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Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, 
pragniemy złożyć życzenia zdrowia, 

pomyślności, radości i spokoju.
                                         Tegoroczne Święta Wielkanocne                                                                                                                                   
                                            będą trudnym czasem, pełnym 
                                                              niepokoju i obawy. 
                       Jesteśmy przekonani, że miłość i wzajemna 
                 opieka przyczyni się do wspólnego odczuwania 
                         radości ze Zmartwychwstania Pańskiego.

                 Przeżyjmy nadchodzące Święta 
we wspólnocie duchowej, pamiętając 

                     o tych wszystkich, którzy potrzebują 
naszego wsparcia i życzliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej             Burmistrz Kałuszyna       
  BOGUSŁAW MICHALCZYK                   ARKADIUSZ CZYŻEWSKI
       wraz z Radnymi
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Nielegalne składowisko pojemników 
z nieznaną substancją
W dniu 05.02.2022 r, do Burmistrza Miasta i Gminy 
Kałuszyn wpłynęła informacja z Komendy Powia-
towej Policji w Mińsku Mazowieckim o nielegalnym 
składowisku odpadów w miejscowości Ryczołek, gm. 
Kałuszyn. Przeprowadzone przez Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska delegatura w Mińsku 
Mazowieckim, Komendę Powiatową Policji w Mińsku 
Mazowieckim, Komendanta i przedstawicieli Państwo-
wej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz Starostwa 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oględziny w/w 
nieruchomości wykazały magazynowanie odpadów 
w dwóch halach namiotowych, w jednym budynku 
murowanym i na czterech naczepach ciągników sio-
dłowych, a także na zewnątrz na przedmiotowej nie-
ruchomości. Łącznie na terenie posesji znajduje się ok 
6500 szt. pojemników z ciekłymi odpadami płynnymi, 
a także stałymi odpadami łatwopalnymi. Wstępnie 
ustalono, że pojemniki są szczelne.
Burmistrz Kałuszyna wydał decyzję zobowiązującą 
właściciela terenu do usunięcia odpadów z terenu. 
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalno-
ści ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego 
oraz ze względu na ważny interes społeczny. Obecnie 

trwa postępowanie odwoławcze od niniejszej decyzji, 
gdyż została ona zaskarżona do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Siedlcach.

oprac. M. Sawicka
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Cyfrowa Gmina
Gmina Kałuszyn, zgodnie z wnioskiem zaakceptowa-
nym w dniu 7 lutego 2022 roku, pozyskała środki w 
kwocie 172.470,00 zł na realizację działań, których 
celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cy-
frowego oraz cyfryzacji budynku Urzędu Miejskiego 
w Kałuszynie. W dniu 08 marca 2022 roku została 
zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 
3739/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnie-

nie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Przy-
znany grant przeznaczony będzie na cyfryzację urzę-
du miejskiego poprzez: modernizację serwerowni, 
wzmocnienie ochrony sieci LAN, nabycie sprzętu IT, 
oprogramowania i niezbędnych licencji. Przeprowa-
dzona została również diagnoza cyberbezpieczeń-
stwa. Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie 
pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług pu-
blicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia.

oprac. A. Parol

Cyfrowa Gmina – Granty PPGR
Informuję, że Gmina Kałuszyn pozyskała środki  
w kwocie 39.700,00 zł na zakup 10 laptopów wraz  
z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pra-
cowników PGR. Z dniem 28 marca 2022 roku zosta-
ła zawarta umowa nr 1673/2022 o powierzenie 

grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia.

oprac. A. Parol



Solidarni z Ukrainą
Konflikt zbrojny na Ukrainie 
wywołał największy od II wojny 
światowej kryzys humanitarny w 
Europie. Swoje domy opuściło 
już wg szacunków ONZ niemal 7 
mln obywateli Ukrainy, z czego 
prawie 4 mln wyjechało za gra-
nicę. Od początku wybuchu wojny do Polski przyje-
chało 2,5 miliona Ukraińców, głównie matek z dzieć-
mi, którzy poszukiwali bezpiecznego schronienia dla 
swoich rodzin. Polacy niezwykle mocno włączyli się  
w akcje pomocy dla Ukrainy. Także nasi mieszkańcy 
szeroko otworzyli serca na potrzeby walczącej Ukra-
iny oraz uchodźców, którzy nie mogąc walczyć szu-
kają schronienia na terenie gminy Kałuszyn a wielu 
z nas przyjęło ukraińskich gości pod swój dach. Ser-
decznie za to dziękujemy. Jest to jedna wielka rze-
ka pomocy, którą jednak dla jej skuteczności trzeba 
było próbować okiełznać i uregulować. Dlatego wła-
dze miasta starają się od samego początku, na ile 
to możliwe w obecnej sytuacji, uporządkować spra-
wy zbiórek rzeczowych oraz przekazywać kluczowe 
informacje, ważne dla uchodźców i osób, które im 
pomagają. Pomoc organizuje także wiele instytucji  
i organizacji, działających w naszej gminie. Bardzo 
aktywne są jednostki ochotniczych straży pożarnych, 
które organizowały własne zbiórki darów a decy-
zją Burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego w budyn-
ku OSP Kałuszyn utworzono Gminny Punkt Pomocy 
Uchodźcom. Jeden z warszawskich przedsiębiorców 
przekazał świeżo wyremontowane lokale mieszkalne 
w budynku przy dawnej szkole w Nowych Groszkach 
a dzięki ofiarności mieszkańców udało się je szybko 
wyposażyć w niezbędny sprzęt. Obecnie przebywa-
ją tam 4 rodziny z Ukrainy. Klub sportowy „Victoria” 
Kałuszyn na gminnym obiekcie Orlik zorganizował 
piknik sportowy „Gramy dla Ukrainy” w trakcie, któ-
rego przeprowadzono zbiórkę pieniędzy a obecnym 
na pikniku dzieciom z Ukrainy przekazano paczki ze 
słodyczami i innymi artykułami spożywczymi, poda-
rowanymi przez firmę LIDL. W sumie zebrano niemal 
2.400 złotych, które w całości przeznaczono na wy-
posażenie i zakup niezbędnych artykułów dla kilku 
rodzin. Władze gminy we współpracy z miejscowymi 
przedsiębiorcami organizują także doraźną pomoc. 
Firma Zagórski Składy Węgla przekazała kilku rodzi-
nom opał a Rafał Abramowski, właściciel firmy Znicz 
Polski, zapewnia gminie pomoc w transporcie darów. 
Pomoc obywatelom Ukrainy świadczy także Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Przychodnia Opieki Zdrowotnej 
w Kałuszynie. Także Szkoła Podstawowa w Kałuszy-
nie przyjmuje wszystkie chętne dzieci, pomagając im  
w zajęciach i pełnej integracji z polskimi rówieśni-
kami. Do dnia 31 marca br. na terenie naszej gmi-
ny przebywało niemal 150 osób z Ukrainy, dlatego 
tak ważne jest, żeby nie marnować sił i środków na 

rzeczy, które mogą okazać się nieprzydatne, pomimo 
tego, że przekazane zostały z czystego serca. My-
śląc o uchodźcach z Ukrainy pamiętajmy, że często, 
dużo bardziej od darowanej rzeczy, potrzebują pracy, 
mieszkania oraz poczucia, że ich dziecko jest bezpiecz-
ne i może się uczyć. Potrzebują wyjścia do sklepu po 
zakupy, za własne, zarobione przez siebie pieniądze.
Przydatne informacje dla mieszkańców Gminy 
Kałuszyn, którzy przyjęli do siebie uchodźców  
z Ukrainy:
1. Uchodźcy z Ukrainy, których Państwo gościcie  
w swoich domach i mieszkaniach, muszą się zgłosić 
w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w celu wypeł-
nienia oświadczenia oraz przedłożenia dokumen-
tów tożsamości.
2. Pomoc rzeczowa jest dostępna w Gminnym 
Punkcie Pomocy uchodźcom, który mieści się  
w budynku OSP Kałuszyn, ul. Warszawska 7 w 
godz.: 9:00-12:00 oraz 17:00-20:00. W punkcie po-
mocy uchodźcom Państwa goście mogą pobrać żyw-
ność, odzież, a także środki czystości i higieny osobistej.
3. Państwa goście mogą korzystać z darmowej 
opieki medycznej w ramach usług świadczonych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wystarczy oka-
zać paszport ze stemplem, potwierdzającym przekro-
czenie granicy lub zaświadczenie Straży Granicznej  
o przekroczeniu granicy po 24 lutego 2022 r.
4. Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojen-
nych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju 
pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 
r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium 
uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 
dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie 
także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą 
określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym 
matki.

