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BURMISTRZ INFORMUJE

1. Wsparcie dla dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
W dniu 22 czerwca 2022 r. w OSP Gołębiów-
ka odbyło się uroczyste przekazanie 10 lap-
topów wraz z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych 
pracowników PGR. Powierzenie grantu zostało zrealizowane  
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. Dofinansowanie projektu z Unii Eu-
ropejskiej wynosi 39.700,00 zł.

2. Panele fotowoltaiczne na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Falbogach.
W dniu 13.07.2022 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Kałuszyn dofi-
nansowanie na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 
na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Falbogach”. Wysokość dotacji wynosi 23.265,00 zł, całkowity 
koszt zadania wynosi 33.088,00 zł.
3. Panele fotowoltaiczne na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce.
W dniu 13.07.2022 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie przyznał Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce dofinansowanie na zadanie pn. „Zakup i montaż 
instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce”. Wysokość dotacji wynosi 
23.265,00 zł, całkowity koszt zadania wynosi 33.088,00 zł.
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4. Klimatyzacja w budynku Biblioteki Publicznej 
w Kałuszynie.
Gmina Kałuszyn jest jednym z laureatów IV edycji pro-
gramu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyzna-
nemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne gran-
towi zostanie zakupiona i zamontowana klimatyzacja 
w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. Projekt 
realizuje Urząd Gminy i jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców dotyczące poprawy komfortu termicz-
nego w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopol-
ski program grantowy realizowany przez Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów 

i ich jednostek 
np. przedszkoli, 
szkół, bibliotek, 
czy ośrodków po-
mocy społecznej oraz do orga-
nizacji pozarządowych, które chcą wprowadzić ważne 
i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym  
z ośmiu następujących obszarów; aktywność fizyczna, 
bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko natu-
ralne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w ce-
lach programu. Dodatkowe informacje o programie 
można znaleźć https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.
wzmocnijotoczenie.pl.

5. Mazowsze dla straży pożarnych.
W dniu 11 lipca 2022 r. miało miejsce podpisa-
nie umów na wsparcie zadań w ramach programu 
„Mazowieckie strażnice OSP-2022” – wysokość 
otrzymanej dotacji to 30.000,00 zł oraz progra-
mu „OSP-2022” gdzie dofinansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego wyniosło 20.000,00 
zł, całkowita wartość zadania wynosi 40.000,00 zł.  
Z ramienia Gminy Kałuszyn umowę podpisał Arka-
diusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna przy kontrasy-
gnacie Marii Bugno – Skarbnika Miejskiego, z ramie-

nia Urzędu Marszałkowskiego podpisywały członkinie 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janina 
Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W ramach dofinan-
sowania zostanie wyremontowany budynek OSP  
w Nowych Groszkach oraz zakupiono sprzęt strażacki 
dla jednostek OSP Kałuszyn, OSP Olszewice, OSP Fal-
bogi, OSP Gołębiówka oraz OSP Sinołęka. 

WSPARCIE FINANSOWE DLA GMINY

Nr 4 (113) lipiec-wrzesień 2022                               



3

W dniu 29 września br. w budynku OSP w Kałuszynie 
odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla 
jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn, który zo-
stał zakupiony z dotacji celowej w ramach programu 
„OSP-2022”. 
Za kwotę 40.000,00 zł w tym dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wy-
sokości 20.000,00 zł stanowiącą 50% wartości zada-
nia zakupiono hełmy strażackie i latarki do hełmu dla 
OSP Kałuszyn, komplety umundurowania bojowego 
strażaka dla OSP Olszewice, OSP Falbogi i OSP Go-
łębiówka oraz podpory ratownicze dla OSP Sinołęka. 
Przekazania dokonali Pani Janina Ewa Orzełowska – 
członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan 

Kamil Nalewka przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Pan 
Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna.

6. Rządowy Fundusz Polski Ład 
– PGR.
W dniu 18 lipca 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Jakubów nastąpiło pod-
sumowanie wyników naboru do 
edycji Programu Inwestycji Strate-
gicznych przeznaczonej dla gmin, 
w których funkcjonowały PGRy. 
Gmina Kałuszyn w ramach pro-
gramu otrzymała dofinansowanie 
ogółem 2.352.000,00 zł na dwie 
inwestycje, pn. „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości 

Gołębiówka” kwota przyznanych 
środków wynosi 1.862.000,00 zł 
oraz „Wymiana systemu grzew-
czego w budynku OSP Gołę-

biówka z olejowego na zinte-
growany system odnawialnych 
źródeł energii” kwota przyznanej 
dotacji wynosi 490.000,00 zł.

7. Pod biało-czerwoną.
W dniu 28 lipca 2022 r. w Mazowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Warszawie odbyło się podpisanie umowy 
w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną” na realizacje 
zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji 
w miejscowości Kałuszyn”. Wysokość dotacji na za-
danie wynosi 8.000,00 zł.

8. Rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy 
budynku przedszkola w Kałuszynie.
Z początkiem września rozpoczęła się przebudo-
wa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszy-
nie. Inwestycja obejmuję rozbudowę istniejącego 
budynku o 4 sale w pełni wyposażone z przysto-
sowaniem dla osób niepełnosprawnych, sale do 
ćwiczeń, zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem 
oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 
Rozbudowa o nowe części budynku oraz przebu-
dowa istniejącego przedszkola podwyższy walory 
użytkowe całego obiektu oraz warunki opieki i wy-
chowania przedszkolnego. Inwestycja dofinanso-
wana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład w wysokości 6.370.000,00 zł. Całkowita war-
tość inwestycji wynosi 7.500.000,00 zł.
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RADA MIEJSKA
Informacja z obrad Rady Miejskiej 
w Kałuszynie
Dnia 27 września 2022 r. odbyła się XXIII zwyczaj-
na Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, której tema-
tem była „Informacja z przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2022 roku” oraz „Informacja z realizacji 
zadań oświatowych na terenie Gminy Kałuszyn w roku 
szkolnym 2021/2022. Ponadto Rada podjęła uchwały 
dotyczące następujących spraw:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022-2035,
- zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 
Kałuszyn na rok szkolny 2022/2023
- zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej 
w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przy-
znawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczy-
cieli zatrudnionych w placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez Gminę Kałuszyn,
- zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej  
w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na-
uczycielom, którym powierzono stanowiska kierow-
nicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczy-
ciela,
- zmiany uchwały Nr XXXI/284/2022 Rady Miejskiej  
w Kałuszynie w sprawie opłat za pobyt dziecka  
w Żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz wa-
runków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
ponoszenia opłat,
- sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu miesz-
kalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości 
wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od ceny nieruchomości,
- rozpatrzenia petycji.

oprac. K. Strupiechowska

9. Klimatyzacja w 
budynku Biblioteki 
Publicznej w Kału-
szynie już działa.
Mieszkańcy Gminy 
Kałuszyn mogą korzystać z klimatyzacji zamonto-
wanej w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. 
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie pełni dla mieszkań-
ców gminy funkcję centrum kulturalnego, odbywają 
się tam spotkania z pisarzami, aktorami oraz koncer-
ty. Klimatyzacja została zainstalowana na poddaszu 
gdzie znajduje się sala, która pełni funkcję widowisko-
wo-koncertową. Z sali korzystają czytelnicy biblioteki, 
w tym dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola, 
zaproszeni pisarze, aktorzy którzy odwiedzają gminę 
Kałuszyn. Projekt zrealizowano w ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Program „WzMOC-
nij swoje otoczenie” to ogólnopolski program gran-
towy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek 
– np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków po-
mocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, 

które chcą wprowadzić ważne i długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących 
obszarów; aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edu-
kacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni 
publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne ini-
cjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatko-
we informacje o programie można znaleźć https://
raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

oprac. A Dworzyńska

Zmiana na stanowisku kierownika OPS
W związku z przejściem na emeryturę wieloletniej 
kierownik OPS Pani Grażyny Chybickiej, informu-
ję, iż Pani Ewa Gniado od dnia 08.08.2022 r. objęła 
stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Kandydatka spełniła wymagania formalne jak 
i kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stano-

wisku. Uzyskała największą liczbę punktów łącznie 
z oceny merytorycznej oraz wykazała się bardzo 
dobrą znajomością zagadnień dotyczących przed-
miotowego stanowiska. Jest osobą komunikatywną,  
w największym stopniu spełniła oczekiwania stawiane 
przed kandydatem na w/w stanowisku pracy.

