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Informacja dotycząca budżetu Gminy 
Kałuszyn na 2022 rok
Budżet gminy Kałuszyn na 2022 rok został uchwalony 
i przyjęty uchwałą Nr XXVII/247/2021 Rady Miejskiej 
w Kałuszynie na sesji w dniu 29 grudnia 2021 r.
Prognozowane dochody zostały ustalone w wysoko-
ści – 33.294.038,48 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 25.926.297,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 7.367.741,48 zł.
Prognozowane wydatki zostały ustalone w wysokości 
– 41.295.918,48 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 25.826.297,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 15.469.621,48 zł.
Ustalone zostały dochody i wydatki związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
a) dochody – 5.016.532,00 zł,
b) wydatki – 5.016.532,00 zł.
Zaplanowany na 2022 rok budżet jest budżetem defi-
cytowym z deficytem 8.001.880,00 zł.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat zaciągniętych 
kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji ustalone 
zostały w wysokości 1.440.000,00 zł.
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych oraz wydatki na realizację za-
dań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmin-
nym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gmin-
nym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie ustalono w wysokości 160.000,00 zł.
Ustalono plan dochodów pochodzących z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko-
ści 1.600.000,00 zł oraz plan wydatków na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w wysokości 1.760.000,00 zł.
Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizo-
wane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 
427.749,15 zł.
Ustalono plan dochodów i wydatków związanych  
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł.
Zaplanowano rezerwy: ogólną w wysokości 50.000,00 
zł oraz celową z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 70.000,00 zł.
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmio-
tom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych zaplanowano na 1.140.000,00 zł przezna-
czone na finansowanie instytucji kultury (1.000.000,00 
zł), dofinansowanie remontu budynków komunalnych 
będących zasobem gminy (10.000,00 zł),
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z ro-
dzin dysfunkcyjnych (30.000,00 zł), dofinansowanie 
zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej sportu 
wśród mieszkańców gminy Kałuszyn (100.000,00 zł).
Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne na 
łączną kwotę 15.469.621,48 zł, stanowiące 37,46%
planowanych wydatków ogółem, zgodnie z załączo-
nym wykazem.

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane
wydatki

inwestycyjne
na rok budże-

towy 2022
1. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Sinołęce 30.000,00
2. Opracowanie projektu przebudowy wodociągu w miejscowości Wąsy 50.000,00
3. Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki, na której znajduje się plac zabaw we 

wsi Mroczki – I etap – opracowanie dokumentacji projektowej
9.000,00

4. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i za-
gospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn

4.725.000,00

5. Zakup działki pod plac zabaw we wsi Budy Przytockie 16.473,29
6. Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn 450.000,00
7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w 

Kałuszynie na ul. Barlickiego i ul. Warszawskiej na drodze gminnej nr 220670W, drodze 
powiatowej nr 2249W i drodze krajowej DK 2

420.000,00

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Kału-
szynie na ul. Pocztowej drodze nr 220674W

420.000,00

9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marianka 100.000,00
10. Przebudowa ul. Robotniczej w Kałuszynie 3.500.000,00
11. Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej w Kałuszynie z wymianą pieców 

węglowych na gazowe – I etap – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej

50.000,00
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12. Zakup programu użytkowego – moduł MPZP do obsługi plików GML APP w techno-
logii e-Gmina

10.000,00

13. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa infor-
macyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)

10.759,11

14. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej

100.000,00

15. Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

15.000,00

16. Dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego czterokołowego typu Quad dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

6.000,00

17. Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Kałuszynie 4.315.000,00
18. Zakup kontenera mieszkalnego na plac zabaw we wsi Leonów 21.286,91
19. Budowa dodatkowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie 60.000,00
20. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Kałuszyn (ul. Krauzego, Chopina, Kiliń-

skiego, Martyrologii, 1-go Maja i na ul. Warszawskiej przy Poczcie Polskiej)
780.000,00

21. Wymiana sieci wodociągowej na ul. Mostowej, na odcinku od ul. Trzcianka do ul. Za-
woda w Kałuszynie (I etap aktualizacja projektu technicznego i kosztorysu inwestor-
skiego)

215.000,00

22. Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. 91.350,05
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza energetycznego do 

działki, na której znajduje się plac zabaw we wsi Mroczki
8.649,95

24. Budowa świetlicy wiejskiej w Mroczkach (I etap – opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej)

30.000,00

25. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąsach 17.061,62
26. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Patoku 19.040,55

Ogólem 15.469.621,48

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy Ka-
łuszyn na 2021 rok znajdują się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – 

www: umgkaluszyn.bip.org.pl
oprac. M. Bugno – Skarbnik Miejski

Bardzo dobre zakończenie Roku
W dniu 31.12.2021 r. Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz 
Czyżewski przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego 
– Marii Bugno podpisał umowę na dofinansowanie 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
Instrumentu Wsparcia zadań ważnych do równo-
miernego rozwoju województwa mazowieckiego  
w kwocie 4.000.000,00 zł realizacji zadania pn.: „Roz-
budowa, przebudowa i nadbudowa domu kultury 
w Kałuszynie” Przewidywany całkowity koszt realiza-
cji zadania to 7.500.000,00 zł. W imieniu Pana Mar-
szałka Adama Struzika umowę podpisały Członkinie 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janina 
Ewa Orzełowska oraz Pani Elżbieta Lanc. W ramach 
przebudowy budynku domu kultury powstanie sala 
widowiskowa ze sceną, świetlica dziecinna, sale zajęć 
manualnych, pokoje biurowe i do zajęć tematycznych. 
Zostanie także wydzielone pomieszczenie, w którym 
znajdzie się izba pamięci dla uczczenia historii walki  
o niepodległość, jak również zwycięskiej bitwy o Kału-
szyn. W nowych pomieszczeniach będą prowadzone 

m.in. zajęcia poświęcone tradycji ziemi kałuszyńskiej 
i całego regionu. Budynek zostanie dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja za-
dania nastąpi w latach 2023-2024.

oprac. A. Parol
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Rozwój Infrastruktury Sportowej
Gmina Kałuszyn w ramach otrzymanej pomocy finan-
sowej w wysokości 180.990,00 zł ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
Mazowsze 2021” w grudniu zrealizowano zadanie pn. 
„Remont kompleksu sportowego w Kałuszynie”. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 241.320,32 zł.
Zadanie swoim zakresem objęło:

wymianę metalowej elewacji zaplecza socjalnego • 
oraz attyki łączącej szatnię z łazienką,
renowację i konserwację nawierzchni poliureta-• 
nowej na boisku wielofunkcyjnym oraz bieżni lek-
koatletycznej,
remont i konserwację powierzchni boiska wielo-• 
funkcyjnego z wypełnieniem piaskiem kwarcowym 
znajdującym się na stadionie lekkoatletycznym,
remont i konserwację nawierzchni kortu teniso-• 
wego wraz z chemiczną dezynfekcją odglonową 
przedmiotowej nawierzchni,
wymianę opraw oświetleniowych na energoosz-• 
czędne.

Realizacja zadania wpływa pozytywnie na atrakcyjność 
całego kompleksu boisk, co przełoży się na większą 

frekwencję udziału dzieci, młodzieży w zajęciach jak 
również w organizowanych zawodach przez Szkołę, 
Gminę Kałuszyn i kluby sportowe. Ponadto uatrak-
cyjni infrastrukturę sportowo-rekreacyjną mieszkań-
ców naszej gminy, a także przyczyni się do spędzenia 
przez nich większej ilości wolnego czasu na świeżym 
powietrzu.

oprac. A. Parol

Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie
W związku z wykryciem kolejnych przypadków wście-
klizny w 2021 r., na obszarze zagrożonym wścieklizną 
w województwie mazowieckim został wprowadzony 
obowiązek szczepień kotów przeciwko wściekliź-
nie, na podstawie rozporządzenia nr 49 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie zwalczania wście-
klizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, miń-
skiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, 
zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta 

stołecznego Warszawy. Zgodnie z ww. rozporządze-
niem, obowiązek szczepienia kotów przeciwko wście-
kliźnie powinien zostać zrealizowany w terminie 30 
dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, 
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia. Obszar zagrożony wściekli-
zną w województwie mazowieckim, w powiecie miń-
skim obejmuje gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk 
Mazowiecki, Siennica, Stanisławów, Latowicz, Cegłów 
oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek.

oprac. A. Dworzyńska

A2 na wschód od Warszawy
Wojewoda Mazowiecki wydał 9 grudnia decyzję  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
na ok. 12-kilometrowy odcinek autostrady A2 o prze-
kroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezer-
wą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu 
pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki. Jest to jeden 
z trzech odcinków prac nad fragmentem autostra-
dy A2: węzeł Kałuszyn (dawniej Ryczołek) – Siedlce. 
W ramach umowy powstanie również węzeł Grosz-
ki. Wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi 
przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska 
(np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego (np. bariery energochłonne). Inwestorem jest 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wy-
konawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest 
firma PUT Intercor. Umowa o wartości ok. 499,8 mln 
zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty 
jej zawarcia, przy czym po uzyskaniu decyzji ZRID do 
czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 
grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac 