oprac. D. Przybyłko
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Modernizacja gospodarstw: dwa nabory 
wniosków w jednym terminie
Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać 
o wsparcie finansowe na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój pro-
dukcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. 
Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 
maja 2022 r.
O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt 
(obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadają-
cy gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 
ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. 
euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny
produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa 
osób wspólnie składających wniosek. W takim przy-
padku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospo-
darstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy 
czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich go-
spodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro,  
a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodar-
stwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rol-
nik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z 
działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. 
zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działal-
ność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, któ-
re poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze 
wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu 
wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co 
najmniej o 10 proc.
Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwo-
ju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, 
przebudowy, remontu połączonego z modernizacją 
budynków lub budowli wykorzystywanych do pro-
dukcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakoń-
czonego przeniesieniem prawa własności, nowych 
maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej,  
w tym przygotowania do sprzedaży produktów rol-
nych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości 
rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu ele-
mentów infrastruktury technicznej wpływających 
bezpośrednio na warunki prowadzenia działalno-
ści rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. 
koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem 
i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przy-
gotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, 
projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen 
lub raportów oddziaływania na środowisko, doku-
mentacji geologicznej i tym podobnych. Są to rów-
nież koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub 
autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami 
budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, do-
radztwo na temat zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak 
przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifiko-
walnych.
Limit wsparcia, jakie można otrzymać w całym okre-
sie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój 

produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku in-
westycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, mo-
dernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wy-
posażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 
200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane 
w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. 
Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy 
ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie 
kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyż-
szy i sięga 60 proc.
Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skiero-
wane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo 
rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzą 
produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji 
rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależ-
nione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz 
wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie 
musi udokumentować osiągnięcie przychodu z dzia-
łalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. 
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obsza-
ru A, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność 
rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które 
poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. Wsparcie można otrzymać na wykonanie 
nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji 
nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadnia-
jącej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. 
Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wyko-
nania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, 
budowy albo zakupu elementów infrastruktury tech-
nicznej niezbędnych do nawadniania.
Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w 
całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym ob-
szarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w 
postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. 
Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy 
o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom 
dofinansowania sięga 60 proc. Zainteresowani po-
mocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w 
obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura 
powiatowe i odziały regionalne Agencji w okresie od 
29 marca do 27 maja 2022 r. Dokumenty będzie moż-
na składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną prze-
syłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

oprac. A. Dworzyńska
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DRODZY MIESZKAŃCY!!!
Zachęcam do wzięcia udziału w badaniu mobilno-
ści! Między 12 marca a 30 kwietnia bieżącego roku w 
wylosowanych gospodarstwach domowych na tere-
nie całej metropolii warszawskiej ankieterzy zapytają 
mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania 
się do pracy, szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im 
się w swoich miejscowościach. 
W naszej gminie zostanie przeprowadzonych 100 wy-
wiadów. 
Zebrane podczas badania informacje pozwolą na 
podjęcie działań zmierzających do poprawy mobil-
ności i jakości podróży, a także rozwoju transportu 
przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicz-
nego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu 
elektrycznego).
Skutkiem tych działań będzie zmniejszenie negatyw-
nego oddziaływania transportu na środowisko, klimat 
oraz ludzi. 
W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym 
do badania zostanie zaproszona jedna osoba, a ba-
danie będzie trwało około 15 minut. 
Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. 
Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identy-
fikator.
Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje ze-
brane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą 
wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfiko-
wanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizo-
wane jedynie w postaci zbiorczych zestawień staty-
stycznych.
Firma, która będzie realizowała badanie, posiada cer-
tyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, 

który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rze-
telnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowią-
zującymi w badaniach rynku i opinii. Więcej informa-
cji o badaniu można znaleźć na stronie internetowej: 
omw.um.warszawa.pl

Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski
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Informacja z obrad Rady Miejskiej 
w Kałuszynie
W dniu 25 lutego 2022 r. odbyła się XXVIII 
zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, 
której tematem był „Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na 2022 r.” oraz „Sprawozdanie  
z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2021 r.” Po-
nadto Rada podjęła uchwały dotyczące następują-
cych spraw:

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bez-• 
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2022;
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na • 
lata 2022-2035;
zmian w budżecie gminy na 2022 rok;• 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn na • 
lata 2021-2030;
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  • 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok;

uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Ro-• 
dziny w Gminie Kałuszyn na lata 2022- 2024;
ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form • 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz mak-
symalnej kwoty dofinansowania opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie może być 
przyznane;
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla • 
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych;
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organiza-• 
cyjnym Rady Społecznej przy Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszy-
nie – Przychodni Opieki Zdrowotnej;
zmiany uchwały Nr XXVII/259/2021 Rady Miej-• 
skiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w Klubie „ Senior+” 
w Kałuszynie.

oprac. K. Strupiechowska

RADA MIEJSKA
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Zmiana komendanta
25.02.2022 r. w komisariacie policji w Mrozach od-
było się okolicznościowe spotkanie związane z poże-
gnaniem odchodzącego na emeryturę komendanta 
tegoż komisariatu podinspektora Tomasza Pluchrata. 
Zebrani goście z komendantem powiatowym poli-
cji w Mińsku Mazowieckim inspektorem Sławomi-
rem Rogowskim na czele oraz policjantki, policjanci, 
pracownicy cywilni i władze samorządowe miasta  
i gminy Mrozy, Kałuszyn, Cegłów oraz gminy Latowicz 
dziękowali komendantowi za ostatnie lata służby.
Wszyscy podkreślali profesjonalizm, życzliwość i stałą 
chęć niesienia pomocy mieszkańcom oraz otwartość 
w rozwiązywaniu bieżących problemów. Komendant 
Rogowski podziękował odchodzącemu szefowi mro-
ziańskich policjantów za służbę, za zaangażowanie i za 
bardzo dobrą realizację zadań, zwłaszcza w ostatnich 
dwóch latach. Do podziękowań dopisali się obecni na 
spotkaniu władze miast i gmin z Mrozów, Kałuszy-
na, Cegłowa i Latowicza. Każdy z osobna podkreślał 
bardzo dobrą współpracę i dbanie o bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Podinspektor Tomasz Pluchrat – z mundurem związa-
ny od ponad 20 lat. Przez cały czas realizował zadania 
w pionie kryminalnym, najpierw w wydziale docho-
dzeniowo – śledczym mińskiej komendy a od wrze-
śnia 2009 roku na stanowisku zastępcy komendanta 
komisariatu policji w Mrozach. Od ponad 3 lat ko-
mendant tegoż komisariatu.
Spotkanie było także okazją do złożenia gratulacji 
dla nowo mianowanego komendanta aspiranta szta-
bowego Pawła Króla. Wszyscy życzyli nowemu ko-
mendantowi utrzymania dobrych wyników w służbie 
i atmosfery pracy. Aspirant sztabowy Paweł Król do-
tychczas pełniący obowiązki dyżurnego mińskiej ko-
mendy poprosił o mały kredyt zaufania i zadeklaro-
wał pełną gotowość do wykonywania powierzonych 
mu obowiązków.
Odchodzącemu na policyjną emeryturę podinspek-
torowi Tomaszowi Pluchratowi, życzymy zdrowia, 
spokoju i realizacji swoich życiowych planów, nowe-
mu komendantowi zaś siły, wytrwałości i policyjnego 
szczęścia.

oprac. podkomisarz Marcin Zagórski oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim

Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
Upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia rozpoczęło się o godz. 
17.00 Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie sprawowaną 
przez proboszcza Parafii księdza Jerzego Skłuckiego.
W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe 
Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie, Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie, wła-
dze samorządowe, delegacje jednostek organizacyj-
nych gminy Kałuszyn, delegacja piłsudczyków z Od-

działu Ziemi Kałuszyńskiej, mieszkańcy.
Po Mszy Św. nastąpił przemarsz uczestników uro-
czystości pod pomnik Żołnierzy Wyklętych przy OSP  
w Kałuszynie, gdzie wspólnie odśpiewano Hymn 
Państwowy i złożono kwiaty. Kwiaty okolicznościowe 
złożył Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski 
z delegacją, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszy-
nie Pan Marek Pachnik z młodzieżą szkolną, Dyrektor 
Przedszkola Publicznego Pani Renata Roguska z dele-
gacją, Dyrektor Gminnego Żłobka Pani Bożena Raci-
borska z delegacją, Dyrektor Biblioteki Publicznej Pani 
Anna Andrzejkiewicz z delegacją oraz mieszkańcy.

oprac. H. Sęktas

Powiatowy Dzień Sołtysa
7 marca w sali OSP Dobre odbyło się spotkanie z Soł-
tysami z gmin powiatu mińskiego w ramach „Dnia 
Sołtysa”. Organizatorami wydarzenia byli: Senator RP 
Maria Koc oraz Poseł na Sejm RP Daniel Milewski, go-
spodarzem spotkania był Wójt Gminy Dobre Tadeusz 
Gałązka. W wydarzeniu udział wzięli: Henryk Kowal-
czyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mirosław Kurz 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Paweł Smoliński Dyrektor Oddziału Te-
renowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
Zenon Kowalewski Dyrektor Oddziału Regionalnego 
KRUS w Warszawie, Zastępca Dyrektora Mazowieckie-
go Oddziału Regionalnego ARiMR Robert Ślusarczyk, 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Mińsku Mazo-
wieckim Adam Więckowski, Kierownik Biura Powiato-
wego ARiMR w Mińsku Mazowieckim Jolanta Bąk. 

W wydarzeniu uczestniczyli także licznie przybyli Soł-
tysi, Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu mińskiego. 
Podczas spotkania dokonano wręczenia wyróżnień  
i podziękowań. Naszą Gminę reprezentowali: Bur-
mistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski oraz Sołtysi: 

Fot. archiwum Urzędu Gminy Dobre
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Maria Dmowska, Anna Jackiewicz, Ewa Migdalska, 
Zygmunt Mroczek. Podczas spotkania medalami „Za-
służony dla Rolnictwa” odznaczeni zostali Pani Ma-
ria Dmowska – Sołtys wsi Wity oraz Pan Zygmunt 
Mroczek – Sołtys wsi Mroczki. Gratulujemy i życzymy 

dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, satysfak-
cji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów  
w działalności sołeckiej. Jednocześnie składamy wy-
razy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie  
i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

Gminny Dzień Sołtysa
W dniu 11 marca 2022 r. z okazji Dnia 
Sołtysa odbyło się spotkanie Burmistrza 
Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskie-
go z Sołtysami Gminy Kałuszyn. Sołtysi 
zaproszeni zostali do sali widowiskowej 
miejscowego Domu Kultury. Podczas 
spotkania podziękowanie za trud i pra-
cę jaką wykonują Sołtysi na rzecz spo-
łeczności lokalnych naszej Gminy oraz 
życzenia uznania mieszkańców, realiza-
cji planów dotyczących działalności so-
łeckiej jak i osobistych, dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności złożyli Sołtysom 
Burmistrz Kałuszyna i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Bogusław Michalczyk. 
Ten wspólnie spędzony czas uprzyjemnił 
występ amatorskiego Międzypokolenio-
wego Zespołu Razem działającego w Domu Kultury. 
Występ Zespołu, ukazujący tradycje Świąt Wielkanoc-
nych wprowadził wszystkich w atmosferę zbliżających 
się Świąt, a piosenka autorstwa Pani Teresy Kowalskiej 
we wspólnym wykonaniu z Panią Jolantą Jędrzejkie-
wicz zobrazowała działalność sołtysa. Dalsza część 
spotkania miała charakter informacyjny nt.: Programu 
Czyste Powietrze, obowiązku właścicieli i zarządców/
administratorów budynków i lokali mieszkalnych, 
składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB) o źródłach ciepła, informacja 
dotycząca ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o do-
datku osłonowym.

oprac. H. Sęktas

Nr 2 (111) marzec-kwiecień  20228



Uzależnienia behawioralne a młodzież
Uzależnienia behawioralne to nowe i niepokojące 
formy uzależnień, które obok środków odurzających 
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowego rozwoju 
młodego człowieka. Do tej grupy uzależnień zalicza-
my aktywności związane z urządzeniami umożliwia-
jącymi poruszanie się po coraz bardziej „wirtualnym” 
świecie (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, 
nieograniczone zasoby Internetu, granie w gry, me-
dia społecznościowe, problemowe użytkowanie In-
ternetu), hazard, zakupy, itp., ich specyfiką jest utrata 
kontroli nad tymi zachowaniami czy czynnościami.
Osoba „uzależniona” od czynności, mimo prób, nie 
jest w stanie kontrolować swojego zachowania. Szko-
dy z tym związane dotyczą wszystkich sfer życia czło-
wieka: jego zdrowia, życia rodzinnego, kariery zawo-
dowej, relacji społecznych, poczucia własnej wartości 
itd. Młodzież szkolna cechuje się zwiększoną skłon-
nością do podejmowania ryzyka, eksperymentowa-
nia, poszukiwania nowych doświadczeń. W związku 
z tym jest grupą zagrożoną powstawaniem uzależ-
nień behawioralnych. Dotyczy to przede wszystkim 
niekontrolowanego korzystania z mediów elektro-
nicznych, nieracjonalnych zakupów oraz problemo-
wego hazardu. To nowe zjawisko jest jednak często 
bagatelizowane. Przyczynia się do tego postrzeganie 
zakupoholizmu lub problemowego hazardu, jako fa-
naberii ludzi bogatych. Wyniki badań i obserwacje 
sugerują jednak, że zmiany cywilizacyjne sprzyjają 
powstawaniu uzależnień behawioralnych wśród zwy-
kłych ludzi. Ma w tym swój wielki udział gwałtowny 
rozwój nowych mediów, a także upowszechnianie 

się konsumpcyjnego stylu życia. Młodzież podejmu-
je nowe zachowania ryzykowne, nierzadko łącząc je 
ze starymi zachowaniami problemowymi, takimi jak 
używanie substancji psychoaktywnych, stosowanie 
przemocy lub zachowań antyspołecznych. Niektóre z 
tych zachowań znalazły sobie nowe miejsca i sposo-
by wyrazu, jak na przykład cyberprzemoc lub mowa 
nienawiści. Specjaliści uważają, że stare i nowe zacho-
wania ryzykowne pełnią w okresie dojrzewania istot-
ne funkcje rozwojowe:
• zaspokajają potrzeby rozwojowe (np. potrzebę ak-
ceptacji, separacji od rodziców), których realizacja  
w innej formie jest z jakichś powodów niemożliwa,
• są formą sprzeciwu wobec osób dorosłych (np. ro-
dziców/opiekunów),
• redukują lęki związane z oczekiwaniami dorosłych 
oraz obawy wynikające, np. z trudności szkolnych,
• pozwalają na uzyskanie akceptacji grupy rówieśniczej,
• są wyrazem poszukiwania swojej tożsamości.
Nałogowe zachowania młodzieży niosą za sobą ne-
gatywne konsekwencje, zwłaszcza wtedy, gdy ich 
częstość i intensywność wzrasta. Najbardziej nie-
bezpieczne jest nakładanie się problemów behawio-
ralnych i problemów związanych z nadużywaniem 
substancji psychoaktywnych (np. hazard i picie alko-
holu).
Skutkami zachowań ryzykownych mogą być wówczas 
poważne konsekwencje dla zdrowia i życia młodego
człowieka.
Źródło: https://www.kbpn.gov.pl/portal

oprac. T. Deretkiewicz 

Chór Parafialny w Wielkim 
Poście
Czas Wielkiego Postu dla parafialnego chóru oznacza 
wiele godzin prób, naukę nowych pieśni i odświeże-
nie tradycyjnych utworów.
Nasz chór przygotował oprawę muzyczną i śpiewał 
podczas mszy w Środę Popielcową. W tym samym 
tygodniu w sobotę 5 marca kościół w Kałuszynie był 
kościołem stacyjnym dla dekanatu mińskiego. Tego 
dnia nasza parafia przeżywała dzień modlitwy i po-
kuty. Oprócz śpiewu podczas Mszy Świętej, chór ad-
orował Najświętszy Sakrament modląc się wspólnie  
i śpiewając koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Wielki Post to również nabożeństwo Gorzkich Żali. 
Razem z wiernymi śpiewaliśmy „Gorzkie Żale”, a po 
nich intonowaliśmy pieśni wielkopostne podczas 
Mszy Świętej.
W najbliższych planach mamy czynny udział śpiewając 
i rozważając stacje Drogi Krzyżowej, a także oprawę 
muzyczną podczas rekolekcji wielkopostnych. W mię-
dzyczasie uczymy się pieśni na ”Niedzielę Palmową”  
i ćwiczymy kolejne sekwencje na Triduum Paschalne.