Burmistrz Kałuszyna – Arkadiusz Czyżewski

Nr 4 (113) lipiec-wrzesień 2022                               



5

Z ŻYCIA GMINY
Igrzyska Samorządowe 2022
9 lipca na pięknych obiektach Zalewu Karczunek  
i Stadionu Miejskiego w Kałuszynie odbyły się spor-
towe zmagania w ramach Powiatowych Igrzysk Spor-
towych, w których udział wzięło 260 przedstawicieli 
poszczególnych gmin oraz służb mundurowych, ry-
walizujących w 10 konkurencjach: dart, strzał z łuku, 
pchnięcie kulą, tenis ziemny, badminton, siatkówka 
plażowa, piłka nożna, rower wodny, slalom kajako-
wy i biegi. Po całym dniu sportowej rywalizacji naj-
lepszą drużynę ze służb mundurowych wystawił Od-
dział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, zaś pośród 
samorządów wygrała Gmina Cegłów a na kolejnych 
szczeblach podium uplasowały się Siennica i Kału-
szyn. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za-

angażowanym w organizację Igrzysk a w szczególno-
ści klubowi sportowemu Victoria Kałuszyn oraz OSP 
Kałuszyn.

oprac. D. Przybyłko

Uroczystości w Złocieńcu
22 lipca władze Gminy Kałuszyn uczestniczyły w świę-
cie 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, która konty-
nuuje tradycję 6 Pułku Piechoty Legionów walczącego 
w kampanii wrześniowej 1939 roku o Kałuszyn.  Po 
Mszy Świętej, podczas uroczystego apelu Burmistrz 
Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski został uhonoro-
wany tytułem Przyjaciela Brygady.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
W dniu 20 sierpnia 2022 r. na błoniach nad Zalewem 
Karczunek odbyły się gminne zawody sportowo-po-
żarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmi-
ny Kałuszyn. Organizatorem zawodów był Burmistrz 
Kałuszyna oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Kałuszynie. Celem organizacji 
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych była 
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków 
ochotników, mobilizowanie do stałego doskonale-
nia umiejętności obsługi sprzętu, przygotowanie do 
startu w zawodach powiatowych oraz popularyzowa-
nie wśród mieszkańców problematyki ochrony prze-
ciwpożarowej. W zawodach wzięło udział 7 drużyn  
w grupie „A” – męskie drużyny pożarnicze z jednostek 
OSP Falbogi, Gołębiówka, Kałuszyn, Olszewice, Sino-
łęka, Wąsy, Zimnowoda oraz jedna drużyna w grupie 
„C” – kobiece drużyny pożarnicze - OSP Wąsy. Ponad-
to poza regulaminem w zawodach wystartowały dwie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Falbogi i OSP 
Sinołęka. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z prze-
szkodami oraz ćwiczenie bojowe. Przebieg zawodów 
nadzorowała i oceniała w poszczególnych konkuren-
cjach komisja sędziowska z Państwowej Straży Pożar-
nej w Mińsku Mazowieckim - sędzia główny st. kpt. 
Kamil Płochocki. Zawody dostarczyły pozytywnych 
wrażeń licznie zgromadzonym mieszkańcom miasta 

i gminy. Strażacy wykazali się sprawnością i znajomo-
ścią obsługi sprzętu, uczestniczące drużyny zaliczyły 
wszystkie konkurencje.
W ostatecznej klasyfikacji zwycięzcami tegorocz-
nej rywalizacji zostali:
1. miejsce OSP Wąsy - wynik 131,77 pkt.
2. miejsce OSP Sinołęka - wynik 136,11 pkt.
3. miejsce OSP Gołębiówka - wynik 139,24 pkt.
Wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, drużyny ze zwycięskich miejsc otrzymały 
statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundo-
wane przez Burmistrza Kałuszyna. OSP Wąsy repre-
zentowała gminę Kałuszyn w dwóch grupach w grupie 
„A” męskie drużyny pożarnicze i grupie „C” kobiece 
drużyny pożarnicze podczas zawodów powiatowych 
OSP 10.09.2022 r. w Mińsku Mazowieckim. Sierpnio-
we zawody zakończyło spotkanie uczestników z or-
ganizatorami przy kiełbaskach.

oprac. H. Sęktas



Wakacyjny czas w kalendarzu chóru 
parafialnego

Większości z nas wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, 
urlopami i letnią „labą”. Członkowie chóru parafialne-
go korzystali z uroków lata i wakacji, ale znaleźli rów-
nież czas na próby i chóralne śpiewy podczas kilku 
ważnych dla parafii uroczystości i wydarzeń.
24 lipca parafia Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie 
przeżywała wizytację biskupa Romualda Kamińskiego. 
Tego dnia nasz chór przygotował oprawę muzyczną 
sumy i na ręce biskupa zostało złożone sprawozdanie 
z rocznej działalności chóru. W sierpniu czekały nas 
dwie ważne uroczystości. 15 VIII przeżywaliśmy od-
pust parafialny. Z tej okazji chór śpiewał podczas uro-
czystej sumy odpustowej. 28 VIII w kaplicy w Nowych 
Groszkach miały miejsce uroczystości odpustowe 
Matki Boskiej Częstochowskiej połączone z dożynka-
mi. Chór parafialny śpiewał nie tylko pieśni liturgicz-
ne, ale także dożynkowe. Wspólnie z mieszkańcami 
okolicznych wiosek łamaliśmy się dożynkowym chle-
bem. Kolejne dożynki, tym razem gminno-parafial-
ne, miały miejsce 4 września w Kałuszynie. Również 
tutaj chór przygotował oprawę muzyczną uroczystej 
Mszy Świętej. Ale to nie koniec naszej aktywności  
i zaangażowania w życie parafii i gminy. 11 września 
w niedzielę - dzień przed obchodami 83. rocznicy 

walk wrześniowych pod Kałuszynem, zaprosiliśmy 
mieszkańców Kałuszyna i okolic oraz gości do udziału  
w koncercie „Kałuszyn śpiewa patriotyczne piosenki”. 
Wspólnym śpiewem chcieliśmy uczcić pamięć pole-
głych w obronie Kałuszyna, oddać im hołd i cześć. 
Podczas wspólnego śpiewania cieszyła nas obecność 
tak wielu osób – parafian i gości. Na koncercie nie 
zabrakło także Burmistrza Kałuszyna Pana Arkadiusza 
Czyżewskiego z małżonką i przedstawicieli Związku 
Piłsudczyków RP z Kałuszyna. Pomysłodawcą kon-
certu był Pan Sławomir Strupiechowski – kapelmistrz 
chóru parafialnego. Wakacje za nami. Pełni sił, werwy 
i chęci spotykamy się na próbach i opracowujemy ko-
lejne pieśni, aby śpiewać na chwałę Pana.

oprac. I. Borucińska
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Dożynki w kaplicy w Groszkach
28 sierpnia w kaplicy w Groszkach odbyły się uro-
czystości odpustowo-dożynkowe, w których udział 
wzięły delegacje wieńcowe i mieszkańcy następują-
cych wsi: Nowe i Stare Groszki oraz Gołębiówka. Mszę 
Św. celebrował ksiądz Robert Noiszewski – wikariusz 
naszej parafii. O niecodzienną oprawę muzyczną na-
bożeństwa zadbał chór pod kierunkiem organisty 
p. Sławomira Strupiechowskiego. Wśród przybyłych 
gości byli ksiądz proboszcz Jerzy Marcin Skłucki oraz 
Burmistrz Kałuszyna p. Arkadiusz Czyżewski wraz  
z małżonką. Procesja wokół kaplicy i wspólne śpiewy 
zakończyły uroczystości.

Plon niesiemy plon
Tegoroczna uroczystość dzielenia dożynkowego chle-
ba w Kałuszynie odbyła się 4 września, tj. zwyczajowo 
w pierwszą niedzielę września.
Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele cele-
browana przez księdza Proboszcza Jerzego Skłuc-
kiego z udziałem starostów dożynek, delegacji  
z wieńcami, gospodarza gminy – Burmistrza Kałuszy-
na Pana Arkadiusza Czyżewskiego oraz gości i licznie 
zgromadzonych wiernych. Ksiądz Proboszcz powitał 
wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej mo-
dlitwy i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, 
poświęcił chleb i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu 
Mszy Świętej starostowie dożynek, delegacje wień-
cowe, gospodarze i wszyscy uczestnicy uroczysto-