przewidywane jest jesienią 2023 r. Tak znaczny roz-
wój infrastruktury drogowej z Warszawy na wschód, 
wpływa na atrakcyjność inwestycyjną terenów naszej 
gminy i jest szansą na jej rozwój. Sprawia że Gmina 
Kałuszyn staje się coraz bardziej interesującym miej-
scem do zamieszkania i do inwestowania. Bezpośred-
nie połączenie autostradowe z Warszawą skróciło czas 
dojazdu do stolicy. Na terenie gminy zlokalizowane 
będą dwa węzły autostradowe przez co zarówno od 
strony zachodniej jak i wschodniej będzie łatwo do-
jechać. Wychodząc naprzeciw planowanym pracom 
związanym z budową autostrady, władze samorzą-
dowe naszej gminy w 2019 roku rozpoczęły działa-
nia nad zmianą zagospodarowania przestrzennego 
terenów przy ulicy Warszawskiej w kierunku Siedlec. 
Ich zwieńczeniem jest uchwalenie na ostatniej sesji  
w 2021 roku nowego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru 
zabudowy przemysłowej i przemysłowo-usługowej, 
poszerzając znacznie tereny inwestycyjne (szczegóły 
w poniższym artykule).
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Zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego 
przy trasie DK-2 w mieście Ka-
łuszyn
Uchwałą XXVII/254/2021 Rady Miej-
skiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 
2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kałuszyn dla obszaru zabu-
dowy przemysłowej i przemysłowo-
usługowej zmieniono dotychczasowe 
przeznaczenie obszarów znajdujących 
się w południowo-wschodniej części 
miasta Kałuszyn (teren nr 1) oraz na 
południe (teren nr 2) od drogi krajo-
wej nr 2 – ulicy Warszawskiej.
Teren nr 1 usytuowany jest na północ 
od ulicy Warszawskiej (droga krajowa 
nr 2) oraz na południe od ulicy Mar-
tyrologii. Obejmuje swym zasięgiem 
działki ewidencyjne należące do ob-
rębu Kałuszyn o łącznej powierzchni 
około 82 ha. Występują tu głównie te-
reny rolne niskich klas bonitacyjnych, 
częściowo zakrzewione i zadrzewio-
ne, a także tereny utwardzone (skła-
dy) – obecnie jest terenem zabudowy 
produkcyjnej, składów, magazynów  
i centrów logistycznych oraz zabudo-
wy usługowej (PU) oraz terenem za-
budowy produkcyjnej, składów, ma-
gazynów i centrów logistycznych (P).
Teren nr 2 położony jest na połu-
dnie od drogi krajowej nr 2 i zachód 
od granicy administracyjnej miasta. 
Obejmuje działki należące do obrę-
bu ewidencyjnego Kałuszyn o łącznej 
powierzchni około 20 ha. Występuje 
tu zabudowa usługowa (stacja de-
montażu pojazdów, warsztat samo-
chodowy), zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, tereny zakrzewione  
i zadrzewione, maszt telefonii komórkowej. Całkowita 
powierzchnia terenów objętych mpzp wynosi około 
102 ha – obecnie jest terenem zabudowy usługowej  

i produkcyjnej (UP) oraz terenem zabudowy produkcyj-
nej, składów, magazynów i centrów logistycznych (P).

oprac. M. Sawicka

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLA-
RACJĘ o źródłach ogrze-
wania budynków. 
Deklarację musi złożyć każ-
dy właściciel nieruchomości 
lub zarządca budynków.
Sama deklaracja CEEB może 

być złożona elektronicznie przez Internet, za pomocą 
profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-d-
owodu na stronie www.zone.gung.gov.pl lub w for-

mie papierowej w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie.
Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub za-• 
rządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploato-• 
wane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych  • 
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł 
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spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach;
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjo-• 
nalnie);
adres e-mail (opcjonalnie).• 

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu 
który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Kiedy składamy deklarację?

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uru-
chomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy zło-
żyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia
- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uru-
chomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć 
do 30 czerwca 2022 r.
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

oprac. M. Sawicka

Informacja z obrad Rady Miejskiej 
w Kałuszynie
W dniu 29 grudnia 2021 r. odbyła się XXVII zwy-
czajna Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, której te-
matem było „Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.”, 
„Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Kałuszynie 
na 2022r.” oraz „Zatwierdzenie planów pracy stałych 
komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 2022 r.”
Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące następują-
cych spraw:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na • 
lata 2022-2035;
uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;• 
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przed-• 
miotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Kałuszynie na 2022 rok;
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 • 
rok;
zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady • 
Miejskiej w Kałuszynie na 2022 rok;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata • 
2021-2035;
zmian w budżecie gminy na 2021 rok;• 
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie  • 

w sprawie szczegółowych warunków przyznania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania;
miejscowego planu zagospodarowania prze-• 
strzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudo-
wy przemysłowej i przemysłowo-usługowej;
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-• 
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kałuszyn w obszarze A;
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  • 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
zmiany uchwały Nr XX/187/2021 Rady Miejskiej • 
w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowa-
nia projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn;
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kałuszyna;• 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od-• 
płatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Kału-
szynie.

oprac. K. Strupiechowska 

Stypendia Burmistrza dla najlepszych 
uczniów
Jak co roku, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miej-
skiej w Kałuszynie z dnia 27 grudnia 2017 roku  
w sprawie zasad udzielania stypendiów, Pan Burmistrz 
nagrodził uczniów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, 
którzy w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 osią-
gnęli najlepsze wyniki w nauce i otrzymali wzorową 
ocenę z zachowania. Nagrodą jest stypendium wy-
płacane za okres od 1 lutego do 30 czerwca. W bieżą-
cym roku szkolnym nagrodzonych zostało 7 uczniów, 
są to:
1. Nikola Guzek, klasa VI B, średnia ocen 5,83
2. Zofia Kurowska, klasa VIII C, średnia ocen 5,71
3. Justyna Witon, klasa VII C, średnia ocen 5,64
4. Aleksandra Goźlińska, klasa VII A, średnia ocen 5,64
5. Maria Borucińska, klasa V B, średnia ocen 5,58
6. Wiktoria Sęktas, klasa VIII A, średnia ocen 5,57
7. Eliasz Kublik, klasa VII B, średnia ocen 5,50
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II pół-

roczu i w dalszej edukacji, a dumnym rodzicom gra-
tulujemy tak zdolnych dzieci. Życzymy również, aby 
osiągnięte wyniki i sukcesy były motywacją do dalszej 
nauki.

oprac. J. Gójska
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Wigilia Senior +
W dniu 17.12.2021 r. nasi Klubowicze spotkali się na 
uroczystej wieczerzy Wigilijnej. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz 
oraz księdza Proboszcza Parafii Kałuszyn. Wszyscy 
uczestnicy mogli wspólnie podzielić się opłatkiem, 
pomodlić oraz skosztować dań wigilijnych – własno-
ręcznie przygotowanych przez Panie z Klubu Senio-
ra. Dodatkowo mogliśmy podziwiać występ dzieci 
ze Szkoły Podstawowej z Kałuszyna, przygotowany 
specjalnie na tę okazję. Dzieci wręczyły zaproszonym 
gościom karty świąteczne wykonane przez swoich 
kolegów i koleżanki ze szkoły. Nie zabrakło również 
występu wokalnego Naszych Klubowiczek.
Panie jak zwykle zaskoczyły wszystkich perfekcyjnym 

wykonaniem, zarówno tradycyjnych kolęd jak rów-
nież wyszukanych pastorałek. Czas miło upłynął przy 
dźwiękach kolęd i wspólnych rozmowach.

oprac. M. Laskowska

Wigilia u sportowców
W gościnnych progach Domu Kultury w Kałuszynie 
odbyło się spotkanie wigilijne klubu Victoria Kałuszyn 
z udziałem Burmistrza Miasta Arkadiusza Czyżewskie-
go, Radnego Rady Powiatu Dariusza Przybyłko oraz 
przedstawicieli wszystkich sekcji sportowych. Naj-
młodsi członkowie klubu otrzymali paczki przygoto-
wane przez Zarząd klubu Victoria ufundowane przez 
firmę LIDL. Ponadto odbyło się oficjalne zakończenie 
sezonu tenisowego z wręczeniem pucharów za kla-
syfikację GRAND PRIX 2021, którą zwyciężył Rafał 
Kamecki. Prezes Victorii Kałuszyn Marek Cembrowski  
w krótkim wystąpieniu podsumował działalność klu-
bu w mijającym roku, składając jednocześnie podzię-
kowania dla Rady Miejskiej w Kałuszynie za wspiera-

nie działalności klubu oraz inwestycje sportowe.
oprac. D. Przybyłko
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Dobre wieści
23 grudnia 2021 r. ksiądz Jerzy Marcin Skłucki, do-
tychczasowy administrator Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny otrzymał z rąk biskupa 
diecezjalnego Romualda Kamińskiego nominację na 
proboszcza naszej parafii. Dekret wszedł w życie 25 
grudnia w Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Księ-
dzu nominatowi na nowy etap życia kapłańskiego 

życzymy radości, niegasnącej energii, dużo sił w po-
konywaniu przeszkód życiowych, owocnej pracy na 
pożytek parafii i gminy Kałuszyn. Obfitych łask Bożych 
oraz Opieki Matki Bożej. Jednocześnie dziękujemy za 
dotychczasową pracę duszpasterską, w szczególności 
za posługę w naszej Parafii. Ksiądz Jerzy Marcin Skłuc-
ki pochodzi z parafii Zwiastowania Pańskiego (War-
szawa-Rakowiec). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 
czerwca 2003 r., z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. 