Ktoś z czytających ten artykuł może pomyśleć: „Że 
też im się chce...”, albo „Tyle straconych godzin...”. Ale 
nam, członkom chóru, wspólne śpiewanie na chwałę 
Pana sprawia wiele radości i satysfakcji.
Cały czas czekamy na kolejnych chętnych i gorąco ich 
zapraszamy na próby do Domu Parafialnego (najczę-
ściej) w piątki o godz. 17.00.

oprac. I. Borucińska
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Aktywni Seniorzy
Wiosno, wiosno ach to Ty… Marzec w Klubie Senior + 
rozpoczęło Święto naszych Pań – Dzień Kobiet, które 
odbyło się 5-go marca. Pan Burmistrz Arkadiusz Czy-
żewski złożył życzenia wszystkim kobietom oraz wrę-
czył kwiaty. Spotkanie umiliły dźwięki muzyki, a także 
słodki poczęstunek w wykonaniu klubowiczek.
Jednak Klub Senior + wbrew pozorom to nie tylko 
świętowanie i zabawa za stołami. Klubowiczki uczest-
niczą w zajęciach plastycznych oraz rękodzieła. Senior-
ki z przyjemnością wykonały wiosenną dekorację sali. 
Każdego dnia przeróżną techniką tworzą wiosenne 
ozdoby: kwiaty, koszyczki, stroiki. W każdy poniedzia-
łek wokół całego budynku klubowego rozbrzmiewają 
dźwięki muzyki, ale przede wszystkim donośne głosy 
naszych Pań – tak wyglądają warsztaty muzyczne.
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, także Panie klubo-

wiczki korzystają z zajęć z fizjoterapeutą oraz z zajęć 
sportowych, które są prowadzone w Klubie. Teraz tyl-
ko wyczekujemy ciepłych promieni słońca i zacznie-
my piesze wycieczki w poszukiwaniu wiosny…

oprac. A. Gujska

Zajęcia kulinarne
W ramach zajęć kulinarnych odbywających się w na-
szym żłobku dzieci w miesiącu lutym dwa razy wcieli-
ły się w rolę kucharzy. Tym razem ich zadaniem było 
przygotowanie pysznej i zdrowej pizzy z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pizzy oraz faworków na Tłusty 
Czwartek. 09 lutego nasza sala zamieniła się we wło-
ską pizzerię. Dzieci bawiąc się we włoskich kucharzy 
przygotowywały prawdziwą pizzę. Wielką frajdę dzie-
ciom sprawiły już same przygotowania: formowanie 
kulek drożdżowych. Gdy wszystko już było gotowe, 
pizza powędrowała do pieca aby się upiec.
Dzieci tego dnia z wielkim apetytem próbowały przy-
gotowanej pizzy. Cały dzień upłynął nam w miłej i ra-
dosnej atmosferze. Dzięki temu dniu dzieci poznały 
historię pizzy i dowiedziały się z którego kraju pocho-
dzi. Kolejnym smakowitym dniem w naszej placówce 
był Tłusty Czwartek. Dzieci poznały tradycję i obrzędy 
związane z tym świętem. Odbyły się zabawy muzycz-

no-ruchowe oraz zajęcia plastyczne. Dzieci zrobiły  
z papieru fantastyczne pączki. Oczywiście w tym dniu 
nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku – bo jak 
każe tradycja każdy w ten dzień powinien zjeść pącz-
ka. Tak też było i w naszym żłobku.

oprac. K. Wąsowska
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Pomoc żywnościowa
Trwa wsparcie naszych najbardziej potrzebujących 
mieszkańców. Od marca wydajemy dary żywnościo-
we z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Kryterium do zakwalifikowania się na 
wsparcie żywnościowe to 1.707,20 zł dla osoby sa-
motnej oraz 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.
Dodatek osłonowy
Przypominamy o możliwości uzyskania jednorazowe-
go dodatku osłonowego. Wnioski można składać do 
31 października. Pod koniec marca były realizowane 
wypłaty pierwszej raty dla wniosków złożonych w 
miesiącu styczniu.

Wybuch wojny w Ukrainie – nadszedł bardzo ciężki 
czas dla naszych sąsiadów, dlatego świadczymy po-
moc żywnościową uchodźcom z Ukrainy, którzy są w 
ciężkiej sytuacji finansowej i byli zmuszeni opuścić 
swój kraj. Ponadto pośredniczymy w przekazywaniu
pomocy rzeczowej (odzież, zabawki, wózki, łóżeczka), 
które otrzymujemy od mieszkańców naszej gminy, 
jako wsparcie dla osób przybyłych z Ukrainy. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kałuszynie rozpoczyna obsługę 
świadczeń dla uchodźców Ukraińskich. Od 21 marca 
można składać wnioski o jednorazowe świadczenie 
pieniężne 300 zł dla Ukraińców. Warunkiem uzyska-
nia świadczenia jest przekroczenie granicy z Polską 
po 24 lutego br. oraz posiadanie numeru PESEL.

oprac. A. Gujska

Świadczenia pomocy społecznej
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ



Dzień Dinozaura
Dnia 28 lutego dzieci z Gminnego Żłobka w Kałuszy-
nie, przeniosły się w pradawne czasy, świętując Dzień 
Dinozaura. 
W naszym żłobku pojawiły się tyranozaury, tricera-
topsy, diplodoki, pterodaktyle itp. Te stworzenia fa-
scynują dzieci, kryją wiele tajemnic, zaskakują swoim 
wyglądem i wielkością. Dlatego też w naszym żłobku 
maluszki poznały historię dinozaurów, dowiedziały 
się jak wyglądały, czym się żywiły oraz jak wyginęły. 
Następnie dzieci ćwiczyły percepcję wzrokową, wyszu-
kiwały i dopasowywały kontury cieni, łączyły w pary: 
obraz i jego cień. Pobudzały zmysły: wzroku, dotyku 
bawiąc się kolorowym ryżem, kaszą, płatkami, gala-
retką, piaskiem kinetycznym, zamrożonymi kulami 
kryjącymi w sobie różne rośliny, woreczkami struno-
wymi wypełnionymi płynami i kolorowymi kształtami. 
Dzieci z pomocą opiekunki wykonały lawę z octu, pły-
nu, sody i barwnika oraz wykonały pracę plastyczną 
,,Dinozaur”. Był to dla naszych podopiecznych dzień, 
pełen radosnych wrażeń.

oprac. A. Obrębowska

Dzień Babci i Dziadka
Styczeń to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień 
Babci i Dziadka. Z tej właśnie okazji dzieci ze wszyst-
kich grup przedszkolnych przygotowały dla swoich 
Dziadków krótkie występy artystyczne. Dzieci z za-
angażowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosen-
ki i tańczyły. Nagrane występy zostały rozesłane do 
rodziców i spotkały się z bardzo życzliwym, pełnym 
uśmiechu przyjęciem przez osoby bliskie naszym 
przedszkolakom. Dzieci po powrocie do domów wrę-
czyły Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki  
i złożyły życzenia.

oprac. A. Wielechowska

Bal karnawałowy
Karnawał to czas radosnych zabaw i balów. To mo-
ment, kiedy można przebierać się do woli!
Dnia 24 lutego w naszym przedszkolu odbyła się za-
bawa karnawałowa dla przedszkolaków. Dzieci prze-
brane były za bohaterów znanych bajek, można było 
spotkać policjantów, super bohaterów, księżniczki, 
dinozaury, jednorożce... nie sposób zliczyć i wymie-
nić tych wszystkich postaci. Wystrój sali wprowadził w 
radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej 
zabawy. Podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy 
bawili się wesoło. Przedszkolaki pod kierunkiem ani-
matora bawiły się znakomicie. Dzieci miały możliwość 
pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywi-
dualnych. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom. 
Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie pięknych 

balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za 
rok!