ści w asyście dzieci w strojach ludowych z Zespołu 
„Kasianiecka” oraz Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II 
w Kałuszynie korowodem przeszli na plac do parku, 
na dalszą część. Starostowie tegorocznych dożynek 
Państwo Konstancja Sabina i Zdzisław Dworzyńscy  
z Kazimierzowa przekazali dożynkowy chleb gospoda-
rzowi Gminy Kałuszyn – Burmistrzowi. Pan Burmistrz 
wspólnie z księdzem proboszczem podziękowali za 
okazały bochen chleba upieczony z mąki uzyskanej  
z tegorocznych zbiorów. Następnie Pan Burmistrz 
powitał gości i wszystkich uczestników uroczystości. 
W okolicznościowym przemówieniu odniósł się do 
trudu pracy rolnika i obecnej sytuacji naszego kra-
ju w obliczu wojny na Ukrainie. W dalszej kolejno-
ści gospodarz Gminy wspólnie ze starostami doży-
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nek, księdzem Proboszczem i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej udali się do licznie zgromadzonych miesz-
kańców by podzielić się chlebem dożynkowym. Na 
wspólnym świętowaniu swoją obecnością zaszczycili 
nas Pan Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamen-
tu Edukacji Publicznej i Sportu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, jednocześnie przewodniczący 
Rady Powiatu Mińskiego, przedstawiciele wojska  
i służb mundurowych z Mińska Mazowieckiego: 
ppłk Ryszard Gorczyca – zastępca dowódcy 23 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, ppłk Arkadiusz Wojtaczka  
z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, ppłk 
Krzysztof Konowrocki z Centrum Szkolenia Żandar-
merii Wojskowej, komisarz Paweł Kubuj – zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendant 
Komisariatu Policji w Mrozach asp. sztabowy Paweł 
Król, kierownik Komisariatu Policji w Kałuszynie asp. 
Piotr Gaładyk. 
Parlamentarzyści skierowali listy okolicznościowe do 
organizatorów, rolników i mieszkańców Gminy i Mia-
sta Kałuszyn. List przysłała Senator Pani Maria Koc, 
list od Pani Poseł Teresy Wargockiej odczytał przed-
stawiciel biura Robert Sitkowski, Pani Urszula Pacyga-
Glanowska odczytała list od Pana Posła Daniela Mi-
lewskiego. Również okolicznościowy list wystosował 
Marszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego 
Pan Adam Struzik, który odczytał Pan Kamil Nalewka. 
Tegoroczne święto odbyło się z udziałem 20 delega-
cji z wieńcami dożynkowymi z miejscowości: Falbogi, 
Gołębiówka, Leonów, Mroczki, Milew, Nowe Groszki, 
Olszewice, Patok, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, 
Szymony, Wity, Wąsy. Swoje dzieła również zaprezen-
towały Zespół „Kasianiecka”, Zespół „Razem”, Koło 
Gospodyń „Mamy Mocne”, Klub „Senior+” a także 
ministranci i bielanki. Każdy wieniec był oryginalny  
i piękny, toteż wszystkie zostały nagrodzone dyplo-
mami i nagrodami pieniężnymi, a od księdza probosz-
cza pamiątkowymi albumami. Podczas tegorocznego 
święta można było posmakować potraw tradycyjnych 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich  
i Miejskich „Mamy Mocne” w Kałuszynie, Koło Go-
spodyń Wiejskich w Gołębiówce oraz Klub „Senior+”. 
Placówka Terenowa KRUS z Mińska Mazowieckiego 
przeprowadziła Konkurs wiedzy o ergonomii i bezpie-
czeństwie pracy w rolnictwie pn. „Pracować bezpiecz-
nie”. Pracownicy Wojskowego Centrum Rekrutacji  
w Mińsku Mazowieckim w punkcie mobilnym udzie-
lali informacji na temat dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej oraz pozostałych rodzajów służby 
wojskowej. W tym roku święto plonów zostało zor-

ganizowane w klimacie ludowym, począwszy od de-
koracji sceny, po występy lokalnych amatorskich ze-
społów artystycznych, które zakończyły świętowanie. 
Ten wyjątkowy czas uprzyjemniły: rodzinne śpiewanie 
Marcina i Elizy Długaszków, występy grupy starszej 
i młodszej Ukulele pod kierunkiem pana Marcina 
Zadroneckiego, dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kasianiecka” pod kierunkiem pani Teresy Kowalskiej, 
dziecięcego Zespołu Wokalnego „Fleciki” pod kie-
runkiem Pani Wandy Stryczyńskiej, Jarosława Trąbiń-
skiego przy akompaniamencie Mariusza Szeląga, Pani 
Mirosławy Bester oraz Kapeli Góralskiej ARVA.

oprac. H. Sęktas

Rocznica walk o Kałuszyn
12 września br. obchodziliśmy 
uroczyście 83. Rocznicę jednej z 
najkrwawszych bitew kampanii 
wrześniowej pod Kałuszynem, któ-
ra mimo znacznych strat była zwy-

cięska dla Polaków. 
Organizatorami obchodów byli: 
Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz 
Czyżewski oraz Starosta Miński 
Pan Antoni Jan Tarczyński. W uro-
czystości wzięły udział rodziny we-
teranów bitwy pod Kałuszynem we 

wrześniu 1939 roku, kombatantów 
z czasów wojny, poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich, 
jednostek wojskowych, organizacji 
i szkół, parlamentarzyści: Senator 
RP – Pani Maria Koc oraz Posłowie 
na Sejm RP Pani Teresa Wargocka, 
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Pan Czesław Mroczek i Pan Daniel 
Milewski, przedstawiciele samo-
rządu Województwa Mazowieckie-
go, Powiatu Mińskiego oraz gmin, 
wojska, instytucji i służb z powiatu 
oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy miasta i gminy Kałuszyn 
oraz sąsiednich gmin. Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Pan 
Adam Struzik wystosował list oko-
licznościowy do organizatorów  
z podziękowaniem za zaprosze-
nie oraz życzeniami dla uczestni-
ków tej patriotycznej uroczystości.  
W uroczystości wzięły udział de-
legacje jednostek wojskowych:  
2. Brygada Zmechanizowana Le-
gionów im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Złocieńcu na czele  
z Panem płk Robertem Karczewskim, 
23. Bazy Lotnictwa Taktycznego  
w Mińsku Mazowieckim z Panem 
płk Markiem Kalinowskim, Za-
stępcą Dowódcy Garnizonu Mińsk, 
Centrum Szkolenia Żandarmerii 
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim  
z Panem ppłk Radosławem Lasotą, 
Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 
z Zastępcą Komendanta Panem 
ppłk Arkadiuszem Wojtaczkiem, 
Pan mjr Hubert Kopacz – Dowódca 
Drugiej Grupy Poszukiwawczo-Ra-
towniczej w Mińsku Mazowieckim, 
Szefowie Wojskowego Centrum 
Rekrutacji: Pan ppłk Krzysztof Szy-
dłowski z Mińska Maz. oraz Pan ppłk 
Mariusz Misiura z Siedlec, st. cho-
rąży sztab. Pan Dariusz Głażewski 
Zastępca Komendanta Szkoły Pod-
oficerskiej Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, delegacji 
Siedleckiego 53 batalionu lekkiej 
piechoty 5 Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej przewodni-
czył Pan mjr Paweł Kraczkowski.  
W tegorocznych obchodach 
uczestniczyli Komendanci Komisa-
riatów Policji w Mrozach asp. szt. 
Paweł Król i Stanisławowie pod-
insp. Robert Momot oraz Kierow-
nik Posterunku w Kałuszynie asp. 
szt. Piotr Gaładyk, Pan Dariusz 
Miszczyk – Komendant Straży Le-
śnej, Pan Stanisław Mejszutowicz 
– Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Mińsku Ma-
zowieckim, członkowie zarządu 

Powiatu Mińskiego Panowie Ma-
rek Pachnik i Henryk Księżopol-
ski, delegacja młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Latowiczu 
z Dyrektorem Panem Mariuszem 
Prekuratem, radni Rady Miejskiej 
w Kałuszynie, sołtysi, delegacje 
jednostek organizacyjnych gminy, 
organizacji społecznych, młodzież 
szkolna wraz z nauczycielami oraz 
mieszkańcy. Uroczystość odbyła 
się z udziałem Kompanii Hono-
rowej 23. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego im. Ppłk pilota Jana Zum-
bacha w Mińsku Mazowieckim 
pod dowództwem ppor. Patryka 
Dudka oraz Orkiestry Wojskowej 
w Siedlcach pod dowództwem  
i pod batutą starszego chorążego 
sztabowego Przemysława Hryn-
cewicza. Uroczystość rozpoczęła 
się na Placu Kilińskiego w Kałuszy-
nie, moderatorem była Pani Maria 
Bartosiak – wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie. Pocz-
ty sztandarowe i przybyłych gości 
powitał Burmistrz Kałuszyna Pan 
Arkadiusz Czyżewski.
Okolicznościowy referat odczytała 
uczennica kl VIII Szkoły Podstawo-
wej w Kałuszynie Zuzanna Tylutki, 
szkolny zespół muzyczny „Fleciki” 
zaśpiewał pieśń patriotyczną „My-
ślimy o Polsce”. Tę część uroczy-
stości zakończyła ceremonia zło-
żenia wieńców i wiązanek kwiatów 
w miejscach pamięci: przed po-
mnikiem Bojownikom o Niepodle-
głość przez Burmistrza Kałuszyna 
Pana Arkadiusza Czyżewskiego 

wraz z Zastępcą Burmistrza Panią 
Henryką Sęktas oraz księżmi: Da-
riuszem Szczepaniukiem, Jerzym 
Skłuckim i Robertem Noiszew-
skim, przy tablicy Pamięci bohate-
rów poległych we wrześniu 1939 r. 
ufundowanej przez mieszkańców 
przy ul. Warszawskiej – wiązankę 
kwiatów złożyła delegacja radnych 
Rady Miejskiej w składzie: Prze-
wodniczący Rady Pan Bogusław 
Michalczyk, Panie Anna Jackiewicz 
i Elżbieta Stryczyńska, przy tabli-
cy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty  
w kruchcie kościoła kwiaty złożył 
Pan płk Robert Karczewski z mło-
dzieżą szkolną, przy Dębach katyń-
skich i przy pomniku Ułana kwiaty 
złożyły dzieci i młodzież szkolna. 
Następnie uczestnicy uroczysto-
ści w asyście Kompanii Honorowej 
WP i Orkiestry Wojskowej prze-
szli na cmentarz parafialny, gdzie 
została odprawiona Msza Święta 
polowa przez ks. prałata Dariu-
sza Szczepaniuka. Po Mszy Św., 
przemówieniach i odczytaniu listu 
okolicznościowego od Marszałka 
Województwa przez Pana Kamila 
Nalewkę, mjr Marcin Podstawka 
odczytał Apel Poległych, Kompa-
nia Honorowa oddała salwę ho-
norową. Parlamentarzyści, Starosta 
Miński oraz Burmistrz Kałuszyna 
wygłosili okolicznościowe przemó-
wienia. Pan Burmistrz zabierając 
głos przypomniał o aspekcie woj-
skowym i cywilnym bitwy, jej wpływ 
na miasto i jego mieszkańców, po-
dziękował wszystkim uczestnikom 
za udział w uroczystości. W dalszej 
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kolejności delegacje biorące udział w uroczystości 
złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym boha-
terskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Le-
gionów Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskim 
boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku. 
Uroczystość zakończona została Pieśnią Reprezenta-
cyjną Wojska Polskiego w wykonaniu Orkiestry Woj-
skowej, po czym odbyło się spotkanie organizatorów 
z zaproszonymi gośćmi w Szkole Podstawowej.