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe
W dniu 16 grudnia 2021 r. w Domu Kultury w Kału-
szynie odbyło się samorządowe spotkanie opłatkowe 
Burmistrza Kałuszyna z radnymi Rady Miejskiej, sołty-
sami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Kałuszyn. Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czy-
żewski życzył zgromadzonym zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, do których 
dołączył życzenia noworoczne. Życzenia świąteczne 
złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław 
Michalczyk.
Świątecznego błogosławieństwa udzielił ks. Jerzy 
Skłucki Proboszcz Parafii pw. WNMP w Kałuszynie.

oprac. H. Sęktas
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W roku 1998 uzyskał tytuł magistra teologii moralnej 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
a w 2002 roku tytuł licencjata teologii pastoralnej na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 
2011-2013 studiował pedagogikę na studiach dokto-
ranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po-
sługę duszpasterską rozpoczął 29.06.2003 r.  w parafii 
NMP Matki Kościoła w Ostrówku, gdzie przebywał do 
15.09.2003 roku. Następnie w okresie od 15.09.2003 
r. do 29.06.2007 r. był wikariuszem w Parafii Św. Izy-
dora w Markach, a do 29.08.2009 r. w parafii MB Lo-
retańskiej na warszawskiej Pradze. Posługę kapłańską 
w parafii Św. Wojciecha BM w Wiązownej pełnił do 
28.08.2013 r.  Do  30.11.2013 r. przebywał w parafii 
Narodzenia Pańskiego w Jasienicy, zaś do 25.07.2014 
r. w parafii Św. Barnaby Ap. na warszawskim Zaciszu. 
01.09.2014 r. został wikariuszem  w parafii Św. Piotra, 
Fouesnant, Diec. Quimper et Léon we Francji gdzie 
przebywał do  01.08.2015 r. Z początkiem sierpnia 

2015 r. rozpoczął pracę w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Kałuszynie. 29.07.2021 r. po tragicznej śmierci ks. 
Władysława Szymańskiego został administratorem  
a 25.12.2021 r. proboszczem.

oprac. I. Noińska

Wsparcie dla OSP w Falbogach
21 grudnia 2021 r. Burmistrz Kałuszyna przekazał 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach samochód 
ratowniczo-gaśniczy STAR 244, rocznik 1996. O zakup 
tego samochodu po zapoznaniu się z jego stanem 
technicznym i funkcjonalnością zabiegali strażacy. 
Samochód został zakupiony przez Gminę Kałuszyn 
za cenę 50.000 zł i zastąpi Jelcza P422, który coraz 
częściej zawodził.
OSP Falbogi przekazała na zakup tego pojazdu kwotę 
21.000 zł.

oprac. H. Sęktas

Samochód dla ZGK
W grudniu zeszłego roku z funduszy gminnych dzię-
ki uprzejmości radnych i Pana Burmistrza został za-
kupiony samochód ciężarowy typu śmieciarka marki 
Volvo. Samochód z 2009 roku sprowadzony z zagra-
nicy. Wyposażony w kamerę cofania, wagę, urządze-
nie prasujące z komorą 14m3 . Może obsługiwać po-
jemniki 110-1100l oraz zbierać odpady komunalne 
od mieszkańców dzięki niskiej zabudowie. 
Auto uzupełni flotę Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i usprawni pracę w zakresie obsługi miasta.

oprac. R. Wójciak

Spotkanie z wędkarzami
27 grudnia odbyło się spotkanie Burmistrza Arka-
diusza Czyżewskiego z wędkarzami, korzystającymi  
z gminnego zbiornika Zalew Karczunek. 
Na zebraniu podsumowano działalność w zakresie 
tegorocznych wpływów za pozwolenia wędkarskie  
i zarybień. W roku 2021 wykupiono 72 karty stałego 
użytkownika łowiska oraz 128 pozwoleń jednorazo-
wych, co dało kwotę 13.740 zł. Na zarybienia prze-
znaczono 4.700 zł, za które zakupiono 250 kg karpia, 
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50 kg lina oraz 50 sztuk jesiotra. Planowane są dalsze 
zarybienia leszczem, jaziem i karpiem srebrnym. Na 
spotkaniu przyjęta została także propozycja wydłuże-
nia okresu nocnych połowów dla posiadaczy stałych 

kart o 2 i 4 sobotę maja oraz omówiono wiele szcze-
gółowych kwestii organizacyjnych.

oprac. D. Przybyłko

To jest niemożliwe!
W grudniu 2021 r. po raz drugi w naszej szkole został 
ogłoszony rodzinny konkurs na najpiękniejszą szop-
kę bożonarodzeniową. Początkowo organizatorem 
konkursu był zespół redakcyjny gazetki „Tornister”  
i Samorząd Uczniowski. Potem dołączyła do nas Pa-
rafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie i Bibliote-
ka Publiczna. Kiedy zbliżał się termin przekazywania 
prac konkursowych, nikt z nas nie spodziewał się, że 
na konkurs wpłynie tak dużo szopek. Sądziliśmy, że 
szybko i łatwo uda nam się wyłonić zwycięzców. A to 
nie była prawda.
Rozstrzygnięcie „Rodzinnego konkursu na najpięk-
niejszą szopkę bożonarodzeniową” okazało się dla ju-
rorów wyzwaniem ponad ich siły i możliwości. Wpły-
nęły 34 prace konkursowe. Każda piękna, oryginalna, 
wyjątkowa, niepowtarzalna, niezwykła. Wykorzystanie 
różnorakich materiałów, zaangażowanie członków 
rodziny, dbałość o detale i szczegóły, pomysłowość, 
ogromny wkład pracy i czasu – tego się nie dało po-
równać i ocenić. Nie mogliśmy wyróżnić jednej szopki 
ponieważ byłoby to krzywdzące dla pozostałych. Każ-
demu podoba się coś innego, bo mamy różne gusta, 
różną wrażliwość, zwracamy uwagę na inne aspekty. 
Stąd nasza decyzja: wszystkie szopki zajmują pierw-
sze miejsce. Poniżej lista laureatów:
Oskar Pazdyka I C; Jagoda Cymbalińska II A; Franciszek 
Mroczek 0 C; Piotr Mroczek V A, Hubert Mroczek I C; 
Nadia Wierzbicka II C; Jakub Orliński I C; Aleksandra 
Chmielewska II B; Gabriela Karczewska V B; Izabela 
Kuć V B; Ignacy Abramowski 0 B, Dziadek Piotr, Mama 
Róża, Ciocia Ola; Ola Woźniak III C; Mikołaj Milewski 
0 A; Aleksandra Czyżewska III B Aleksy Czyżewski VII 
B; Kamil Mroczek IV B; Kacper Czajkowski II B; Eliza 
Długaszek III C; Kamila Sosińska IV A; Maciek Gro-
madowski V B; Hanna Krzemińska 0 B; Jan Bugno I A; 
Maria Borucińska V B; Julia Muszelik 0 A; Ola Namięta 
IV A Maciek Namięta VIII B; Kacper Kurkus I B Karolek 
Kurkus 0 B; Franek Kujda III B; Natalia Celińska II B;  
Zosia Laskowska I C; Gabrysia Bajszczak z rodziną II 
A; Lena Wiśniewska 0 C; Aleksander Raciborski z ro-
dziną oraz bratem Kaziem 0 C;  Otylia Mroczek VIII A; 
Kornelia Abramowska V B, Aurelia Abramowska 0 C, 
Irmina Abramowska; Nadia Tenderenda 0 C Urszula 
Tenderenda III B;  Adam Mikołajczyk 0 A.
Dziękujemy twórcom szopek, gratulujemy pomy-
słowości i pracowitości. Cieszymy się, że „rodzinny 
konkurs” rzeczywiście okazał się rodzinny i mamy na-
dzieję, że praca nad szopkami jeszcze bardziej zjed-
noczyła i scaliła rodziny i wprowadziła w świąteczny 
klimat. Nagrodą w konkursie było zaprezentowanie 
szopek na wystawie w kościele parafialnym i wspólna 
wycieczka autorów prac (uczniowie, rodzice, dziad-

kowie, ciocie, wujkowie) – wszyscy zaangażowani. 
Wyjazd „Szlakiem iluminacji bożonarodzeniowych  
w Warszawie” odbędzie się pod koniec stycznia 2022r. 
Sponsorem wycieczki jest Biblioteka Publiczna w Ka-
łuszynie i dyrektor Szkoły Podstawowej. Serdecznie 
dziękujemy! Podziękowania kierujemy również do 
księdza proboszcza Jerzego Skłuckiego za zaangażo-
wanie w organizację konkursu, pomoc w wyekspono-
waniu prac i nagrody rozdawane w kościele w okresie 
noworocznym. Szopki wróciły już do właścicieli, ale 
nadal można je oglądać w „Fotogalerii” na stronie na-
szej szkoły.

oprac. I. Borucińska
Z ostatniej chwili
W związku z obecną sytuacją pandemiczną, licznymi 
zachorowaniami, kwarantannami i izolacjami, wy-
cieczka została przełożona na inny bezpieczny termin. 
Zmieni się również program wycieczki.
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Chór parafialny kolęduje
Wszyscy lubimy kolędy. Znamy jedną lub dwie zwrot-
ki najpopularniejszych, najczęściej śpiewanych w ko-
ściele. W wielu rodzinach po wigilijnej kolacji rozpo-
czyna się wspólne kolędowanie. Ale chór parafialny 
z Kałuszyna i z Groszk śpiewał kolędy już od połowy 
listopada podczas cotygodniowych prób. Z pomocą 
organisty pana Sławomira Strupiechowskiego przy-
gotowywaliśmy się do intensywnego czasu kolędo-
wania w grudniu i w styczniu. Zaczęliśmy podczas 
pasterki, która w tym roku miała szczególną oprawę. 
Ksiądz Jerzy Skłucki otrzymał wtedy dekret, w którym 
został mianowany na proboszcza naszej parafii. Śpie-
wy parafian, gości i chórzystów niosły się ulicami Ka-
łuszyna w tę magiczną wigilijną noc. W II dzień Świąt 
Bożego Narodzenia 26.XII podczas Mszy Św. o godz. 
9.00 chór również przygotował oprawę muzyczną.
Kolejna odsłona chóru to Orszak Trzech Króli 6.I.2022 
r. Wszyscy pięknie przebrani i wystylizowani wczuli 
się w atmosferę i nastrój orszaku. Pan organista grał 
na akordeonie, zaś chórzyści towarzyszyli mu śpiewa-
jąc. Atmosfera była niezapomniana. Radość wspólne-
go kolędowania i zabawy udzieliła się uczestnikom 
korowodu i w doskonałych nastrojach wszyscy dotarli 
pod scenę w parku miejskim, aby oddać hołd małe-
mu Jezuskowi i Jego rodzicom. 
Trzy dni później w niedzielę 9.I na godz. 18.00 ks. 
proboszcz zaprosił parafian i gości na „Koncert kolęd  
i pastorałek” w wykonaniu parafialnego chóru. 
Oprócz gry na keybordzie pana organisty, chórzy-
stom towarzyszyło również dwóch gitarzystów: na gi-
tarze akustycznej p. Stanisław Bajszczak, a na gitarze 
basowej – p. Jan Osica. Chór pod batutą p. Sławomi-
ra Strupiechowskiego zaśpiewał 14 utworów: kolędy 
tradycyjne, współczesne i pastorałki. Bardzo cieszyła 
obecność wielu ludzi - prawie wszystkie ławki były 
zapełnione. Niektórych kolęd publiczność tylko słu-
chała, przy innych włączała się do śpiewu, klaskała, 