oprac. A. Wielechowska 
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Zerówkowy Bal Karnawałowy
Dnia 25 lutego 2022 r. kolejny raz naszych zerówkowi-
czów odwiedził wodzirej – p. Rafał Ratuski. Podobnie 
jak w poprzednim roku zabawa była świetna. Dzieci 
bardzo dobrze przygotowały się do tego wydarzenia. 
Wszyscy mieli oryginale stroje karnawałowe. Mimo 
tego, że na balu były chyba 3 czy 4 Elzy z filmu „Kraina 
lodu” to i tak każda wyglądała pięknie i czymś się wy-
różniała. Na balu pojawili się też policjanci, wojskowi, 
supermenowie, mechanicy czy przedstawiciele świa-
ta zwierząt. Wychowawcy na potrzeby balu przygo-
towali specjalną fotobudkę, w której każdy uczestnik 
mógł sobie zrobić zdjęcie ze specjalnymi gadżetami. 
Wodzirej zabawiał dzieci dwie godziny. Były tańce, 
skakanie, konkursy i zabawy przebierane. Wszystkie 
te atrakcje zostały uświetnione przez poczęstunek 
przygotowany przez naszych wspaniałych rodziców. 

Czekamy już na następny rok.
oprac. M. Szaniawska

Solidarni z Ukrainą
W czwartek, przed godzi-
ną 4:00 nad ranem w dniu 
24 lutego 2022 roku woj-
ska rosyjskie wkroczyły do 
Ukrainy. Doszło do ataku na 
szereg miast w całym kraju. 
Zniszczone zostały szpita-
le, szkoły i przedszkola. Od 
tego momentu Ukraińcy masowo zaczęli opuszczać 
swoją ojczyznę szukając ratunku m.in. na terytorium 
Polski. Tragedia, jakiej doświadczają, dla nas, Polaków, 
którzy żyjemy w wolnym kraju jest nie do wyobra-

żenia. Część uciekających obywateli Ukrainy znalazła 
schronienie na terenie miasta i gminy Kałuszyn. Są 
to głównie matki z dziećmi. Już ponad dwudziestka 
z nich dołączyła do grona społeczności naszej szko-
ły i każdego dnia ich liczba rośnie. Otoczeni opieką 
nauczycieli i uczniów z dnia na dzień czują się coraz 
lepiej. Staramy się, aby dni spędzone w naszej pla-
cówce były dla nich czasem wytchnienia i spokoju. 
Od pierwszych godzin wojny postanowiliśmy być 
„Solidarni z Ukrainą”. Razem z Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Kałuszynie przy wsparciu uczniów, rodziców, 
nauczycieli oraz mieszkańców miasta i gminy Kału-
szyn zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy, która nadal trwa. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA
Wojaże po Polsce
W deszczowy poranek 21 lutego 2022 r. uczniowie 
skupieni wokół Koła Biblijnego i biblioteki szkolnej 
wraz z opiekunami wyjechali na zimowisko do Wę-
gierskiej Górki. Niewielka miejscowość w powiecie 
żywieckim powitała nas słońcem i pięknym widokiem 
ośnieżonego Beskidu Żywieckiego. Ta ciekawa miej-
scowość turystyczna była bazą do poznania wielu 
niecodziennych atrakcji, które koniecznie musieliśmy 
poznać będąc w tych stronach. Zwiedzanie rozpoczę-
liśmy od spaceru Bulwarami nad Sołą. Byliśmy w Mu-
zeum Koronki w Koniakowie, zwiedzaliśmy Muzeum 
Beskidzkie, skocznię narciarską w Wiśle-Malince oraz 
Galerię Sportowych Trofeów Adama Małysza, wjeż-
dżaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne – 
najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, oglądaliśmy forty 
obronne z czasów II wojny światowej, zwiedzaliśmy 
Muzeum Browaru w Żywcu i świetnie bawiliśmy się  
w Centrum Naukowym „Naukotechnika”. Były zabawy 
na śniegu, zjazd na sankach i jabłuszkach, rekreacja w 
Parku Wodnym, kulig z ogniskiem, zabawa z góral-

ską kapelą i oczywiście dużo śmiechu. Nie sposób nie 
wspomnieć również o warsztatach z rękodzieła, dzię-
ki którym nabyliśmy nowe umiejętności tworzenia 
kwiatów z bibuły. W ciągu sześciu dni wypoczęliśmy, 
aby z nowymi siłami zabrać się do nauki i pracy. Po-
byt w Węgierskiej Górce na długo zostanie w pamięci 
uczestników wyjazdu.

oprac. E. Paruzal i J. Kopczyńska



Pierwszaki ślubują…
04 marca 2022 r. pod przewodnictwem Pana Dyrek-
tora Marka Pachnika i w obecności zaproszonych 
gości ślubowało 59 uczniów naszej szkoły z klas I A, 
I B i I C. Nad przebiegiem uroczystości czuwały wy-
chowawczynie – pani Elżbieta Kalisz, pani Katarzyna 
Pawlikowska i pani Sławomira Wójcik. Było to świę-
to wszystkich uczniów z klas I, a także ich rodziców, 
którzy dumni i wzruszeni przeżywali tę uroczystość 
wraz ze swoimi pociechami. Na twarzach dzieci go-
ściło przejęcie i ogromne emocje. Sala udekorowana, 
poczet sztandarowy odpowiednio godny i skupiony,  
a na sali świadkowie tej doniosłej uroczystości - ro-
dzice, starsi koledzy z klas II i III wraz z wychowawca-
mi, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Pierwszaki już od rana przeżywały swoje święto, a naj-
bardziej sam moment pasowania ogromnym ołów-
kiem, którego dokonał Pan Dyrektor Marek Pachnik. 
Ciekawostką szkolną jest fakt, iż ołówek pamięta 
niektórych rodziców, a nawet dziadków. Po przysię-
dze i pasowaniu pierwszoklasiści zostali prawowity-
mi uczniami Szkoły Podstawowej im. Bolesław Prusa  
w Kałuszynie. I nie ważne, że dopiero teraz w marcu, 
a nie jesienią. Spowodowane było to sytuacją pande-
miczną. 
Bez względu na czas, na pewno dotrzymają swo-
jej obietnicy, którą składali na sztandar szkoły. To, 
że kochają swoją szkołę i Ojczyznę udowodnili po-
przez znajomość wszystkich czterech zwrotek na-
szego hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. 
Pięknie odpowiadali na pytania z wiersza – ,,Kto ty 
jesteś?” zadawane przez prowadzącą uroczystość 
starszą koleżankę z klasy VIII – Wiktorię Sęktas.  
W zdobywaniu wiedzy codziennie i systematycznie, 
całym sercem będą wspierać ich nauczyciele i rodzice.  
A życie przyniesie wiele zdarzeń, podczas których 
pokażą, że najważniejszy w życiu jest drugi człowiek 
i umiejętność dzielenia się tym, co mamy.
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Zgromadzone dary systematycznie przekazujemy 
osobom potrzebującym. Jesteśmy świadomi, że ucie-
kając przed wojną przybory szkolne, kredki zeszyty są 
jednymi z ostatnich, które pakuje dziecko do plecaka. 
Chcemy, aby do czasu systemowego objęcia ich po-
mocą naszego polskiego państwa stworzyć optymal-
ne warunki do nauki i życia z dala od domu. Dlatego 
wychodząc naprzeciw potrzebom i możliwościom 
udostępniamy nasze szkolne konto, z którego wpłaty 
zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych 
rzeczy dla nowych uczniów.
Bank Spółdzielczy Kałuszyn 40 9224 0007 0000 
1010 2000 0010 w tytule: Ukraina
Pomagając sąsiadom pamiętamy, że są to często nasi 
rodacy. Według oficjalnych danych od 144 do 900 ty-
sięcy obywateli Ukrainy deklaruje przynależność do 

narodowości polskiej. Większość z nich to potomko-
wie Kresowian, obywateli II Rzeczypospolitej. Razem 
ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen we współpracy  
z Federacją Patriotyczną podjęliśmy działania mające 
na celu podstawowe wsparcie zarówno na Ukrainie 
jak i w Polsce. Wspólnie zorganizowaliśmy zbiórkę, 
którą wesprzeć może każdy. Gromadzimy artykuły 
spożywcze takie jak: makaron, kawa, herbata, kakao, 
cukier, owoce i warzywa w puszce, konserwy mięsne 
lub rybne, kasza, ryż, olej, oraz artykuły higieniczne  
i chemię gospodarczą.
Za okazane wsparcie i zaufanie wszystkim razem  
i każdemu z osobna w imieniu swoim oraz całej spo-
łeczności szkolnej z całego serca DZIĘKUJĘ.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serce Serc” 
Małgorzata Chrościcka