oprac. H. Sęktas

Sportowo i tanecznie na V Turnieju Zespołów 
Cheerleaders
Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Poko-
leń” po raz piąty zorganizowało turniej sportowych 
zespołów cheerleaders, który odbył się dnia 10 wrze-
śnia w cegłowskiej hali sportowej w ramach realiza-
cji zadania publicznego pod tytułem „W ogrodzie 
barw i dźwięków. V Otwarty Turniej Zespołów Che-
erleaders”. Zawodnicy z różnych stron kraju wystąpili 
w 24 prezentacjach w kategoriach akrobatycznych 
i tanecznych. Po wstępnych eliminacjach nastąpiło 
oficjalne otwarcie. Przedstawiono sędziów turnie-
ju, którzy przybyli z Warszawy, Krakowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Łochowa, aby szczególnie wnikliwie  
i profesjonalnie ocenić umiejętności zawodników. 
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał p. Marek 
Pachnik członek Zarządu Powiatu Mińskiego i dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Zwrócił się do 
rodziców, członków stowarzyszenia, trenerów, juro-
rów i zawodników z ciepłymi słowami otuchy, podkre-
ślił zaangażowanie wszystkich organizatorów w tego 
typu działalność. Przekazał także życzenia dobrych 
startów i sukcesów zespołom w imieniu własnym  
 w imieniu Burmistrza Kałuszyna p. Arkadiusza Czy-
żewskiego. Po finałowych prezentacjach odbyła się 
ceremonia wręczenia nagród zwycięskim zespołom  
i duetom. Ze środków gminy Kałuszyn zostały zaku-
pione puchary i medale. Nagrodę fair play otrzymał 
w tym roku zespół CHEER ANGELS YOUNG z Warsza-
wy. Nasi zawodnicy z zespołu Eksplozja także znaleź-
li się na podium i dumni odebrali puchary i medale  
z rąk organizatorów. Za zdobycie II miejsca duet MAJA 
PŁOCHOCKA i MAJA KOŁAK w kategorii Pom Dance 
Premier Junior oraz za III miejsce zespół Eksplozja  
w kategorii Pom Dance Elite Junior Młodszy. Każdy 
zespół i duet otrzymał kartę punktacji, co pomoże  
w dalszej pracy nad konkretnymi usterkami i elimi-
nacji błędów i niedociągnięć. Zespoły były zaopieko-
wane przez kadrę instruktorską i wolontariuszy oraz 
opiekę medyczną i zaopatrzone w pakiety żywnościo-
we i wodę . Trenerom poszczególnych reprezentacji 
także wręczono drobne upominki, a jurorom kwiaty. 
Upominki - dzięki otrzymanym darom, w tym koszu-
lek WOŚP od Fundacji, albumów, książek i drobnych 
przedmiotów od Publicznej Biblioteki z Kałuszyna  
i proboszcza kałuszyńskiej parafii. 

Kolejna udana impreza dostarczyła uczestnikom 
wiele radości i możliwości wykazania się i pokazania 
swoich tanecznych talentów. Organizacyjnie prze-
biegła bezproblemowo dzięki współpracy z wieloma 
grupami. Dziękujemy wolontariuszom za ich pracę, 
rodzicom za wsparcie organizacyjnie /przewiezienie 
sprzętu, pomoc przy dekoracji sali, ustawienie po-
destów itp./. Państwu Rozenkom za udostępnienie 
dekoracyjnych roślin, które urozmaiciły dekorację, 
że czuliśmy się właśnie tak jak brzmiał tytuł turnieju  
„W ogrodzie barw i dźwięków.” Za obsługę dźwięko-
wą dziękujemy p. Marianowi Pełce oraz konferansjer-
kom: byłej cheerlederce Ani Mroczek oraz Juliannie 
Gujskiej. Każdy zespół został utrwalony na zdjęciach 
przez fotografkę p. Karolinę Pokorę–Kunkę, a relację 
z wydarzenia umieszczono w fotogalerii na stronach 
internetowych szkoły i gminy Kałuszyn. Takie wyda-
rzenia przynoszą wszystkim wiele satysfakcji dzięki 
współpracy i wzajemnym wspomaganiu instytucji, 
dzięki ludziom dobrej woli, którym chce się działać, 
angażować poświęcając swój wolny czas dla innych,  
a w tym przypadku dla zdolnych dzieci i młodzieży. 
Projekt współfinansowany przez Zarząd Powiatu Miń-
skiego.

oprac. T. Kowalska
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 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Podstawowe wskazówki jak zapobiegać 
alkoholizmowi
Alkoholizm stanowi jeden z najpoważniejszych pro-
blemów społecznych. Jak pokazują ostatnie bada-
nia, wzrasta spożycie alkoholu wśród młodzieży. Coraz 
młodsze osoby zaczynają sięgać po ,,kieliszek”. Mimo 
że początkowo ludzie nie zdają sobie sprawy, jak po-
ważny jest to problem, trzeba jak najwcześniej zacząć 
uświadamiać, że alkoholizm to choroba wyniszczają-
ca stopniowo, która niesie za sobą wiele poważnych 
konsekwencji nie tylko zdrowotnych, ale również spo-
łecznych. Nadużywanie alkoholu rodzi takie patolo-
gie społeczne, jak przemoc w rodzinie, demoralizacja 
dzieci, rozpad małżeństwa, kradzieże, bójki, rozboje. 
Jest więc konieczność przeciwdziałania alkoholizmo-
wi już wśród młodych osób. Alkoholizmowi możemy 
zapobiegać sami, na wczesnym etapie. 
Oto, co możesz zrobić, aby uchronić siebie i zmniej-
szyć ryzyko zachorowania na chorobę alkoholową:
1. Nie wstydź się odmawiać. Jeśli znajomi namawiają 
cię do wypicia kolejnej butelki alkoholu, odmów. Nie 
ulegaj presji otoczenia. Asertywność to nie tylko umie-
jętność mówienia ,,nie”, ale również branie odpowie-
dzialności za siebie, swoje emocje i własne życie.
2. Profilaktyka alkoholizmu zakłada, że jeśli sami spo-
żywamy alkohol i ktoś w naszym towarzystwie nie ma 
ochoty się napić, to nie powinniśmy go do tego na-
mawiać. Nie możemy takiej osobie dać do zrozumie-
nia, że jeśli się nie napije z nami, to jest gorsza albo 
odstaje od grupy.
3. To kim się otaczasz, w dużym stopniu może wpły-

wać na Twoje zachowanie. Jeśli znajomi nie rozumieją 
tego, że nie pijesz z nimi i postrzegają to, jako coś 
gorszego, zmień otoczenie. Znajdź takich przyjaciół, 
którym nie będziesz musieć nic udowadniać.
4. Nie lecz kaca alkoholem. Leczenie kaca klinem 
mocno obciąża wątrobę oraz trzustkę. Co więcej, wy-
picie rano alkoholu pogłębi odwodnienie organizmu, 
co spowoduje, że złe samopoczucie będzie trwało 
jeszcze dłużej.
5. Pamiętaj, że rodzina i przyjaciele to Twoja siła. Nie 
bój się prosić ich o pomoc i wsparcie, jeśli czujesz taką 
potrzebę. To ważne otaczać się takimi ludźmi, na któ-
rych możesz polegać, z którymi możesz porozmawiać 
o swoich obawach związanych z alkoholizmem.
6. Edukacja jest ważna. Dowiedz się, czym jest alko-
holizm, kiedy się zaczyna i kogo najczęściej dotyka 
choroba alkoholowa. Poznaj objawy i fazy choroby 
alkoholowej.
Sprawdź, gdzie możesz uzyskać pomoc w walce  
z uzależnieniem od alkoholu.
Świadomość tego, czym jest nałóg i jakie są jego kon-
sekwencje często pomaga ustrzec się przed nim.

oprac. T. Deretkiewicz

Źródła:
1. ,,Zespół uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych”,  
I. Kowalewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, Kraków 2016.
2. „Bez tajemnic: o uzależnieniach i ich leczeniu”, Boh-
dan Tadeusz Woronowicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
2001.