a nawet tańczyła. W naszym parafialnym kościele nie 
było dotychczas tańców, ale to się zmieniło 9.I kiedy 
przy ostatniej kolędzie „Bóg się rodzi” ks. proboszcz 
zaprosił chętnych do poloneza i kilka par wykonało 
piękny układ z przejściami i mostkami. Atmosfera 
podczas koncertu była rodzinna i bardzo ciepła. Czas 
kolędowania trwa do 2.II. Dlatego proboszcz z Czer-
wonki Liwskiej zaprosił nasz parafialny chór do swojej 
parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika i 23.I po-
jechaliśmy tam, aby wziąć udział w Mszy Św. Przygo-
towaliśmy oprawę muzyczną mszy, a potem daliśmy 
koncert kolęd i pastorałek. 
Nasz występ spotkał się z bardzo miłym odzewem. 
Na koniec parafianie zaprosili nas na kawę i domowe 
ciasto.
Kończymy powoli kolędowanie i niedługo rozpoczy-
namy próby pieśni wielkopostnych. Nadal zaprasza-
my chętnych do zapisywania się do chóru. Jak mówił 
św. Augustyn; „Kto śpiewa, modli się podwójnie”. Po-
módlmy się razem.

oprac: I. Borucińska

II Kałuszyński Orszak Trzech Króli
Już drugi w historii Kałuszyna Orszak Trzech Króli za 
nami. Cóż można o nim powiedzieć? Było wspania-
le, barwnie i klimatycznie (nieoczekiwanie sypnęło 
śniegiem)! Przed rozpoczęciem Orszaku odbyła się 
Msza Św. w kościele, którą sprawowali duszpasterze 
– Proboszcz naszej parafii ksiądz Jerzy Marcin Skłucki 
i ksiądz Jacek Pielak. Po Mszy Św. na schodach ko-
ścioła powitano Trzech Króli. Odegrano pierwsze sce-
ny jasełkowe z udziałem księdza, Trzech Króli oraz 
Świętej Rodziny. Następnie po modlitwie Anioł Pań-
ski „aktorzy” orszakowych scen, mieszkańcy, parafinie  
i goście wyruszyli w radosnym orszaku ulicami mia-
sta do stajenki w Parku Miejskim. Na czele orszaku 
szedł Archanioł z gwiazdą betlejemską w asyście le-
gionu rzymskiego, flag, mędrców i postaci kojarzo-
nych z szopką betlejemską, a za nimi podążali wszy-
scy uczestnicy barwnego korowodu w koronach i ze 

śpiewnikami kolędowymi, o które zadbała Biblioteka. 
Odgrywane podczas orszaku scenki przygotowa-
ne były przez przedstawicieli lokalnej społeczności. 
Ze śpiewem kolęd na ustach i z radością uczestnicy 
ulicznych jasełek dotarli do Parku Miejskiego, gdzie 
w zaaranżowanej żywej szopce Trzej Królowie oddali 
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pokłon Dzieciątku Jezus. Orszak ponownie zaktywi-
zował lokalną społeczność zarówno w przygotowa-
niach jak i podczas przebiegu wydarzenia. Wspólne 
działania przedstawicieli władz samorządowych, du-
chownych, ministrantów, dzieci i młodzieży szkolnej, 
lokalnych chórów: parafialnego z Kałuszyna i zespo-
łu chóralnego „WALIBABKI” z Groszk, Zespołu Pieśni  
i Tańca Kasianiecka ze Szkoły Podstawowej w Kałuszy-
nie, Międzypokoleniowego Zespołu Razem przyczy-
niły się do kultywowania tradycji naszej Małej Ojczy-
zny. W przygotowania włączyli się również strażacy 
ochotnicy, policja, rolnicy, sołtysi, pracownicy urzędu  
i jednostek organizacyjnych gminy oraz wolontariu-
sze. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego II Kałuszyński Orszak Trzech 
Króli odznaczał się różnorodnością i bogactwem form. 
Wypożyczono stroje dla uczestników, atrakcją dla 
najmłodszych były zwierzęta: alpaki, kucyk, osiołek  
i koziołek. Tegoroczną nowością był udział szczu-
dlarzy w strojach aniołów, którzy nadali wydarzeniu 
wyjątkową oprawę. Przygotowane nagłośnienie spra-
wiło, że wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia mogli się 
włączyć we wspólne kolędowanie i z łatwością usły-
szeć wykonywane dialogi. Na uczestników korowo-
du w Parku Miejskim czekał poczęstunek: ciasta oraz 
gorący bigos, grochówka i herbata. W trakcie wyda-
rzenia Dyrektor Biblioteki i Burmistrz Kałuszyna infor-
mowali zgromadzonych o Partnerstwie Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.
Ogromna radość przepełnia nas organizatorów, po-
nieważ ponownie przekonaliśmy się, że kałuszynia-
nie czekają na orszak. Świadczy o tym fakt, że dużo 
osób postanowiło 6 stycznia 2022 r. spędzić razem  
z nami. Widzieliśmy rodziny, osoby samotne, młodych 
i seniorów, którzy chętnie uczestniczyli w tym przed-
sięwzięciu. To dowodzi, że tradycja orszakowa coraz 
mocniej zakorzenia się w Kałuszynie i mieszkańcy na 
nią czekają. Mimo iż obostrzenia epidemiczne ogra-
niczały przygotowanie uroczystości było ciekawie, 
kolorowo i radośnie. Nie zabrakło również osób i in-
stytucji, które wspierały naszą pracę.
Dziękuję współorganizatorom: Burmistrzowi Kału-
szyna Panu Arkadiuszowi Czyżewskiemu i Probosz-
czowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie 
księdzu Jerzemu Skłuckiemu, którzy dbają i wspierają 
podtrzymanie tradycji w Naszej lokalnej społeczności. 
Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Szczególne podziękowanie kieruję 
do Zarządu Województwa Mazowieckiego za sfinan-
sowanie tego projektu.Nasz Orszak to wspólna praca 
bardzo wielu osób. Dziękuję wszystkim za wystąpienie 
w tegorocznej aranżacji Orszaku Trzech Króli. W tym 
roku aktorami orszakowych scen byli: Proboszcz naszej 
Parafii – Ksiądz Jerzy Marcin Skłucki główny dowodzą-
cy Orszaku. Gościem specjalnym był ksiądz Jacek Pie-
lak Proboszcz parafii św. Augustyna w Kambii (Sierra 
Leone). Mędrcami, którzy przybyli do nas z dalekiego 
Wchodu byli: Król Kacper – Burmistrz Kałuszyna Pan 
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Partnerem wydarzenia pod nazwą „II Kałuszyński Orszak Trzech Króli” był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Arkadiusz Czyżewski, Król Melchior – Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Bogusław Michalczyk, Król Baltazar 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Pan Ma-
rek Pachnik. W roli Świętej Rodziny wystąpili Państwo 
Paulina i Jacek Gójscy z synkiem Eugeniuszem z Przy-
toki. Na czele orszaku szedł Archanioł, czyli Pan Jaro-
sław Abramowski z Patoku. W inscenizacji Orszakowej 
wzięli również udział: Międzypokoleniowy Zespół Ra-
zem oraz Zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka ze Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie pod kierunkiem Pani Teresy 
Kowalskiej. Połączone chóry: parafialny z Kałuszyna  
i zespół chóralny „WALIBABKI” z Groszk pod kierun-
kiem Pana Sławomira Strupiechowskiego. Pani Danu-
ta Olszewska, która przeczytała okolicznościowy wiersz 
autorstwa męża Seweryna. W postacie pasterzy, legio-
nistów, aniołów oraz flagowych wcielili się: uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie oraz ministranci  
i bielanki. Indywidualne podziękowania kieruję do Pio-
tra Grabarka i Angeliki Ciborowskiej. Podziękowania 
składam również osobom zaangażowanym w organi-
zację tego wydarzenia: Pawłowi Rozenkowi i Kamilowi 
Stecowi za nagłośnienie, Pani Agnieszce Zych i Panu 
Karolowi Karabanowi za udostępnienie gwiazdy.
Dziękuję: Właścicielom Szkółki Krzewów Państwu Do-
rocie i Piotrowi Rozenkom z Kałuszyna, Państwu Syl-
wii i Piotrowi Wocialom z Przytoki, Państwu Elżbiecie  
i Zbigniewowi Milewskim z Olszewic. Dziękuję osobom, 
które podarowały słodki poczęstunek. W szczególno-
ści paniom: Marii Dmowskiej, Annie Zawadzkiej, Sylwii 
Wocial, Beacie Ratuskiej, które także pomagały przy 
rozdawaniu przygotowanych potraw. Druhom z OSP 
Kałuszyn i Policji z Kałuszyna dziękuję za czuwanie 
nad naszym bezpieczeństwem. Dziękuję pracownikom 
Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej 
za pomoc techniczną. Za oprawę fotograficzną i video 
relację z imprezy dziękuję Karolinie Pokora Kunka i Mar-
cinowi Ciechańskiemu. Dziękuję moim pracownicom za 
przygotowanie całego przedsięwzięcia oraz wszystkim, 
którzy aktywnie włączyli się w Orszak. Bardzo cieszy 
mnie fakt, że w tym roku było nas więcej. Mieszkań-
cy, którzy uczestniczą w naszych wydarzeniach two-
rzą wraz z nami ten wyjątkowy klimat. Wspaniałe jest 
to, że w obecnych bardzo trudnych czasach udało się 
włączyć do wspólnego działania tak liczne grono osób  
i organizacji i że tak ciepło zostało ono przyjęte przez 
naszą lokalną społeczność. To my wszyscy tworzymy 
klimat tego wspaniałego święta, które poprzez Orszaki 
Trzech Króli, jako ulicznych i największych na świecie 
Jasełek budujemy naszą tożsamość, naszą wiarę i Pol-
ską Kulturę.
Serce się raduje, gdy wiem, że wokół nas jest tyle wspa-
niałych osób, które skłonne są do pomocy.
Być częścią naszej społeczności to ogromny zaszczyt, 

dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie.
Anna Andrzejkiewicz – dyrektor 