Orła cień do góry wzbił się
Gala Szkolnych Orłów to wyjątkowa uroczystość całej 
szkolnej społeczności kałuszyńskiej Szkoły Podstawo-
wej. Osiem lat temu rozpoczęto tradycję uhonorowa-
nia uczniów, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen i 
znaleźli się wśród najlepszych. Jest to spotkanie pełne  
różnych odczuć: emocji, satysfakcji, tremy i dumy.
W tym roku VIII GALA SZKOLNYCH ORŁÓW odbyła 
się dnia 09.03.2022. W hali gimnastycznej na czele z 
Dyrekcją Szkoły zebrali się uczniowie klas IV-VIII , na-
uczyciele i pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły powitał 
gości, a wśród nich rodziców i bliskich wyróżniających 
się uczniów oraz Burmistrza Kałuszyna p. Arkadiu-
sza Czyżewskiego, Wiceburmistrz p. Henrykę Sęktas, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Bogusława Mi-
chalczyka, p. Jolantę Stryczyńską – Przewodniczącą 

Komisji Oświaty oraz dyrektorów placówek oświaty  
i kultury. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Wik-
toria Sęktas adekwatnie do merytorycznej strony uro-
czystego spotkania rozpoczęła je śpiewająco słowami: 
„Widziałam orła cień, do góry wzbił się…” wprowadza-
jąc podniosły i poważny nastrój. W ciszy rozlegały się 
dźwięki „We are The Champions” a po chwili Dyrektor 
anonsował nazwiska kolejnych uczniów i rozlegały się 
gromkie brawa. 65 uczniów powoli, majestatycznie 
przy fleszach aparatów fotograficznych, smartfonów, 
dumnych rodziców przeszło po czerwonym dywa-
nie, aby zasiąść wśród grona najlepszych. Siedmioro 
uczeniów (tych z najwyższą średnią ocen) wystąpiło  
z podziękowaniami do rodziców i nauczycieli przed-
stawiając jednocześnie swoje zainteresowania, ma-
rzenia i satysfakcję z osiągnięć. 
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Może pierwszaki jeszcze o tym nie wiedziały, ale pod-
czas swojej uroczystości znalazły także swoich prze-
wodników, którzy wskazywali drogę i złożyli dzieciom 
najserdeczniejsze życzenia. Byli nimi: Pan Dyrektor 
Marek Pachnik, Pan Burmistrz Arkadiusz Czyżewski  
i Ksiądz Proboszcz Jerzy Skłucki. Gośćmi i świadkami 
wydarzenia byli: Burmistrz Pan Arkadiusz Czyżewski, 
Wiceburmistrz – Pani Henryka Sęktas, Ksiądz Pro-
boszcz Jerzy Skłucki, przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Bogusław Michalczyk, Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty – Pani Jolanta Stryczyńska, Radna – Pani 
Anna Jackiewicz, Dyrektor Domu Kultury – Pan Ma-
rian Pełka, Dyrektor Biblioteki Publicznej – Pani Anna 
Andrzejkiewicz, Dyrektor Przedszkola – Pani Renata 
Roguska, Dyrektor Żłobka – Pani Bożena Raciborska, 
Kierownik SPZOZ – Pani Dorota Pisarczyk, Wiceprze-
wodnicząca Rady Rodziców – Pani Martyna Bastian. 

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie 
otrzymali dyplomy z rąk Pana Burmistrza Arkadiu-
sza Czyżewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta – 
Pana Bogusława Michalczyka, Wiceprzewodniczącej 
Rady Rodziców – Pani Martyny Bastian i Księdza Pro-
boszcza Jerzego Skłuckiego. Słodkimi upominkami 
obdarowani zostali przez rodziców. Na zakończenie 
uroczystości Pan Paweł Chabiera wykonał pamiątko-
we zdjęcia.
Wszystkim naszym pierwszoklasistom życzymy wielu 
sukcesów w nauce, codziennej radości i wspaniałych 
przyjaźni. Oby szkoła nie była dla nich tylko obowiąz-
kiem, ale rozwijała ich pasje i zainteresowania, posze-
rzała horyzonty i uczyła, jak być dobrymi ludźmi.

oprac. K. Pawlikowska



Wiosna, ach to Ty…
Poniedziałek 21 marca – dzień niby zwyczajny, okaza-
ło się jednak, że nie do końca. Po przestąpieniu progu 
szkoły wyraźnie dało się odczuć atmosferę wyjątko-
wości. Barwne stroje, kolorowe kwiaty we włosach 
oraz książki i przybory szkolne zapakowane inaczej 
niż zwykle, co wiązało się z ogłoszoną przez Samo-
rząd Uczniowski akcją „Dzień bez plecaka”.
Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i spa-
kowali swoje rzeczy do m.in. walizki na ubrania lub 
narzędzia, koszyka na zakupy, pudełka po prosz-
ku do prania, kosza na śmieci, wózka czy nosidełka 
dla lalek, wanny, transportera dla zwierząt, lampio-
nów, poszewek na poduszki, chlebaka, futerału po 
instrumentach muzycznych, kuchenki mikrofalowej, 
samochodów-jeździków. Dzień rozpoczął się od ape-
lu, na którym odbyło się podsumowanie oraz wrę-
czenie nagród i dyplomów ze szkolnego konkursu 
„Mam talent”. I miejsce w kategorii występ grupowy 
otrzymały uczennice klasy IV A (Aleksandra Namię-
ta, Pola Krasnodębska, Kamila Sosińska) za teatrzyk 
kukiełkowy „Z zaczarowanego kuferka Pani Krystyny”, 
w którym główną rolę odegrali nasz Pan Dyrektor  
i jego pies Marcel. Następnie uczniowie przyozdobie-

ni w kolorowe kwiaty, wstążki z bibuły i inne sym-
bole wiosenne wyruszyli barwną kolumną nad nasz 
zalew, aby pożegnać zimę i przywitać długo wycze-
kiwaną wiosnę. Przedstawiciele Samorządu dokonali 
symbolicznego spalenia Marzanny oraz utopienia jej 
w zalewie, to samo czekało słomiane kukły zrobione 
przez poszczególne klasy. Tak powitana wiosna, bez 
wątpienia, zagości z nami na długo.

oprac. I. Żukowska

Młodzież zapobiega pożarom

We wtorek 22 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w Szko-
le Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”, którego celem jest popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Eliminacje 
poprzedzone były zwiedzaniem uczniów klas ósmych 
naszej jednostki OSP Kałuszyn oraz prelekcją Pana 
Damiana Chrościckiego z zakresu pożarnictwa i Pana 
Adama Sawickiego z zakresu ratownictwa medyczne-
go, który był gościem naszej szkoły.
W turnieju wzięło udział pięcioro uczniów klasy ósmej 
(Oliwia Chrościcka, Blanka Leszczyńska, Kinga Miel-
czarek, Bartosz Drwęcki, Wiktor Walędzki). Komitet 
organizacyjny przygotował dla nich 40 pytań testo-
wych. Komisja w następującym składzie: Zastępca Bur-
mistrza Kałuszyna Pani Henryka Sęktas, Wicedyrektor 
SP w Kałuszynie Pani Maria Bartosiak, Komendant 
Gminny ZOSP RP w Kałuszynie Pan Adam Kaczmar-
czyk, Zastępca Naczelnika OSP Kałuszyn Pan Adam 
Sawicki, nauczyciel przedmiotu edukacja dla bez-
pieczeństwa Pani Iwona Żukowska dokonała spraw-

dzenia prac, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie 
uczestnikom nagród ufundowanych przez Burmistrza 
Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego, który objął 
patronatem turniej. Do etapu powiatowego zakwali-
fikowała się uczennica klasy VIII B Oliwia Chrościcka. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a Oliwii życzy-
my sukcesów na wyższych szczeblach turnieju.

oprac. I. Żukowska
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Szczęśliwi rodzice stając obok swoich dzieci odbierali 
gratulacje i kwiaty od Burmistrza Kałuszyna. Uczniom 
zostały także wręczone dokumenty przyznania sty-
pendium. Zabierając głos Burmistrz Kałuszyna wyraził 
słowa uznania dla Dyrekcji, uczniów, nauczycieli i ro-
dziców życząc, aby grupa SZKOLNYCH ORŁÓW roz-
rastała się.