Zmiany w dodatku węglowym i dodatek dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł ciepła
Na dzień 29 września br. do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kałuszynie wpłynęło 1.767 wniosków  
o dodatek węglowy. Z końcem września Gmina 
Kałuszyn otrzymała środki na realizację wypłat 
dodatku węglowego, które będą sukcesywnie re-
alizowane. 
Należy jednak podkreślić, że złożone wnioski są 
rozpatrywane z uwzględnieniem zmian wprowa-
dzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 
2022 r., poz. 1967), która weszła w życie 20 września 
2022 r. 
Powyższa ustawa, oprócz istotnych zmian w usta-
wie o dodatku węglowym, wprowadza nowy do-
datek dla gospodarstw domowych z tytułu wyko-
rzystywania niektórych źródeł ciepła.

Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego:
- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypła-
tę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 paździer-
nika 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
- w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszku-
je więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysłu-
guje jeden dodatek węglowy dla wszystkich go-
spodarstw domowych zamieszkujących pod tym 
adresem - dodatek zostanie wypłacony wniosko-
dawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozo-
stałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
- dodatek węglowy przysługuje gdy główne źródło 
ogrzewania jest wpisane lub zgłoszone do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku 
zgłoszenia nowo zainstalowanego pieca opalanego 
węglem.
- dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom 
domowym objętym jeżeli został przyznany doda-
tek dotyczący innych źródeł ogrzewania.
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Najważniejsze informacje dotyczące dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywa-
nia niektórych źródeł ciepła czyli dotyczące pelle-
tu, oleju, drewna kawałkowego, gazu LPG.
– wnioski o dodatek można składać do 30 listopa-
da br., wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. po-
zostawia się bez rozpoznania.
– na wypłatę ustawa przewiduje miesiąc od dnia zło-
żenia wniosku,
– dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3.000 złotych – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelle-
tem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłą-
czeniem drewna kawałkowego;
2) 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł olejowy;
3) 1.000 złotych – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
4) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG.
– w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje 
więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługu-
je jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw do-
mowych zamieszkujących pod tym adresem - do-
datek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który 
złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski 
pozostawia się bez rozpoznania.
– przysługuje gdy główne źródło ogrzewania zosta-
ło wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 
r., albo po tym dniu w przypadku zgłoszenia nowo 
zainstalowanego pieca opalanego pelletem, olejem, 
drewnem kawałkowym, gazem LPG.
- dodatek dla gospodarstw domowych nie przysłu-
guje gospodarstwom domowym objętym pozy-
tywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę do-
datku węglowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji 
wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dodatku 
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzysty-
wania niektórych źródeł ciepła w zakresie zgłosze-

nia lub wpisania głównego źródła ciepła do central-
nej ewidencji emisyjności budynków oraz bierze pod 
uwagę w szczególności:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem 
o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
d) dodatku mieszkaniowego,
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze 
mieszkańców.
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodat-
ku węglowego, dodatku dla gospodarstw domo-
wych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa 
domowego wnioskodawcy, ustawa daje możliwość 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miej-
scu zamieszkania wnioskodawcy, który ma na celu 
ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa 
domowego. Przyznanie dodatku węglowego lub do-
datku dla gospodarstw domowych następuje w dro-
dze wydania informacji. Informacje o przyznaniu do-
datku będą wysyłane na adres poczty elektronicznej 
wskazany we wniosku o wypłatę, jeżeli we wniosku 
go nie wpisano należy odebrać informację w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. Nieodebranie informacji nie 
wstrzymuje wypłaty dodatku. Odmowa przyznania 
dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie 
nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania 
decyzji administracyjnej, którą wnioskodawca otrzy-
ma listem poleconym.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywa-
nia niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie 
po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz 
przyjęciu ich do planu finansowego. 
Wnioski o dodatek węglowy i dodatek dla gospo-
darstw domowych z tytułu wykorzystywania nie-
których źródeł ciepła należy składać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Pol-
skiego 20. Wnioski znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.opskaluszyn.pl lub siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 25-75-
76-147.

oprac. E. Gniado

Ach, co to były za wakacje…
Ostatnie miesiące uczestnicy klubu 
spędzili bardzo aktywnie, wyjaz-
dy na basen, rowerowe podróże, 
ćwiczenia na świeżym powietrzu. 
Panie i Panowie w pełni korzystali  
z pięknego lata.
W lipcu odbyła się wycieczka do 
Kielc, był to najgorętszy dzień lata, 

ale w niczym nam to nie przeszko-
dziło, zwiedziliśmy Mauzoleum  
w Michniowie, a także Święty Krzyż, 
wróciliśmy we wspaniałych humo-
rach i rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do turnieju tenisa ziemnego, 
na który dostaliśmy zaproszenie 
od Klubu seniora w Siennicy. Tur-
niej odbył się 26 lipca, cóż to były

za emocjonujące rozgrywki. Wróci-
liśmy szczęśliwi z pierwszym miej-
scem zajętym przez uczestnicz-
kę naszego klubu Panią Jadwigę 
Milewską, miejsca drugie i trzecie 
zajęły seniorki z Klubu w Siennicy, 
ale nie miejsca były najważniejsze, 
lecz wspaniała zabawa w dobo-
rowym towarzystwie. Kolejne dni 
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GMINNY ŻŁOBEK
Dni adaptacyjne
Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem 
jest niezwykle ważne dla dzieci jak 
i rodziców. Każdemu rodzicowi za-
leży na jak najlepszej opiece dla 
swojego dziecka. 
Dzieci zaś znajdują się na etapie 
wrodzonej ciekawości poznawa-
nia otaczającego je świata. Żło-
bek oraz profesjonalna opieka 
umożliwia zaspokojenie obu tych 
naturalnych potrzeb. Świetnym 
pomysłem na zminimalizowanie 
stresu jaki towarzyszy dzieciom 
nowoprzyjętym do żłobka, są dni 
adaptacyjne, które w Gminnym 
Żłobku w Kałuszynie odbyły sie 30 
i 31 sierpnia. Dzięki takim dniom 
dziecko ma szanse zobaczyć, że 
można świetnie się bawić nie tylko 
w domu pod opieką rodzica, ale i z 
opiekunkami w żłobku. Jest to też 
czas kiedy maluchy zaznajamiają 
się z nowym miejscem, dziećmi  
i opiekunkami, a to pozwala dzie-
ciom szybko przyzwyczaić się do 
nowego rytmu dnia jaki panuje w 
żłobku. Jest to również czas dla 
rodziców aby przekonali się, że 

dokonali właściwego wyboru za-
pisując swoją pociechę do naszej 
placówki.
Dla „nowych żłobkowiczów przy-
gotowaliśmy ciekawe zajęcia  
z wykorzystaniem między innymi 
chusty Klanza, elementów sen-
soryki, ciekawych zabaw z farbą 
oraz piosenek, masażyków, zabaw 
z balonikiem i wielu innych. Dzie-
ci chętnie uczestniczyły w pro-
ponowanych zabawach, czasem  
z niewielką pomocą rodzica, który 
towarzysząc pomagał pokonywać 
nieśmiałość. Dzięki pięknej pogo-

dzie dzieci mogły też poznać plac 
zabaw przystosowany specjalnie 
dla takich maluszków. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom 
za obecność i zaangażowanie w tą 
ważną inicjatywę. Mamy nadzieję, 
że każdy następny dzień w żłobku 
przyniesie wiele radości, oraz bę-
dzie pierwszym krokiem ułatwiają-
cym przyszłą edukację.

oprac. E. Orbach

mijały na wycieczkach rowerowych 
m.in. do tężni solankowej w Rud-
ce oraz po okolicznych miejsco-
wościach naszej gminy. Seniorzy  
w ramach zajęć sportowych chęt-
nie korzystali z siłowni zewnętrz-
nych nad Zalewem Karczunek,  
a także na orliku przy Szkole Pod-
stawowej w Kałuszynie. Nasi klu-
bowicze uwielbiają wyzwania  
w związku z czym 16 sierpnia po-
jechaliśmy na spływ kajakowy rze-
ką Liwiec. Można by pomyśleć, że 
kajaki to nie jest sport dla Senio-
rów, cóż bardziej mylnego. Poko-
naliśmy trasę 13,4 km, mimo że 
planowaliśmy przepłynąć tylko  
8 km. Po udanym spływie rege-
nerowaliśmy siły zajadając kiełba-
ski przy ognisku na Sowiej Górze. 
To kolejny aktywny dzień, który 
na dłużej zapisze się w naszej pa-
mięci. Po szaleństwach w plenerze 
przyszedł czas na przygotowania 
wieńca do udziału w dożynkach. 
Panie i Panowie z wielkim zaanga-