Biblioteki Publicznej w Kałuszynie
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Koncert kolęd i pastorałek Orkiestry im. Jana 
Pawła II w Kałuszynie
16 stycznia 2022 roku Orkiestra Dęta im. Jana Pawła 
II pod batutą kapelmistrza Rafała Walentka zgodnie  
z przyjętą tradycją przygotowała dla Mieszkańców 
Kałuszyna oraz gminy, koncert kolęd, pastorałek  
i utworów o tematyce bożonarodzeniowej koncertu-
jąc w Domu Kultury w Kałuszynie.
W świąteczny nastrój wprowadziły słuchaczy dwa 
utwory, White Christmas oraz przebój zespołu Wham, 
Last Christmas. Tegoroczny koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu Orkiestry został przygotowany wraz so-
listami Agnieszką Olszewską, Julią Pietrzak, Martyną 
Rzyszkowicz oraz tenorem Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej Rafałem Bartmińskim. Koncert był niezwy-
kłą okazją do usłyszenia kolęd powszechnie znanych 
jak i tych, o których już troszkę zapomniano. Oczy-
wiście na koncercie nie zabrakło dumnych rodziców 
oraz dziadków naszych muzyków, którzy wsłuchiwali 
się w pięknie wykonane kolędy oraz pastorałki. Wy-

stęp solistów spotkał się z gromkimi brawami i bar-
dzo serdecznym przyjęciem przez zgromadzoną wi-
downię, na której nie zabrakło Burmistrza Kałuszyna 
Pana Arkadiusza Czyżewskiego. Nie zabrakło również 
wspólnego kolędowania, wspólnie z orkiestrą, soli-
stami, zebrana publiczność wykonała na zakończenie 
koncertu kolędę Cicha Noc.

oprac. R. Walentek

Świetlica oddana do użytkowania
W dniu 22 stycznia 2022 r. odbyło się przekazanie 
do użytkowania świetlicy w Milewie po rozbudo-
wie i gruntownej modernizacji budynku. Oficjalnego 
przekazania budynku dokonał Burmistrz Kałuszyna 
Pan Arkadiusz Czyżewski przy udziale radnych Rady 
Miejskiej na czele z Przewodniczącym Panem Bogu-
sławem Michalczykiem oraz licznie zgromadzonych 
mieszkańców wsi. Obiekt poświęcił ks. Jerzy Skłucki 
- Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kałuszynie. Sołtys Milewa Pani Monika 
Chrościcka podziękowała Panu Burmistrzowi i Radzie 
Miejskiej za ten piękny obiekt, który będzie służył 
mieszkańcom. 
Budynek świetlicy wiejskiej powstał w latach 80-tych. 
Jest to budynek parterowy. Wykonano rozbudowę 
budynku świetlicy w poziomie parteru oraz nadbu-
dowę poprzez przykrycie budynku dachem wielospa-
dowym. W strefie wejściowej zostały przebudowane 
schody zewnętrzne i wykonana pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych. W budynku zostały utworzone 
dwie sale spotkań, kuchnia, wiatrołap, pomieszcze-
nia magazynowe, sanitariaty. Wykonano instalacje 
sanitarne – wodno-kanalizacyjne, elektryczne, w po-
mieszczeniach zamontowano grzejniki elektryczne. 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi – 226,20 
m2, powierzchnia użytkowa – 125,60 m2.

oprac. A. Parol

Upamiętnienie 159. Rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego
W przededniu 159. Rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego Kałuszyn uczcił bohaterstwo uczest-
ników tego zrywu narodowo-wyzwoleńczego prze-
ciwko rosyjskiemu zaborcy. Delegacja na czele z 
Burmistrzem Kałuszyna Panem Arkadiuszem Czyżew-
skim oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kałuszy-
nie wraz z dyrektorem Panem Markiem Pachnikiem,  
w tym koło historyczne pod opieką Pani Katarzyny 
Mroczek złożyła symboliczne kwiaty oraz zapaliła zni-
cze przy Krzyżu upamiętniającym powstańcze walki z 
lat 1863-1865 przy ul. Chopina w Kałuszynie.

oprac. H. Sęktas
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JUBILEUSZOWY 30. FINAŁ WOŚP 
i kolejny rekord…
„Zagraliście wspaniale! Mimo ciężkich warunków po-
godowych, mimo trwającej pandemii. Dziękujemy!” – 
takie słowa wśród wielu podziękowań otrzymaliśmy 
między innymi z Fundacji WOŚP. 30 finał za nami 
Po raz kolejny udało się uzbierać rekordową sumę 
60.077,26 zł. Zapracowało na to wielu ludzi począw-
szy od tych najmłodszych wolontariuszy przemierza-
jących ulice i drogi, kwestujących do puszek, poprzez 
tych, którzy wrzucali pieniążki przeznaczone na tego-
roczny cel: leczenie i diagnostyka chorób okulistycz-
nych dzieci, aż do tych uczestniczących w organiza-
cji finału. W sztabie Kałuszyn poza zbiórką uliczną  
w której brali udział uczniowie naszej szkoły, szkoły 
im A. Tyszki z Janowa oraz wolontariusze z gminy Wę-
grów i Mińsk Mazowiecki działo się dużo ciekawych 
inicjatyw.
Przez cały tydzień przed finałem pod okiem nauczy-
cieli odbywały się różne formy działań w tym: warsz-
taty chemiczne, na których uczniowie wykonywali 
pachnące, żelowe mydełka, sprzedaże rękodzieła, 
ciast i słodkich deserów, różności na loterii fantowej.
W dniu finału 30 stycznia na hali sportowej w kawia-
rence orkiestrowej serwowano tradycyjnie kawę, her-
batę i słodkie pyszności. 
Na kiermaszu książki panie z Biblioteki Publicznej 
oferowały ciekawe tytuły dla dzieci i dorosłych. Funk-
cjonowało stoisko walentynkowe /bo przecież wa-
lentynki tuż, tuż/ z piernikowymi sercami, okoliczno-
ściowymi kartami i biżuterią oraz innymi drobiazgami 
„od serca”. Odbywała się sprzedaż gadżetów orkie-
strowych „z sercem” i otrzymanych darów. O miejsca 
i puchary WOŚP walczyli zawodnicy Tenisa Stołowego 
w trzech kategoriach. Nad zalewem było wielkie mor-
sowanie.
W Kałuszynie stały także skarbony stacjonarne: w Bi-
bliotece Publicznej, w Domu Kultury i w Przedszkolu. 
Pieniążki można było przekazać nawet nie wychodząc 
z domu przelewając je na e-skarbonkę wolontariuszy 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa. Wszystko to 
działo się pod kierunkiem członków sztabu, nauczy-
cieli i pracowników szkoły, dyrekcji szkoły i przyjaciół 
na których zawsze możemy liczyć. Wszystkim, którzy 
okazali swoje wielkie serce ogromnie dziękujemy. 
Wspierano nas bowiem mocno na różny sposób.
Dziękujemy za przekazane dary, prace artystyczne, 
smaczne ciasta, pączki, ciasteczka.
Dziękujemy za uczestnictwo w działaniach sportow-
com, morsom, rodzicom naszych dzieci i wszyst-
kim, którzy poświęcili swój świąteczny czas na bycie  
z nami. Pokazaliśmy po raz kolejny, że razem jeste-
śmy w stanie wykonać dzieło na miarę wielkich serc, 
jakie biją gorąco w kałuszyńskiej społeczności.