Gratulując podkreślił, że jest dumny, jako absolwent 
naszej szkoły z jej osiągnięć i sukcesów. VIII Gala 
Szkolnych Orłów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
przeszła do historii, a oto jej bohaterzy podsumował 
dyrektor.

oprac. T. Kowalska



Nie tylko muzycznie
Wiosna to piękna pora roku, wszystko budzi się 
do życia, kwitną piękne kwiaty, zaczynamy częściej 
spacerować i korzystać z wielu spotkań kulturalno-
oświatowych. W styczniu nasza Słuchaczka Pani Lonia 
poprowadziła warsztaty z papierowej wikliny, piękne 
serca i kosze z papieru powędrowały do domów na-
szych Słuchaczy, część serc znalazła swoje miejsce 
na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Karnawał  
w Domu Kultury był bardzo owocny, zorganizowliśmy 
bal karnawałowy dla dzieci, instruktorzy przygowali 
dla dzieci super zabawy i konkursy oraz słodki poczę-
stunek. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za tak duże 
zainteresowanie. Taniec i zabawa zagościł również 
na spotkaniu karnawałowym w UTW. Warsztaty arty-
styczne „Kwiaty z bibuły” cieszyły się jak każde warsz-
taty ogromną popularnością. Słuchacze wykonali ko-
lorowe i bardzo piękne kwiaty, co można obejrzeć na 
naszym profilu fb. 
W marcu świętowaliśmy Dzień Kobiet z „Kabaret  
z Konopi”, który gościliśmy u nas po raz drugi, było 
wesoło i przyjemnie. 20 marca dzieci i młodzież za-
grała na koncercie wiosennym, wystąpiły trzy zespo-
ły wiekowe UKULELE, którymi opiekuje się od stro-
ny muzycznej Pan Marcin Zadronecki. Na koncercie 

zagrali i zaśpiewali uczący się gry na instrumentach 
w Domu Kultury uczniowie, którymi opiekuje się Pan 
Mariusz Szeląg. Tradycją już jest, że przed Świetami 
Wielkanocnymi spotykamy się na warsztatach arty-
stycznych w UTW, tym razem wykonaliśmy jajko me-
todą dec upage i palmę wielkanocną. Kreatywny Uni-
wersytet Dziecięcy działa i zaprasza dzieci na zajęcia 
plastyczne, muzyczne, teatralne. Dziękujemy wszyst-
kim za udział w naszych spotkaniach.

oprac. E. Wąsowska

Dyrektor i Pracownicy Domu Kultury życzą RADO-
SNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Warsztaty historyczne
Gdy ktoś raz zarazi się pasją odnajdywania rodowych 
korzeni nie straszna mu żadna zimowa aura. Udo-
wodnili to uczestnicy styczniowych warsztatów z cy-
klu „Kałuszyńskie spotkania z historią”, którzy przybyli 
do Biblioteki pomimo obficie padającego śniegu.
Prowadzący zajęcia dr Andrzej Marek Nowik pokazał, 
iż dawne akta miasta Kałuszyna mogą być cennym 
źródłem genealogicznych badań.

Na lutowym spotkaniu słuchacze dowiedzieli się, iż 
akta notarialne stanowią wartościowy materiał do 
eksploracji rodowodu. Przykładem są dokumenty  
z początku XIX wieku, sporządzone przez Piotra Ża-
boklickiego – notariusza publicznego dystryktu wę-
growskiego.
Podczas marcowego spotkania omówiono okolice 
Kałuszyna na planach i mapach. Porównując mapy 
historyczne z mapami współczesnymi, uczestnicy 
sprawdzili czy zmieniała się topografia ziemi kałuskiej. 
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Warsztaty chemiczne
Jeśli coś może urosnąć do rangi magii w oczach dziecka, powinno 
rozpoczynać się w jego codzienności. Każda chwila w rozwoju i do-
świadczania jest emocjonująca. Dla dzieci świat bywa niezrozumia-
ły jak i zarazem ekscytujący. Eksperymentowanie, im imponuje, kusi, 
budzi w nich ciekawość, radość, zdziwienie, zdumienie, a ich emocje 
są szczere i spontaniczne, wywołujące autentyczne szczęście. Takich 
chwil miały okazję posmakować nasze przedszkolaki na warsztatach 
chemicznych zorganizowanych przez Panią Krystynę Raczyńską vel 
Wasiluk w Szkole Podstawowej w Kałuszynie. Dzieci tworzyły mydeł-
ka. Poza wyborem kształtu i koloru mydełek, mogły również zade-
cydować o ich zapachu. Wspaniale było patrzeć jak wielozmysłowo 
odbierają to zadanie. Takie chwile są niewątpliwie cennym doświad-
czeniem i sposobem na dostarczanie wiedzy. Bardzo poważnie i z 
zaangażowaniem podeszły do tego zadania. Zapewne to nie nasze 
ostatnie warsztaty, bo dzieci długo były podekscytowane i rozmawia-
ły między sobą jak fajnie było na chwile stać się poważnym chemikiem, a nie przedszkolakiem.

oprac. M. Sosińska

Z życia Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach



Twórcze Lejdis i świece z wosku 
pszczelego
W Dzień Kobiet Twórcze Lejdis spotkały się, aby 
wspólnie wykonać świece z wosku pszczelego. Świe-
ce to fantastyczne ozdoby, które dają przytulne cie-
płe światło oraz wspaniały zapach będący mieszaniną 
aromatu miodu i propolisu. Świece i figurki woskowe 
to produkty o niepodważalnych walorach zdrowot-
nych i estetycznych. Naturalny wosk posiada właści-
wości odświeżające i bardzo efektywnie jonizuje po-
wietrze, neutralizując negatywne skutki korzystania  
z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Warto 
również wiedzieć, że jony, które wydostają się ze świec 
woskowych podczas ich spalania działają łagodząco 
na objawy alergii, astmy oraz chorób płuc i górnych 
dróg oddechowych. Niezaprzeczalnym atutem użyt-
kowania świec z wosku pszczelego jest emitowany 
przez nie naturalny zapach, który likwiduje nieprzy-
jemne, a nawet szkodliwe wonie. Po zapaleniu świec 
wykonanych przez panie z czystego, naturalnego wo-
sku biblioteczne pomieszczenia wypełnił przyjemny 

miodowy aromat, który oddziaływał pozytywnie na 
nasze samopoczucie, zwiększał koncentrację i wyka-
zał właściwości uspokajające. 
Dziękujemy Cisza Spokój za przeprowadzenie warsz-
tatów.

oprac. M. Leszczyńska

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
Już od 45 lat Konkurs Recytatorski „Warszawska Sy-
renka” z powodzeniem promuje kulturę języka i roz-
powszechnia kulturę słowa na Mazowszu. Jego istotą 
jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnia-
nie młodych talentów recytatorskich. Dla młodych 
uczestników to prawdziwa artystyczna przygoda,  
a często pierwszy krok do zaprezentowania się szer-
szej publiczności. Konkurs ma za zadanie, zachęcać 
do żywego kontaktu z literaturą z największą polską  
i światową poezją, wyrabiać nawyk czytania.
17 marca w naszej Bibliotece odbyły się eliminacje 
gminne do 45. Konkursu Recytatorskiego „Warszaw-
ska Syrenka”. Do etapu gminnego zgłosiło się 10 
uczestników z klas 0–VIII Szkoły Podstawowej w Kału-
szynie, w tym 1 uczestniczka online. Prezentacje recy-
tatorskie przebiegły w czterech grupach wiekowych. 
Uczestnicy wybrane przez siebie wiersze wyrecytowa-

li na bardzo wysokim poziomie, dlatego jurorzy stali 
przed nie lada wyzwaniem. 
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Na zdjęciu lotniczym z 1944 roku zobaczyli znisz-
czony wojną Kałuszyn. Ciekawostką był też oryginał 
aktu notarialnego z 1881 roku, należący do jednego  
z uczestników spotkania.
Jest nam niezmiernie miło, że na warsztatach wciąż 
gościmy nowe osoby, także spoza naszej Gminy. 
W spotkaniach uczestniczyli również: Pan Arkadiusz 
Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna oraz dwukrotnie Pan 
Andrzej Wocial.
Dziękujemy uczestnikom i prowadzącemu dr Nowi-
kowi za zaangażowanie. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie za-
planowane na 28 kwietnia.