żowaniem pracowali nad wykona-
niem tego pięknego dzieła. 4-go 
września Seniorzy wzięli udział  
w gminno-parafialnych dożynkach 
w Kałuszynie. Na tą uroczystość 
przygotowali wspaniały wieniec, 
kosz z darami dla księdza probosz-
cza, wiersz skierowany do rolników 
w podziękowaniu za plony oraz 

stoisko ze słodkim poczęstunkiem 
dla gości uczestniczących w do-
żynkach. Koniec lata nadszedł, ale 
nam to w niczym nie przeszkadza, 
planujemy działania na najbliższy 
czas. Do zobaczenia w kolejnym 
wydaniu … Kałuszyńskie.

oprac. A. Gujska

Nr 4 (113) lipiec-wrzesień 2022                               



13

Poznajemy tajemnicę kiszonych ogórków
W pierwszych dniach września podczas zajęć kulinarnych 
postanowiłyśmy pokazać dzieciom proces kiszenia ogórków. 
Dzieci z grupy starszej zapoznały się z produktami potrzeb-
nymi do kiszenia: ogórki, chrzan, czosnek, koper, woda, sól. 
Mogły również podotykać, powąchać czy nawet spróbować 
niektórych składników. Dzieci starannie poukładały ogórki 
w słoiku, dołożyły potrzebne składniki oraz zalały wcześniej 
przygotowaną wodą. Już nie możemy się doczekać, kiedy 
będziemy jeść nasze kiszone ogórki.

oprac. K. Wąsowska

Zalety zabaw z elementami integracji 
sensorycznej i sensoplastycznej
Integracja sensoryczna stanowi bardzo ważny proces 
dla prawidłowego rozwoju dziecka już od pierwszych 
miesięcy jego życia. Dlatego w naszym żłobku sys-
tematycznie organizujemy maluchom zabawy sen-
soryczne. Stanowią one element rozrywki, ale przede 
wszystkim dostarczają różnorodnych bodźców i no-
wych wrażeń stymulujących rozwój zmysłu dotyku, 
wzroku, smaku, układu nerwowego i motoryki. Dzieci 
uczą się świadomie korzystać ze swoich zmysłów, ła-

twiej kontrolują percepcję swojego ciała i ruchów, ale 
też aktywnie spędzają czas, poznają kształty, kolory, 
zaspakajają potrzeby wielozmysłowego poznawania 
świata. Poznają reguły współdziałania i komunikacji 
w grupie. Do realizacji zabaw wystarczą zwykłe pro-
dukty takie jak: mąka, piasek, różnego rodzaju kasze, 
ryże i makarony, galaretki, farby, woda, olej lub dary 
natury oraz pomysłowość i kreatywność opiekunek. 
Z połączenia tych składników otrzymujemy bezcenną 
radość i uśmiech na buźkach maluszków.

oprac. U. Nosowska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Dni adaptacyjne
Rozpoczęcie przez dzieci edukacji przedszkolnej to 
moment przełomowy w ich życiu. W celu zapewnie-
nia dzieciom lepszego startu w naszym przedszko-
lu 29 i 30 sierpnia odbyły się spotkania adaptacyj-
ne. Takie zajęcia to wspaniała propozycja dla dzieci, 
które są gotowe do podjęcia nowych wyzwań oraz 
poznania kolegów i koleżanek. Podczas tych spo-
tkań Rodzice i dzieci mieli możliwość zapoznania się 
z nauczycielami, którzy mieli okazję zaprezentować 
wyposażenie przedszkola. Dzieci wspólnie z Rodzica-
mi tańczyły, śpiewały oraz poznawały się wzajemnie 
podczas różnych zabaw integracyjnych między inny-
mi z chustą animacyjną. Przyszłe przedszkolaki po-
czątkowo nieśmiało, ale potem coraz pewniej, bawiły 
się w kącikach zainteresowań. Integracja przebiegła 
w miłej atmosferze i spełniła swoje dydaktyczne cele. 
Dzieciom i Rodzicom życzymy, aby ten pierwszy krok 
do samodzielności łączył się z dobrymi przeżyciami  
i wspomnieniami.

oprac. A. Wielechowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
Wielobarwny wakacyjny czas: pełne tajemnic i uroku góry, morze, jeziora i las

ZAWOJA – Obóz sportowy to wakacyjny wypoczy-
nek zorganizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej 
grupy sportowej, która już 26 czerwca wyjechała do 
Zawoi. W czasie pobytu w górach uczestnicy i pasjo-
naci górskich wędrówek zdobyli 2 szczyty w tym Ba-

bią Górę. W Zatorze korzystali z wielu atrakcji w parku 
rozrywki Energylandia. W parku wodnym Andrychów 
mogli doskonalić pływanie, a swoją sprawność fizycz-
ną wykorzystać podczas gier i zabaw sportowych na 
boiskach Orlika w Zawoi. 
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Podczas zwiedzania mu-
zeum w Wadowicach posze-
rzyli swoją wiedzę na temat 
życia Wielkiego Polaka Św. 
Jana Pawła II jako papieża  
i miłośnika sportów wodnych  
i górskich wędrówek. Za-
równo uczestnicy jak i kadra 
obozu podsumowali zgodnie 
wyjazd jako udany.

Dwa turnusy półkolonijne odbyły się 
w lipcu w CHROŚCICACH. Oprócz za-
baw i gier sportowych, warsztatów pla-
stycznych i technicznych dzieci wzięły 
udział w dwóch wycieczkach. Jeden 
dzień spędzili w wiosce indiańskiej  
w Borzychach strzelając z łuku, polując 
na bizona, pokonując przeszkody na 
trasie sprawnościowej i tańcząc w rytm 
indiańskich bębenków. Innym razem 
próbowały swoich sił w parku linowym 
w Wesołej i gościły na warsztatach let-
nich w Muzeum Józefa Piłsudskiego  
w Sulejówku. Bardzo ciekawe spotkanie 
z pokazem karate to wizyta p. Mariusza Kondraciuka. 
Gorące emocje towarzyszyły karmieniu alpak i możli-
wości własnoręcznego przygotowania cake pops jako 
poczęstunku.

Półkoloniści skorzystali także z zaproszenia Bibliote-
ki Publicznej w Kałuszynie uczestnicząc w zabawach i 
animacjach w parku miejskim. Wiele radości dostar-
czyły również zabawy na dmuchańcach, malowanie 
buziek i organizacja festiwalu latawców na placu go-
ścinnej chrościckiej szkoły.

POBIEROWO 2022 Integracyjnie, 
aktywnie, relaksacyjnie i eduka-
cyjnie – te formy działania towa-
rzyszyły wypoczynkowi grup ar-
tystycznych Kasianiecki i Eksplozji 
w pierwszych tygodniach sierpnia 
w Pobierowie. Uczestnicy wyjaz-
du poznawali nadmorskie szlaki. 
Rozpoczęli od miejsca pobytu czy-
li Pobierowa i okolic. W Trzęsaczu 
słuchali opowieści w ruinach legen-
darnego kościoła. Latarnię morską 
i motylarnię zwiedzili w Niechorzu. 
Trasą z Pogorzelicy do Rewala ja-
dąc kolejką Retro podziwiali miej-
scowości nadmorskie pełne tury-
stów i atrakcji. W Międzyzdrojach 
podziwiali okazy przyrody, pozna-
wali życie ptaków, miedzy inny-
mi orła bielika będącego pierwo-
wzorem naszego polskiego godła  
w Muzeum Przyrodniczym. W par-
ku linowym sprawdzali swoje moż-
liwości sprawnościowe na trasach 
o różnej trudności. Spacerując Ale-
ją Gwiazd przymierzali „swoje łap-
ki” do dłoni wybitnych artystów. 

Kilka ciekawych godzin spędzili  
w oceanarium wśród kolorowych 
ryb, rekinów i wodnych stworów. 
Pełno śmiechu było, ale i strachu 
podczas oglądania przygodowych 
filmów i horrorów w kinie 8D. 
Przeżycia sięgnęły zenitu w par-
ku rozrywki na wirujących w po-

wietrzu urządzeniach typu „Młot” 
w Dziwnowie. Podczas pobytu na 
nadmorskiej plaży uczestnicy rzeź-
bili na konkurs piaskowych dzieł 
krokodyle, zamki, ślimaki itp. Nie-
codziennych wrażeń dostarczały 
wszystkim kąpiele w morzu i za-
chody słońca.

Nr 4 (113) lipiec-wrzesień 2022                               



15

BĘSIA. Hej Mazury jakie cudne 
– takie słowa sumują kolonię let-
nią w Bęsi. Był to wyjazd Flecików  
i koła biblijnego. Przez 6 dni 
uczestnicy odkrywali pełne uroki 
miejsca. Korzystając z pięknej sło-
necznej pogody spędzali czas nad 
wodą, zwiedzali okolice mazur-
skich jezior. Już pierwszego dnia 
będąc w Kadzidłowie odwiedzili 
Mazurskie Safari poznając życie 
wilków i innych dzikich zwierząt.  
W parku linowym w Mrągowie 
przeszli trasy sprawnościowe. Na 
dyskotece wzięli udział w konkur-
sie tańca i na abstrakcyjną fryzurę. 
W niedzielny poranek uczestniczy-
li we Mszy Świętej, wysłuchali kon-
certu organowego w Świętej Lipce. 
Zwiedzili także siedzibę Hitlera  
w Gierłoży. W Olsztynie spędzili 
ciekawie czas w kinie i papugarni.