Szef Sztabu WOŚP w Kałuszynie 
Teresa Kowalska 
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Jak rozwija się choroba alkoholowa?
Fazy alkoholizmu sprawiają, że choroba alkoholowa 
nie ujawnia się nagle, ale w poszczególnych okresach 
ma zróżnicowane stopnie nasilenia, a każdy przypa-
dek uzależnienia od alkoholu poprzedzony jest wy-
stępowaniem sygnałów ostrzegawczych. Jeśli te sy-
gnały zostaną w porę zauważone, rozwój alkoholizmu 
może zostać zahamowany jeszcze zanim dojdzie do 
pojawienia się zaawansowanych symptomów cho-
roby. Aby tak się jednak stało, konieczna jest szybka  
i zdecydowana reakcja otoczenia. Bez niej osobie 
uzależnionej niezwykle trudno jest przestać pić – po-
zostawiona sama sobie stacza się coraz bardziej, a jej 
alkoholizm przybiera charakter chroniczny – leczenie 
alkoholizmu w takim przypadku jest bardzo trudne.
Pierwsza faza, zwana wstępną, może trwać nawet 
kilka lat i nie wzbudzać żadnych podejrzeń u osób 
postronnych jak i potencjalnego alkoholika. Objawy 
charakterystyczne dla tej fazy nie odbiegają znacznie 
od zachowań osób sięgających po alkohol okazjo-
nalnie. Decydujące jest za to podejście danej osoby 
do alkoholu. Potencjalny alkoholik, w odróżnieniu od 
ludzi mniej narażonych na tę chorobę, odkrywa, że 
picie jest dla niego szczególnie przyjemne i odprę-
żające. W związku z tym zaczyna traktować alkohol, 
jako swoisty środek na poprawę humoru – sięga po 
niego, gdy tylko jest przygnębiony lub coś go zde-
nerwuje, ma zły nastrój. Na tym etapie podświadomie 
szuka do tego okazji – często wychodzi na imprezy  
i spotkania towarzyskie, gdzie ma szansę się napić.  
Z czasem odruch sięgania po alkohol w trudnych mo-
mentach jest u niego tak silny, że bez „wspomaga-
cza” nie jest w stanie poradzić sobie z wewnętrznym 
napięciem. W efekcie rozwija się u niego tolerancja 
na alkohol i musi pić coraz więcej, aby osiągnąć stan 
upojenia.
Druga faza ostrzegawcza rozpoczyna pojawienie się 
pierwszego „palimpsestu”, czyli inaczej luki pamięcio-
wej. Potocznie określa się ten moment, jako „urwanie 
filmu” – człowiek pozostaje świadomy (nie traci przy-
tomności), a mimo to nie pamięta, co się z nim działo 
po upiciu się. Dla fazy tej charakterystyczne jest po-
wtarzanie się palimpsestów nawet po wypiciu stosun-
kowo niewielkiej ilości alkoholu. Oprócz tego, u oso-
by zagrożonej alkoholizmem można zaobserwować 
kilka charakterystycznych zachowań: przyspiesza-
nie tempa picia i inicjowanie „kolejek”, duża zmiana  
w zachowaniu po alkoholu – osoba dotąd cicha nagle 
staje się duszą towarzystwa, dużo mówi, jest odważ-
niejsza, wyzbywa się zahamowań, picie potajemne – 
wypijanie kieliszków w ukryciu, aby szybciej osiągnąć 
stan upojenia, także samotne picie przed imprezą, aby 
się „zaprawić”, picie bez okazji, w samotności. Typowe 
dla tej fazy jest też pojawienie się wyrzutów sumienia. 
Potencjalny alkoholik zaczyna zdawać sobie sprawę, 
że pije zbyt dużo, ale na tym etapie jeszcze nie do-

puszcza do świadomości, że ma problem alkoholowy. 
Zamiast tego próbuje się przed sobą usprawiedliwiać 
i racjonalizować swoje zachowanie („każdy ma prawo 
od czasu do czasu się napić, nie robię nic złego”). Na 
uwagi otoczenia reaguje rozdrażnieniem i wyraźnie
zaprzecza oskarżeniom o alkoholizm.
Trzecia faza krytyczna rozpoczyna się w momencie, 
gdy alkoholik traci kontrolę nad piciem. Żadne plany 
ani obietnice składane sobie lub bliskim nie powstrzy-
mują go od sięgnięcia po kieliszek. Możliwe są jesz-
cze krótkie stany abstynencji, jednak prędzej czy póź-
niej kończą się powrotem do picia. Całe życie osoby 
uzależnionej zaczyna kręcić się wokół alkoholu – jej 
głównym zajęciem staje się planowanie, kiedy się na-
pije, kupowanie alkoholu lub gromadzenie środków 
na ten cel. Alkoholik zaniedbuje rodzinę, pracę, traci 
zainteresowania, przestaje dbać o swój wygląd i oto-
czenie. Jednocześnie wciąż nie umie przyznać przed
sobą, że ma problem alkoholowy – cały czas wynaj-
duje nowe usprawiedliwienia, a na krytykę reaguje 
agresywnie. Pojawiają się pierwsze fizyczne sympto-
my uzależnienia, tzw. głód alkoholowy. Picie przybie-
ra charakter ciągły z krótkimi okresami abstynencji 
– w ten sposób alkoholik próbuje udowodnić sobie, 
że ma jeszcze kontrolę nad piciem. Charakterystyczny 
dla tej fazy jest też gwałtowny spadek samooceny, 
poczucie pustki i bezradności.
Czwarta faza przewlekła, alkoholik wyzbywa się wszel-
kich wyrzutów sumienia i zahamowań. Pije niemal 
bez przerwy, a pierwszą dawkę alkoholu przyjmuje 
już rano. Jest stale nietrzeźwy, gwałtownie obniża się 
jego tolerancja na alkohol – już kilka kieliszków wy-
starczy, aby całkowicie się upić. Stale wysoki poziom 
etanolu we krwi bardzo negatywnie odbija się na jego 
zdrowiu: występuje obniżenie funkcji intelektualnych, 
spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia popędu 
seksualnego, zachodzą zmiany w charakterze (zanik 
uczuć wyższych), choruje wątroba i system nerwowy. 
Każda próba wyjścia z ciągu alkoholowego kończy się 
dotkliwym zespołem abstynencyjnym – drżeniem rąk, 
bólami głowy, ogólnym osłabieniem, wymiotami, za-
burzeniami snu, lękami. Może pojawić się przewlekła 
psychoza alkoholowa. Na tym etapie alkoholik sięga 
już nie tylko po typowe trunki, ale z braku pieniędzy 
może pić także trujące produkty alkoholowe (np. 
denaturat). Z powodu zatrucia coraz częściej bywa  
w izbach wytrzeźwień i w szpitalach.
Picie bez przerwy, w nieustannym ciągu w końcu do-
prowadza do całkowitego wyczerpania organizmu  
i może spowodować śmierć.

oprac. T. Deretkiewicz
Źródło: „Zrozumieć alkohol” Jean Kinnej, Giwen Le-

aton, https://www.poradnikzdrowie.pl
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Dodatek osłonowy 
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rzą-
dowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie  
z zaproponowanymi przepisami będzie on przysłu-
giwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę  
w gospodarstwie wieloosobowym.
Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 
stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego miesz-
kańcy Miasta i Gminy Kałuszyn składają w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Kałuszynie:
- tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022 r. do 31 
października 2022 r.
- elektronicznie za pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej od stycznia 2022 r. do 31 paź-
dziernika 2022 r.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowe-
go:
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jed-
noosobowych,
• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 
osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 
osobowych,
• 1.150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 
osobowych.
W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania go-
spodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-

ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami wę-
glopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, świadczenie jest podwyż-
szone i dopłata wynosi:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jed-
noosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
• 1.062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 
4-5 osobowych,
• 1.437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 
6 osobowych.
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca 
budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania  
i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB).
Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzę-
dzie Miejskim w Kałuszynie lub wysłać pocztą, a także 
w formie elektronicznej na stronie zone.gunb.gov.pl.
Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać bę-
dzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,  
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłono-
wych będzie wynosić 20 zł.
Szczegółowych informacji na temat świadcze-
nia udzielamy pod numerem telefonu: 
25-757-61-47.

oprac. A. Gujska
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Ośrodek Pomocy Społecznej

Święto Seniorów
Dzień Babci i Dziadka to święto seniorów, które  
w naszym Klubie Senior + celebrowaliśmy 25 stycznia 
2022 r.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 11:30. Na początek 
seniorzy, zostali przywitani słodkim poczęstunkiem – 
ciastem i kawą. Część oficjalną imprezy rozpoczął Pan 
Burmistrz Arkadiusz Czyżewski, który złożył życzenia 
seniorom, do życzeń przyłączyła się Pani Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie Grażyna 
Chybicka. Tuż po życzeniach seniorzy przedstawili, 
krótką część artystyczną.
Następnie zostały podane przepyszne pierogi, wyko-
nane przez nasze uzdolnione kulinarnie klubowiczki. 
Ostatnim punktem imprezy był dancing z zabawami 
tanecznymi. Babcie i dziadkowie oddawali się przy-
jemnościom w rytmach muzyki.
Impreza zdecydowanie się udała, a seniorzy byli bar-
dzo zadowoleni. Wyglądali na szczęśliwych i ura-

dowanych. Nie zabrakło również żartów, a przede 
wszystkim dobrego humoru.

oprac. A. Gujska
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Najmłodsi dla babci i dziadka
21 stycznia świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. 
Ze względu na panujące obostrzenia, dziadkowie 
nie mogli przybyć osobiście do żłobka, dlatego też 
maluszki wspólnie z ciociami przygotowały i nagrały 
inscenizację do kilku piosenek. Babcie i dziadkowie 
w dniu swojego święta mogli przeżyć miłe chwile i 
wspólnie z wnukami obejrzeć wesołą niespodziankę 
od maluchów. Do muzycznych życzeń i laurek dzie-
ci dołączyły drobne upominki, dzięki którym mogły 
wspólnie z dziadkami wyczarować pyszne muffinki. 
Drodzy Dziadkowie z okazji Waszego święta, składa-
my najserdeczniejsze życzenia: zdrowia pozwalające-
go na aktywne życie, pomyślności, optymizmu na co 
dzień oraz szczęścia i wiele radości, które z pewnością 
w codzienne życie wnoszą Wasze wnuczęta.

oprac. U. Nosowska

Spotkanie z Mikołajem
Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu to jeden 
z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku, 
do którego przygotowują się z wielkim zapałem. Ten 
świąteczny czas przypadł miedzy 13-20 grudnia. Aby 
sprawić Mikołajowi radość, dzieci w tym okresie przy-
gotowały bardzo ciekawe prace, nauczyły się kolęd, 
piosenek i wierszy. Efekty działań przedszkolaków 
zostały uwiecznione w formie elektronicznej i udo-
stępnione Rodzicom, by mogli podziwiać umiejętno-
ści swoich pociech. Wszystkie przedszkolaki już od 
samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na 
drzwi, nasłuchiwały Mikołajowych dzwoneczków. Gdy 
Mikołaj zawitał w progach przedszkola, dzieci dzielnie 
zaśpiewały przygotowane kolędy i świąteczne pio-
senki. Rozmawiały z Mikołajem i chwaliły się, że były 
bardzo grzeczne. Mikołaj wręczył każdemu dziecku 
wspaniały prezent i musiał się pożegnać, ponieważ 
czekały na niego jeszcze inne dzieci. Zdjęcia zrobione 

z Mikołajem, są wspaniałą pamiątką tego spotkania. 
Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły się wra-
żeniami, ponownie oglądały prezenty, zerkały przez 
okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego Go-
ścia i pomachają mu na pożegnanie.