oprac. I. Noińska



Wsparcie Mazowsza
Kolejna fala pandemii wyhamowała, znoszone są 
ograniczenia, powoli wracamy do normalności. Sek-
tor kultury został już odmrożony, chcąc przywrócić 
energię życiową naszych mieszkańców pracownicy 
Biblioteki przygotowali projekt, który da poczucie 
bezpiecznego obcowania z kulturą. Już dziś możemy 
pochwalić się, że spotkamy się jak przed laty bywało, 
na obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
W tym roku wydarzenie jest możliwe dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kału-
szynie Pani Anna Andrzejkiewicz podpisała umowę 

na dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł na reali-
zację zadania pod nazwą „Głodni odkrywania świa-
ta – Biblioteka świat w jednym miejscu” w ramach 
obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
W zakresie realizacji projektu zaplanowano wydarze-
nia dla dzieci i młodzieży z Panem Poetą i Janem Melą 
oraz ulubienicą najmłodszych Kicią Kocią. Dorosłych 
zaprosimy na spotkanie autorskie ze Stanisławą Ce-
lińską i koncert „Piosenka dobra na wszystko” Olgi 
Bończyk, odbędą się również warsztaty tematyczne.
Ogromne podziękowania dla Zarządu Województwa 
Mazowieckiego za wsparcie wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez Bibliotekę.

oprac. A. Mróz
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Zmagania recytatorów oceniały Panie: Maria Bar-
tosiak – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie, Elżbieta Stryczyńska – Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej oraz Alina Włodarczyk-Kurpiewska – 
członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw So-
cjalnych Rady Miejskiej. Komisja uwzględniając kryte-
ria konkursowe, czyli dobór repertuaru, interpretację, 
dykcję i przekaz wiersza jednogłośnie wybrała 7 osób, 
które reprezentowały gminę Kałuszyn w eliminacjach 
powiatowych 24 marca br. w Miejskim Domu Kultury 
w Mińsku Maz. Laureatami zostali:
Kategoria wiekowa klasy 0:  Nadia Tenderenda – klasa 0c; 
Kategoria wiekowa klasy I-III:  Maja Blicharska – klasa 
IIIb, Kinga Wąsowska – klasa IIIc; 

Kategoria wiekowa klasy IV-VI: Klaudia Abramowska 
– klasa IVb, Laura Napiórkowska – klasa IVc; 
Kategoria wiekowa klasy VII-VIII: Alicja Drabarek – 
klasa VIIIb, Zuzanna Kusak – klasa VIIIc.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne upominki, a laureaci dodatkowo książ-
ki. Zwycięzcom gratulujemy. Pedagogom, jurorom  
i wszystkim uczestnikom dziękujemy. 
24 marca w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim odbyły się eliminacje powiatowe. Gra-
tulujemy Klaudii Abramowskiej za zajęcia I miejsca  
i zakwalifikowanie się już po raz drugi do etapu wo-
jewódzkiego, Nadii Tenderenda za zajęcia II miejsca 
oraz Laurze Napiórkowskiej za zdobycie wyróżnienia.

oprac. B. Dąbrowska



Wiosna w żłobku
21 marca wraz z dziećmi z gminnego żłobka przywi-
taliśmy długo oczekiwaną wiosnę, bo przecież każdy  
z nas uwielbia wiosenne spacery ozłocone słońcem, 
zieleń młodej trawki, po której kicają zające i błękit 
nieba nad głowami. W wiosenny nastrój wprowadził 
maluchy wiersz „Wiosenne porządki” J. Brzechwy. 
Dzieci poznały zwiastuny wiosny tj.: kwiaty, bociana, 
gęś i bazie. Poprzez zabawę naśladowały odgłosy 
bociana i żab oraz w ramach zabawy ruchowo-naśla-
dowczej pokazywały jak rosną kwiaty. Duże zainte-
resowanie sprawiły dzieciom książeczki sensoryczne, 
które przyniosła ze sobą pani wiosna.  Powitanie wio-
sny uwieńczyła wspólna praca wszystkich dzieci, które 
poprzez naklejanie gotowych papierowych kwiatów 

stworzyły kolorową suknię pani wiosny.
oprac. M. Leszczyńska

Lektura nie musi być nudna
W piękny piątkowy dzień, odwiedziła nas klasa IIb ze 
Szkoły Podstawowej. W ramach projektu „Literackie 
podróże – te małe i te duże” uczniowie poznali histo-
rię wytwornej i eleganckiej bohaterki książki „Kapelusz 
Pani Wrony” autorstwa Danuty Parlak. Dopełnieniem
zajęć były quizy i zadania interaktywne związane z lek-
turą. Następnie drugoklasiści uczestniczyli w warsz-
tatach plastycznych. Wykonali przepiękne projekty 
zaginionego kapelusza tytułowej bohaterki, zdobiąc 
je kolorowymi, wiosennymi kwiatami. To zadanie po-
mogło dzieciom w kreatywny sposób przenieść się  
w niezwykły świat opowiadania Danuty Parlak. „Ka-
pelusz Pani Wrony” na długo zapadnie w ich pamięci. 
Dziękujemy uczniom oraz wychowawczyni pani Mag-
dzie Gójskiej-Gogol za odwiedziny, miło i kreatywnie 

spędzony wspólnie czas. Miło było WAS gościć.
oprac. B. Dąbrowska

Wszystko budzi się do życia
Wiosna zagościła u nas na dobre, trzecioklasiści w ra-
mach cyklu „Literackie podróże – te małe i te duże” 
wysłuchali wiersza Doroty Gellner „Zwiastuny wiosny”. 
Po jego wysłuchaniu rozmawialiśmy o atrybutach 
wiosny, które są zauważalne w naszym otoczeniu. 
Podczas pracy z tekstem wspólnie wyjaśnialiśmy zna-
czenia wylosowanych przysłów. Zwieńczeniem zajęć 
były samodzielnie wykonane bociany oraz kolorowe 
hiacynty. Po zajęciach w bibliotece uczniowie wraz ze 
swą wychowawczynią Anną Brudz wyruszyli w teren 
na poszukiwanie poznanych oznaków wiosny.

oprac. B. Dąbrowska
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Nr AB. 6740.15.526.2021

OBWIESZCZENIE
STAROSTY MIŃSKIEGO 
z dnia 21 marca 2022r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej

   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176 tj.),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kałuszyn, z dnia 17 września 2021r., 
uzupełnionego i zmienionego w dniu 15 marca 2022r. postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kałuszyn
w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Ogrodowej do 

ul. Wojska Polskiego” 
klasa drogi: L

1. Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

2969, 2936/3 (projektowany podział działki nr ewid. 2936); 1086/6 (projektowany podział działki 
nr ewid. 1086), obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński.

2. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Gmi-
ny Kałuszyn:

L.p. Nr działki po projektowa-
nym podziale

Nr działki pierwotnej Gmina/Obręb

1. 1086/6 1086 Kałuszyn/Kałuszyn
2. 2936/3 2936 Kałuszyn/Kałuszyn
3. - 2969 Kałuszyn/Kałuszyn

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkowni-
kom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości, oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w starostwie 
powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publika-
torach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie 
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami 
sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 16, Wydział Architektury i Budownictwa - pokój nr 203 (w godzinach pracy Urzę-
du: poniedziałek, wtorek: godz. 8.00 – 16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00 – 16.00, 
piątek godz. 8.00 – 15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 
40 43, 756 40 60 lub 756 40 46.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