„Śladami leśnych duchów” pod ta-
kim hasłem odbyła się gra tereno-
wa polegająca na wykonaniu zleco-
nych zadań i poszukiwaniu skarbu. 
Słomkowe koguciki zostały wyko-

nane na warsztatach rękodzieła. 
W drodze powrotnej do Kałuszyna 
zajrzeli jeszcze do Biskupca, gdzie 
odbyli sesję zdjęciową, aby nie za-
tracić wspomnień.

JASTRZĘBIA GÓRA Jeszcze jedna forma wakacyjnych 
wojaży to uczestnictwo w wypoczynku w Jastrzębiej 
Górze. Grupa naszych uczniów dołączyła do akcji zor-
ganizowanej przez KRUS .
Podsumowując: w tegorocznej zorganizowanej ak-
cji letniej wzięło udział 170 uczestników – uczniów 
mieszkających w gminie Kałuszyn. Wypoczywali pod 
okiem opiekunów – nauczycieli i organizatorów. Spę-
dzali czas aktywnie i ciekawie w różnych miejscach: 
nad morzem, nad mazurskimi jeziorami, w górach  

i na rodzinnym Mazowszu. Wszędzie z pełnymi wra-
żeń zajęciami, zabawami, edukacyjnymi zadaniami, 
na wycieczkach, turystycznie, na sportowo, profilak-
tycznie, w różnych formach relaksu, radośnie i bez-
piecznie spędzali wakacyjny czas. Poznawali piękno 
naszego kraju, pełne uroku miejsca z przyrodą w tle. 
ODPOCZYWALI, by w pełni sił wrócić do obowiązków 
uczniowskich i nauczycielskich w nowym roku szkol-
nym.

oprac. T. Kowalska

Wakacje za nami. Zmuś się do 
zmiany wygodnych poglądów
Podobno zdarzają się tacy, którzy 
uważają, że wakacje nigdy się nie 
kończą. Po pozorach oceniają ich 
długość i dopiero dzień 1 września 
w swoich bezwzględnych koniecz-
nościach może ten pogląd zmie-
nić. Włożenie stroju galowego, 
spotkanie z wychowawcą i jeszcze 
cień nadziei, że silniejsze zmięcie  
w dłoni świeżo nadrukowanego 
planu lekcji zdusi to, co nieuniknio-
ne. I trzeba już mobilizacji, plecaka 
i nowych sił, trzeba pożądanego,  
w tak młodym wieku, odpowie-
dzialnego myślenia. Nowa, nie-
znana rzeczywistość przed nami. 
W naszej szkole początek roku ma 
niezmienny charakter. Tradycyjnie 
o godz. 8.00 w kościele parafial-
nym odbyła się uroczysta Msza 
Święta sprawowana w intencji na-

szej szkolnej społeczności. O godz. 
9.00 w hali sportowej Pan Dyrek-
tor apelem inauguracyjnym ofi-
cjalnie rozpoczął nowy czas nauki 
i zdobywania wiedzy. Przybyli za-
proszeni goście oraz przedstawi-
ciele władz: Burmistrz Kałuszyna –  

p. Arkadiusz Czyżewski, Radna 
Rady Miasta – p. Anna Jackiewicz, 
Przewodnicząca Rady Rodziców –  
p. Martyna Bastjan, nauczycie-
le, pracownicy szkoły i rodzice 
uczniów. Swoją obecnością za-
szczycił nas także Proboszcz na-
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Kałuszyn Północ – Kałuszyn 
Południe
W środę, 14 września na „Orliku” 
odbył się mecz piłki nożnej Ka-
łuszyn Północ – Kałuszyn Połu-
dnie. Nasi uczniowie już po raz 
26 „stanęli w szranki”, by w duchu 
sportowej rywalizacji uczcić pa-
mięć żołnierzy, którzy w 1939 roku 
polegli w walkach wrześniowych 
pod Kałuszynem. 
Nasze drużyny tradycyjnie po-
dzieliła szosa warszawska. Mecze 
rozegrano w kategorii dziewcząt  
i chłopców. Rozgrywki poprzedziła 
minuta ciszy.
Drużyny dziewcząt:
– Kałuszyn Północ: Amelia Graba-
rek, Natalia Szostak, Karina Kwiat-
kowska, Julia Gujska, Julia Jędrzej-
kiewicz, Kornelia Abramowska, 
Katarzyna Gujska.
– Kałuszyn Południe: Justyna Wi-
ton, Anna Grzywacz, Natalia Luśnia, 
Otylia Mroczek, Rozalia Abramow-
ska, Jaśmina Dziedzic, Patrycja Kar-
czewska, Nikola Pyzińska, Aleksan-
dra Namięta.
Zmagania dziewcząt zakończyły 
się wynikiem 1:0 dla drużyny Pół-
nocy. Zwycięską bramkę strzeliła 
Julia Jędrzejkiewicz.
Drużyny chłopców:
– Kałuszyn Północ: Łukasz Korzeń, 
Maciej Wąsowski, Jakub Wrzosek, 
Przemysław Uchmański, Bartek 

Wielechowski, Karol Ciborowski, 
Wiktor Kopeć, Przemysław Komu-
da, Paweł Wąsowski.
– Kałuszyn Południe: Kacper Ga-
łązka, Rafał Abramowski, Michał 
Gryz, Antoni Stryczyński, Igor Przy-
borowski, Maks Sawiak, Aleks Czy-
żewski, Bartek Kowalczyk, Karol 
Kopeć.
Drużyna chłopców zremisowała 
i zakończyła rozgrywki wynikiem 
1:1. Bramkę dla drużyny Północy 
zdobył Wiktor Kopeć, a dla druży-
ny Południa – Bartosz Kowalczyk. 
Ostatecznie mecz wygrała drużyna 
Kałuszyn Północ. Pan Dyrektor od-
znaczył pamiątkowymi medalami 
wszystkich uczestników turnieju  
i wręczył zwycięzcom  Puchar 
Przechodni Dyrektora. To jednak, 

celem tych zawodów nie są trofea. 
Grze, wyjściu na boisko towarzyszy, 
zwłaszcza w tych dniach, silna po-
trzeba identyfikacji z żołnierzami, 
którzy 12 września 1939 roku – na 
naszej ziemi, która była im szcze-
gólnie bliska – toczyli krwawy bój, 
bo wierzyli w zwycięstwo.
To szczególna lekcja patriotyzmu. 
Uczy nas odsuwania swojej osoby 
na dalszy plan i w razie potrzeby, 
dla wspólnego dobra, stawania do 
zwartego szeregu, odpornego na 
agresję wroga. Zawody przepro-
wadzili i przygotowali nauczyciele 
wychowania fizycznego: p. Jerzy 
Roguski, p. Jacek Chodubski, p. 
Wiesława Szymańska i p. Joanna 
Bielińska.

oprac. B. Kopcińska

DOM KULTURY
Wakacje z Domem Kultury
Zakończenie roku szkolnego a my 
już mieliśmy gotowy plan na całe 
wakacje, zaczeliśmy od oferty dla 
dzieci, zorganizowaliśmy spotka-
nia wakacyjne dla najmłodszych  
w dniach 27.06-08.07.2022 r.
Były to wakacje „na dzikim za-
chodzie”. Uczestnicy poznali życie 
indian – zwyczaje, ubiór – wyko-
naliśmy piękne kolorowe pióro-
pusze, narzuty, i poznaliśmy jak 

mieszkali – zbudowliśmy indiański 
diy, uczyliśmy się tańczyć, pozna-
liśmy również zwyczaje kowbojów 
mieszkających na dzikim zacho-
dzie – ich życie, muzykę, tańce. 
Zorganizowaliśmy wycieczki „spo-
tkanie z naturą”, do gospodarstw 
agroturystycznych. Na koniec spo-
tkań z dziećmi odbył się turniej in-
diańsko-kowbojski i dzieci przed-
stawiły dla rodziców teatrzyk. Czas 
dwóch tygodni w Domu Kultury 

upłynął szybko i bardzo ciekawie. 
Bardzo dziękujemy za współpracę 
Kasi, Ani i Mariuszowi. Dziękujemy 
dzieciom i rodzicom.
Warsztaty muzyczne z UKULELE
W czasie wakcji prowadziliśmy 
warszaty muzyczne dla dzieci, 
opiekunem i instruktorem był Pan
Marcin Zadronecki, który współ-
pracuje z Domem Kultury, prowa-
dzi grupy muzyczne Ukulele.

szej parafii – ks. Jerzy Skłucki. Po przywitaniu uczniów 
Pan Dyrektor życzył wszystkim otwartości umysłu, 
odkrywania i rozwijania naturalnych talentów oraz 
jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym. By 
ten czas był dobrze wykorzystany, a życzliwe ciepło, 
które jest w nas, zachowane, dajmy się poprowadzić 

do szkolnych krain i konkluzji, o których istnieniu wie 
ten, kto chce się wiele dowiedzieć i przeżyć. Bo wcale 
nie chodzi o sukces ani jego rozmiar, ale wyprawę ku 
nowym lądom i jeszcze chęci zduszenia bardzo wy-
godnych poglądów.