oprac. A. Wielechowska

Ekologiczne przedszkolaki
W tym roku nasze przedszkole przystąpiło do reali-
zacji drugiej edycji projektu ekologicznego „Ekokul-
turalne Przedszkole” realizowanego pod patronatem 
czasopisma Bliżej Przedszkola.
Głównym zadaniem programu jest poszerzanie świa-
domości ekologicznej oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych i zachęcenie dzieci do pogłębia-
nia wiedzy o otaczającym je świecie przyrody. Zanim 
zaczęłyśmy wspólną przygodę z ekologią, omówiły-
śmy z dziećmi główne zagadnienia projektu. W każ-
dym miesiącu grupa realizuje jedno zaproponowane 
zadanie. Jednym z nich było stworzenie hotelu dla 
owadów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wyko-
nały schronienia dla małych pożytecznych stworzeń. 
Drewniane domki dla owadów zostały umieszczone 

przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym. Mamy na-
dzieję, że będą wygodnym miejscem na przezimowa-
nie dla małych mieszkańców ogródka.

oprac. A. Wielechowska
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Gminny Żłobek

Przedszkole Publiczne
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty 
Mińskiego
W sobotę, 11 grudnia odbył się, ostatni w tym roku, 
powiatowy turniej tenisa stołowego, rozgrywany  
w ramach cyklu turniejów o Puchar Starosty Mińskie-
go. Organizacją zawodów zajęła się drużyna Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.
Zawodnicy rozgrywali mecze równolegle na 12 sto-
łach. Rywalizacja odbywała się w sześciu kategoriach.
W skład naszej reprezentacji wchodzili: Karina Kwiat-
kowska, Natalia Luśnia, Otylia Mroczek, Igor Przy-
borowski, Maksymilian Sawiak, Antoni Stryczyński, 
Kacper Wąsowski, Magdalena Wielechowska, Bartek 
Wielechowski. Najmłodszym uczestnikiem zawodów 
był uczeń klasy IV – Bartek Luśnia. Bardzo mocno ki-
bicowały nam uczennice naszej klasy: Natalia Chabie-
ra oraz Carmen Szenderowska-Malasse.

II miejsce w tych zawodach zajęła Natalia Luśnia. Tuż 
za nią na podium stanęła Otylia Mroczek! Trenerem 
naszej reprezentacji był Pan Jacek Chodubski.

oprac. B. Kopcińska

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci 
i Młodzieży
17 grudnia w Dębem Wielkim odbył się Mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży. Rozgrywki 
odbywały się w trzech kategoriach wiekowych.
W pierwszej kategorii kl. I-III (rocznik 2012-2014) na-
sza drużyna pokonała wszystkie zespoły i zdobyła I 
miejsce. Skład drużyny: Dawid Ruciński, Franciszek 
Kujda, Jakub Wąsowski, Rozalia Abramowska, Dawid 
Abramowski, Maciej Przyborowski, Marcel Górski.
W drugiej kategorii wiekowej klas IV-VI (rocznik 2009-
2011) również zdobyliśmy I miejsce! Nie przegraliśmy 
żadnego meczu! Skład drużyny: Bartek Abramowski, 
Igor Przyborowski, Kacper Kopeć, Kacper Gałązka, 
Aleksy Czyżewski, Przemek Uchmański, Hubert Kwiejda.
W ostatniej kategorii klas VII-VIII (rocznik 2008-2007) 
nasza drużyna stoczyła trzy spotkania grupowe. Wal-
ka była zacięta. Aż trzy zespoły w tej grupie zdobyły 
jednakową ilość punktów. Ostatecznie o kolejności 
miejsc zdecydowała ilość strzelonych bramek i tylko 
dlatego nie udało nam się awansować do półfina-

łu. Skład drużyny: Nikolas Robak, Karol Kopeć, Karol 
Lewicki, Bartek Abramowski, Bartek Kowalski, Wiktor 
Kopeć, Maksymilian Sawiak.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Igor 
Przyborowski. Najmłodszym zawodnikiem rozgrywek 
był uczeń kl. II – Maciej Przyborowski. Nasze drużyny 
prowadził trener p. Jacek Chodubski. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

oprac. B. Kopcińska

Ozdoba Bożonarodzeniowa
W grudniu 2021 roku wychowawcy klas 0 w Szkole 
Podstawowej w Kałuszynie zorganizowali konkurs 
plastyczno-techniczny „Ozdoba Bożonarodzeniowa”. 
W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas 0-3 
oraz ich rodzice. Do komisji konkursowej wpłynęło aż 
67 przepięknych prac. Prace były zróżnicowane, nie 
tylko pod względem wielkości, ale także materiału z
jakiego zostały wykonane. Uczniowie dali się ponieść 
swojej wyobraźni. Nagrody konkursowe zostały przy-
znane w każdej kategorii klasowej. W kategorii klas 
0 zostały nagrodzone następujące prace: I miejsce – 
Aleksander Raciborski 0 C, II miejsce – Antoni Pietra-
sik 0 C, III miejsce – Nadia Tenderenda 0 C.
W kategorii klas I zostały nagrodzone następujące 
prace: I miejsce – Damian Abramowski I B oraz Adam 

Gałązka I B, II miejsce – Jan Ozimek I C.
W kategorii klas II zostały nagrodzone następujące 
prace: I miejsce – Aleksander Sawiak II A oraz Natalia 
Celińska II B, II miejsce – Jagoda Cymbalińska II A, III 
miejsce – Laura Zagórska II A.
W kategorii klas III zostały nagrodzone następujące 
prace: I miejsce – Dawid Abramowski III B, II miejsce 
– Szymon Marciniak III A, III miejsce – Weronika Śle-
dziewska III C i Urszula Tenderenda III A. Praca Leny 
Pytkowskiej została także wyróżniona przez Pana Dy-
rektora Marka Pachnika. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
i dyplomy. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!
Prace zostały przekazane na loterię, z której dochód 
został przeznaczony na zakupy w ramach akcji „Roda-
cy Bohaterom”. Udało nam się zebrać 910 zł.

oprac. M. Szaniawska
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Z życia Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach

Świąteczna dobroć w Chrościcach
Okres przedświąteczny to ciepło i życzliwość, którą 
czuć w powietrzu, na każdym kroku. To jest doskonały 
czas na ofiarowanie cząstki siebie drugiej istocie.
Dzieci z Chrościc wraz z rodzicami i nauczycielami, jak 
co roku zorganizowali zbiórkę trochę inną, świąteczną. 
Od października zbieraliśmy karmę i inne akcesoria 
dla zwierząt w schronisku. Zawsze nasza pomoc była 
skierowana do schroniska w Celestynowie, tym razem 
postanowiliśmy działać bardziej lokalnie i załadowane 
auta wraz z załogą pojechały do Kuflewa do schroni-
ska „Kundel Bury z Wiejskiej Dziury”. Schronisko dzia-
ła od roku. Mogliśmy przekonać się na własne oczy, 
że pomimo bardzo dobrych warunków zwierzęta bez 
kochającego opiekuna są smutne. Kiedy dotarliśmy 
do kojców mieszkańców schroniska, rozległo się gło-
śne szczekanie i wszystkim dzieciom wydawało się, że 
słyszą żal w tym szczekaniu opuszczonych zwierząt. 
Mogliśmy też odwiedzić królestwo mieszkających  
w schronisku kotów. Przyjęci zostaliśmy przyjacielsko, 
choć z odrobiną nieufności. Czworonogi biegały mię-
dzy naszymi nogami chcąc się jak najlepiej zaprezen-
tować. Nasza wyprawa pozostawiła mimo wszystko 
ciepłe i dobre wspomnienia, naukę, że czworonogi, 

tak naprawdę, są bezbronne, bez naszej człowieczej 
pomocy. Pamiętajmy… zło jest brakiem dobra, ofia-
rujmy tylko dobro i nie tylko na święta.

oprac. M. Sosińska

Najlepsza z najlepszych
Nazywam się Nikola Guzek. Mam lat 12. Jestem uczennicą VI klasy Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. Moją największą pasją jest 
rysowanie. Kocham podróżować. Lubię zwiedzać różne, ciekawe miejsca, 
kolekcjonować pamiątki. Staram się być osobą wyrozumiałą, przyjacielską  
i lojalną wobec innych. Cenię szczerość, punktualność oraz poczucie hu-
moru. Uwielbiam słuchać muzyki. Muzykę włączam, gdy tylko mogę. Przy 
niej od razu czuję się lepiej. Rodzinę i przyjaciół stawiam zawsze na pierw-
szym miejscu. Moje motto: „Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś 
nowego do nauczenia się, a tak się stanie.” – Vernon Howard

Ferie w szkole na sportowo – zimowo
W pierwszym tygodniu ferii, w szkole odbywały się 
półkolonie sportowe. Uczestnicy odpoczywali w ak-
tywny sposób podczas gier i zabaw, nie tylko z piłką 
nożną.
Graliśmy w tenisa stołowego, koszykówkę, badmink-
tona oraz spacerowaliśmy z kijkami nordic walking. 
Organizowane były zawody króla strzelców jak i inne 
konkurencje, gdzie uczestnicy mieli okazję wykazać 
się sprytem i sportowymi umiejętnościami. Odwie-
dziliśmy lodowisko w Siedlcach. Niektórzy uczestni-
cy stawiali pierwsze kroki na lodzie przezwyciężając 
strach i obawy. Poradzili sobie znakomicie, co było dla 
nich, jak i dla opiekunów ogromnym sukcesem i po-
wodem do dumy. Korzystając z okazji, że jesteśmy w 
Siedlcach odwiedziliśmy Muzeum Diecezjalne. Stwier-
dziliśmy, że jak robimy coś dla ciała to i dla ducha. 
Czwarty dzień naszych spotkań spędziliśmy w szkole  
w Chrościcach. Uroki otaczającej to miejsce prze-
strzeni sprzyjały do zabaw na powietrzu. Szukaliśmy 

skarbów w grze terenowej i relaksowaliśmy się przy 
ognisku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale i drobne upominki, które będą przypominać 
wspólnie spędzone chwile podczas tegorocznych fe-
rii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wyśmienitą 
zabawę i spędzony czas. Do zobaczenia za rok.

