemy i gratulujemy autorce projektu pani Jolancie Morżkowskiej oraz autorom 
filmu promującego tężnię, który także cieszył się największym zainteresowaniem.
Wyniki głosowania dostępne są na stronie https://bom.mazovia.pl

TVN W MROZACH

Piotrek jest uczniem klasy V. Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeru-
zalu. Chłopiec od wielu lat cierpi na nie-
uleczalną chorobę, dystrofię mięśniową 
Duchenne’a/Beckera. Choroba ma cha-
rakter postępujący. Piotrek porusza się 
na wózku inwalidzkim, wymaga stałej 
pomocy przy codziennych czynnościach 
i kosztownej rehabilitacji. Wychowuje się 
w  trudnych warunkach mieszkaniowych 
bez dostępu do łazienki. Ze skromnych 

oszczędności rodzina zaczęła budować 
nowy dom, jednak nie stać ich na jego 
ukończenie.

Dnia 5. listopada został wyemito-
wany program „Sprawa dla reportera”, 
w którym przedstawiono trudną sytuację 
Piotrka i jego rodziny. Jeśli ktoś z Państwa 
chciałby wesprzeć finansowo chłopca 
i  jego rodzinę, prosimy o  wysłanie SMS 
o treści PIOTREK na numer 72052 (koszt 
2,46zł z VAT).

Z materiałem TVP1 można zapoznać się na 
stronie https://vod.tvp.pl/, wyszukując pro-
gram „Sprawa dla reportera” z 5 listopada 
2020 r. (34 minuta) 

DOM DLA PIOTRUSIA