oprac. M. Sosińska
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Świątecznie w Domu Kultury
Grudzień to jeden z bardziej urokliwych miesięcy, 
święta Bożego Narodzenia napawają optymizmem, 
wzajemną życzliwością, prezentami, pięknym wystro-
jem w naszych domach a przede wszystkim życze-
niami, które płyną z całego świata. W Dom Kultury 
również było wiele spotkań wigilijnych – dzieliliśmy 
się opłatkiem i jedliśmy smaczne potrawy wigilijne. 
W czasie około świątecznym organizujemy warsztaty 
dla dzieci i dorosłych, śpiewamy kolędy. 
W grudniu odbyły się warsztaty dla UTW – bomb-
ka świąteczna wykonana metodą decupage i obsy-
pana lśniącym brokatem. Piękne srebrzyste i pozła-
cane okrągłe kule, które wykonaliśmy powędrowały 
do domów naszych Słuchaczy. W Kreatywnym Uni-
wersytecie Dziecięcym dzieci wykonały piękną cho-
inkę z kolorowych cekinów. Kolędowanie to piękna 
tradycja, koncert „Hej Kolęda Kolęda” zorganizowa-
liśmy 2 stycznia. Dla naszej wspaniałej publiczności 
zaśpiewały nasze rodzime gwiazdy i zespoły, było 
pięknie i nastrojowo. 16 stycznia odbył się koncert 

„Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki – zagrała dla nas 
Orkiestra Dęta im Jana Pawła II a zaśpiewali nastro-
jowo i pięknie – Agnieszka Olszewska, Julia Pietrzak, 
Martyna Rzyszkowicz i p. Rafał Bartmiński tenor Tatru 
Wielkiego Opery Narodowej. Artystom i publiczności 
bardzo dziękujemy.

oprac. E. Wąsowska
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Dom Kultury

Ferie – Kierunek Afryka
W pierwszym tygodniu ferii zimowych dzieci z klas 
0-IV zaprosiliśmy na artystyczną wycieczkę po kon-
tynencie afrykańskim. Grupa dziesięcioosobowa co-
dziennie przez trzy godziny wędrowała pod okiem 
instruktorów po gorącym lądzie. Pan Mariusz przybli-
żył małym podróżnikom instrumenty, głównie perku-
syjne, pochodzące z Afryki. Gra na bębnach wywołała 
wiele radości i wyzwoliła niesamowitą energię. Zaba-
wy integracyjne i teatralne to domena pani Kasi, któ-
ra jak zwykle opracowała dla uczestników scenariusz 
krótkiego przedstawienia. Występ zawierał elementy 
muzyczne, taneczne, plastyczne przygotowane pod-
czas zajęć.  Efekt rodzice mogą zobaczyć w Interne-
cie na kanale youtube – DK KAŁUSZYN lub na pro-
filu Domu Kultury na FACEBOOK-u. Wesołe zabawy 

ruchowe przy muzyce oraz tańce poprowadziła pani 
Ania, a nad całością czuwała pani Małgosia i Iwonka  
z Domu Kultury. Feryjne spotkania zakończyło wspól-
ne oglądanie filmu na wielkim ekranie.

oprac. M. Pełka
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Literackie podróże…
10 grudnia podczas zajęć z cyklu „Literackie podró-
że, te małe i te duże” wspólnie z klasą II B wyruszy-
liśmy w wirtualną podróż do małego miasteczka  
w Szwecji. Pracując nad rozdziałem „Jak obchodzimy 
w Bullerbyn Gwiazdkę” wspólnie z bohaterami książki 
A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” poznaliśmy zwyczaje 
bożonarodzeniowe. Porównując je z naszymi zgodnie 
stwierdziliśmy, że wiele z nich mamy podobnych.
Niesamowitą radość sprawiło dzieciom samodzielne 
wykonanie bombek i łańcuchów choinkowych. Chwi-
la refleksji w przedświątecznym nastroju – wspólnie 
z klasą III A przenieśliśmy się do baśniowego świata 
H.Ch. Andersena. Gdy do Oddziału dla dzieci weszła 
główna bohaterka baśni – dziewczynka z zapałkami, 
uczniowie oniemieli z wrażenia. Nikt nie spodziewał 
się takiej wizyty. Po krótkim zapoznaniu dziewczynka 
opowiedziała swoją smutną historię. Opowieść na-
szego gościa bardzo wzruszyła dzieci. Z zaciekawie-
niem i dużą empatią wysłuchały i obejrzały całą baśń 
za pomocą teatrzyku Kamishibai. Po chwili refleksji 
przystąpiliśmy do wykonania prac plastycznych. De-
biutanckie spotkanie z witrażem okazało się nie lada 
wyzwaniem, jednak trzecioklasiści poradzili sobie  
z nim wspaniale.

oprac. B. Dąbrowska

Twórcze Lejdis świątecznie
Biblioteka to miejsce naszych spotkań. Dekorujemy, 
rozmawiamy i realizujemy nasze marzenia, na które 
kiedyś nie miałyśmy czasu. Rozwijamy nasze ukryte 
talenty i inspirujemy się nawzajem. Na przedświątecz-
nych warsztatach panie wykonały stroiki bożonaro-
dzeniowe – uniwersalną dekorację stołu wigilijnego. 
Wykorzystując do tego zielone gałązki świerkowe, 
szyszki, bombki, sztuczne kwiaty, kokardy oraz inne 
artykuły florystyczne. Jak zawsze efekt prac był za-
chwycający.

oprac. M. Leszczyńska
Magiczny, błękitny koralik…
W czwartkowe przedpołudnie uczniowie kl. III A przy-
szli do naszej biblioteki na pierwsze w tym roku zajęcia 
z cyklu „Literackie podróże, te małe i te duże”. Tema-
tem przewodnim była książka M. Krüger „Karolcia”. 
Trzecioklasiści słuchając audiobooka przypomnieli 
sobie przygody pomysłowej dziewczynki i jej kole-
gi Piotra. Życie Karolci stało się niezwykłe za sprawą 
błękitnego koralika, który spełniał marzenia. Dzięki 
prezentowanym ilustracjom podczas słuchania tekstu 
dzieci nie miały problemu z zapamiętaniem ważnych 
informacji dotyczących lektury. Po rozmowie na te-
mat życzeń ważnych i błahych uczniowie wzięli udział 
w zajęciach plastycznych, w czasie których wykonali 
Karolcię z papieru, kolorowych ozdób i bibuły. Nie 

mogło zabraknąć błękitnego koralika spełniającego 
życzenia. Na zakończenie wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że przesłaniem lektury jest wykorzystanie mocy kora-
lika tak, aby przyczynić się do uszczęśliwienia innych.

oprac. B. Dąbrowska

Biblioteka Publiczna
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Ferie w mieście nie muszą być wcale 
banalne!
A ferie w bibliotece to cała masa niespodzianek, 
które czekały na ich odkrycie. W tym roku Dolina 
Muminków zmieniła swoje współrzędne geograficz-
ne, przenosząc się na ul. Warszawską 39. 
Od 7 do 11 lutego trwały bowiem w naszej biblio-
tece „Ferie w Dolinie Muminków”. Zorganizowano 
twórczy wypoczynek dla ponad 20-osobowej grupy 
dzieci. Poznaliśmy bohaterów książki T. Jansson. Zi-
mowe zajęcia pełne były przygód, a każdy dzień był 
inny, dzieci z niecierpliwością czekały co przyniesie 
jutro. Zabawy było co niemiara, z pewnością nie 
było cicho. Zmieniliśmy się w małych architektów  
i zbudowaliśmy makietę muminkowej doliny. Za-
bawa w detektywów pozwoliła rozwiązać zagadki 
ukryte w różnych miejscach biblioteki. 
Wraz z Włóczykijem w środę udaliśmy się na wę-
drówkę po największej w Europie Wystawie Budow-
li z Klocków Lego. Ekspozycja składająca się z naj-
piękniejszych i najbardziej spektakularnych budowli  
z klocków Lego na świecie oczarowała dzieci. Dzię-
ki tej niezwykłej wystawie, która nie tylko bawi, ale 
i uczy zobaczyliśmy m.in.: ogromny kultowy statek 
kosmiczny sagi Star Wars, krzywą wieżę w Pizie, 

bohaterów filmów Walta Disneya, świnkę Pepę, nie 
sposób wymienić wszystkich. Interaktywne egzem-
plarze budowli oczarowały najmłodszych. Usatys-
fakcjonowani różnorodnością eksponatów, przeszli-
śmy do Strefy Fan Park gdzie całkowicie pochłonięci 
tworzeniem własnych budowli straciliśmy poczucie 
czasu. Z powodu późnych godzin wieczornych kola-
cję w McDonaldzie musieliśmy zamienić na kolację 
w domu. Ach, co to był za dzień… Nasi lego wielbi-
ciele pełni wrażeń zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do 
domu. 
Kolejnego dnia wykorzystując wiedzę chemików 
i fizyków, bawiąc się kolorami robiliśmy różne do-
świadczenia. Wśród licznych feryjnych rozrywek nie 
zabrakło również muminkowego kina. Na zakończe-
nie każde dziecko wyszło z zajęć z własnoręcznie 
wykonaną małą pamiątką. 
Zajęcia w atmosferze zabawy zintegrowały naszych 
podopiecznych, którzy wykazali się bardzo dużą 
kreatywnością przy realizacji projektu. Cieszy nas 
fakt, że uczestnikom się bardzo podobało. Zostały 
miłe wrażenia i wspomnienia, a jest, co wspominać. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom ferii za wspólną 
zabawę i zapraszamy do uczestnictwa w innych na-
szych działaniach.

oprac. A. Andrzejkiewicz
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