oprac. B. Kopcińska
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Kino Plenerowe
W tym roku mieliśmy w naszym 
pięknym Parku Miejskim kino ple-
nerowe, forma odpoczynku, która
wzbudziła bardzo duże zaintere-
sowanie. Dom Kultury zakupił cały 
zestaw do kina plenerowego i mo-
żemy ogladać filmy na dużym pięk-
nym ekranie. Staraliśmy się i zadba-
liśmy o najwyższy poziom jakości 
filmów i całej oprawy w plenerze – 
wygodne leżaki, udekorowany park 
w lampiony i nie zawodne Koło 
Gospodyń Wiejskich i Miejskich 
„Mamy Mocne” z Kałuszyna ze 
smakołykami dla naszych widzów. 
Pokazaliśmy filmy z gatunku: fami-
lijne, historyczne, fantastyczne. Widzowie mogli zo-
baczyć komedie z aktorem wszechczasów Charli Cha-
plinem, do filmu była grana muzyka na żywo przez 
wspaniałych muzyków z Orkiestry Ludwika Sarskiego. 
Jesteśmy dumni z naszego kina plenerowego, duże 
zainteresowanie, wysoka jakość sprzętu i nowa forma 
spędzania wolnego czasu w naszym mieście. Mamy 
plany na kino samochodowe na naszym atrakcyjnym 
turystycznie Karczunku, czas pokaże i napewno jeżeli 
pogoda będzie nam dopisywała wrzesień, paździer-
nik to zorganizujemy dla Państwa pokaz kinowy.
Koncerty w Parku
Dom Kultury zorganizował koncerty na scenie w Par-
ku Miejskim, a kiedy nie było pogody artyści koncer-
towali na scenie w Domu Kultury, na letnich koncer-
tach gościliśmy:
Międzypokoleniowy Zespół Razem z Domu Kultury w 
Kałuszynie, Jarosława Panfila z piosenkami Krzysztofa 
Krawczyka, zespół Fivty Fivty z Domu Kultury w Kału-
szynie, Andrea Lattari – piosenka włoska i Orkiestra 
Dęta im. Jana Pawła II z Domu Kultury w Kałuszynie. 
Zorganizowaliśmy zabawę taneczną w Domu Kultury 

a bawili nas Mirka Bester i Mariusz Szeląg, smaczne 
jedzonko przygotowały Panie z Koła „Mamy Mocne”.
Zorganizowaliśmy koncert na zakończenie letnich 
wakacji, wystąpili: zespół Berthael – muzyka rocko-
wa, Bobi z zespołem tanecznym i zepół Enjoy, w pięk-
ną sierpniową noc przy wspaniałej muzyce i tańcach 
pożegnaliśmy wakacje. Przygotowliśmy dla Państwa 
wiele propozycji, jesteśmy dumni że tyle osób nas 
odwiedziło to oznacza, że nasze propozycje były tra-
fione. Dziękujemy.
Podziękowanie
Dom Kultury w Kałuszynie dziękuje instytucjom i oso-
bom prywatnym, artystom za współpracę w przygo-
towaniu Dożynek 2022.

Prowadzimy zapisy na zajęcia muzyczne i plastycz-
ne, działalność rozpoczyna UTW, zaczynamy od paź-
dziernika. Zapraszamy.
UWAGA: Dom Kultury w Kałuszynie ma nowy numer 
telefonu 25-75-76-890.

oprac. E. Wąsowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W 10 dni dookoła świata 
z Biblioteką
W dniach od 4 do 8 lipca dzieci 
z terenu Gminy Kałuszyn mogły 
spędzić czas w naszej bibliote-
ce. Przygotowałyśmy dla naszych 
uczestników nie lada atrakcje.  
W ciągu dziesięciu dni odbyliśmy 
Podróż dookoła świata. Po wspól-
nym ustaleniu zasad wykonaliśmy 
pióropusze indiańskie oraz ustawi-
liśmy własnoręcznie pomalowane 
wigwamy na placu za biblioteką. 
Obowiązkowym elementem har-
monogramu naszego wypoczynku 
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były wycieczki. Odwiedziliśmy Amerykę Południową 
i Północną, Azję i kilka państw europejskich. Pierw-
szym przystankiem na mapie przygód był Park roz-
rywki Julinek. Odwiedziliśmy gospodarstwo agrotury-
styczne – „Stajnia Catranch” w Podsuszu. Jazda konno 
i zabawy ranczerskie to tylko niektóre z czających się 
tam przygód. W wakacyjnym kinie – oglądaliśmy film 
w ramach Parasola Licencyjnego. Wspólnie z zagra-
nicznymi wolontariuszkami Fundacji EBU nie tylko 
doszkalaliśmy swoje umiejętności językowe, ale tak-
że rozwijaliśmy się intelektualnie i ruchowo. Sprzy-

mierzeńcem w walce z wakacyjną nudą okazała się 
kreatywność i duża dawka dobrego humoru. Wysoka 
frekwencja każdego dnia cieszyła nas ogromnie, jest 
to dowód na to, że taka formuła zajęć bardzo przy-
padła do gustu naszym dzieciakom. Zadowolone i ro-
ześmiane buźki mówiły same za siebie. Na zakończe-
nie nasi podopieczni otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i kubki „Przyjaciel biblioteki”. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w tegoroczne zajęcia,  
a na kolejne „Bibliowakacje” zapraszamy już za rok.

oprac. M. Leszczyńska

Narodowe Czytanie – 
Kałuszyńskie święto rodzimej 
literatury 2022

3 września w naszym mieście odby-
ła się XI edycja Narodowego Czyta-
nia. Miało ono wyjątkowy charakter  
i oprawę. W tym roku kałuszyńska 

Biblioteka postanowiła zorganizować Narodowe 
Czytanie w zupełnie innej od dotychczasowych kon-
wencji. Przygotowany projekt pn. „Narodowe Czyta-
nie – kałuszyńskie święto rodzimej literatury – 2022” 
został dofinansowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Partnerami wydarzenia byli:
Gmina Kałuszyn i Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego – Mazowsze serce Polski. Na potrzeby 
imprezy park podzielono na strefy. Literacki spacer 
parkowymi alejami rozpoczęliśmy od strefy literac-
ko-teatralnej gdzie okolicznościowa scenografia, 
czytający ubrani w kostiumy nawiązujące do epoki 
romantyzmu wprowadziły uczestników wydarzenia  
w świat utworów Mickiewicza. Dzięki nam w słoneczne 
popołudnie „Ballady i romanse” zabrzmiały w samym 
sercu Kałuszyna – w Parku Miejskim. Wybrałyśmy 3 
utwory ze wspomnianego zbioru. Do ich przeczyta-
nia zaprosiłyśmy włodarzy miasta oraz naszych przy-
jaciół reprezentujących różne instytucje, organizacje 
i czytelników, łącznie blisko 20 osób. Po raz kolejny 
wspaniała interpretacja tekstów przez czytających, 
dała namiastkę teatru ulicznego. Wiele osób widząc, 
że coś się dzieje w parku, po prostu zatrzymywało 
się i słuchało czytających. Po wyjątkowym spotkaniu 
z balladami naszego narodowego wieszcza wręczo-
no nagrody za udział w konkursach organizowanych 
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przez Bibliotekę (o konkursach więcej w artykułach 
poniżej). Niespodzianką były bezpłatne atrakcje: za-
czytana strefa relaksu z kącikiem bookcrossingowym, 
kawowym, pysznym tortem, zimnymi napojami i sło-
dyczami oraz mobilna strefa zabaw z dmuchańcami, 
watą cukrową i animacjami dla dzieci. Czujemy sa-
tysfakcję, że publiczność tak licznie dopisała. Widać 
było, że nasza praca nie tylko nam przyniosła wiele 
radości, a nawet dane nam było usłyszeć wiele do-
brych słów na temat naszej pracy. 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i widzom 
Narodowego Czytania 2022. Cieszy mnie niezmiernie, 
że otaczają nas wspaniali, pełni zaangażowania ludzie, 
którzy zawsze chętnie angażują się w projekty organi-
zowane przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie. Czy-
tali z nami: Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czy-
żewski z małżonką Moniką, Zastępca Burmistrza Pani 
Henryka Sęktas, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 
Bogusław Michalczyk, Radni – Pan Piotr Mroczek, Pan 
Leszek Wąsowski, Pani Alina Włodarczyk Kurpiewska, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Pan Marek 
Pachnik, Dyrektor Żłobka Gminnego Pani Bożena Ra-
ciborska, Państwo Danuta i Seweryn Olszewscy, Pani 
Teresa Kowalska, Pani Dorota Mroczek, Pan Jarosław 
Abramowski i podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podcierniu. Realizację kałuszyń-
skiego Narodowego Czytania wsparli: niezawodny Za-

rząd Województwa Mazowieckiego, Gmina Kałuszyn, 
właściciele firmy Mas-Pol - Państwo Barbara i Antoni 
Przesmyccy, Anna i Leszek Przesmyccy oraz Magdale-
na i Sławomir Łukasiak jak również Państwo Dorota  
i Piotr Rozenek właściciele Szkółki Krzewów Ozdob-
nych. Za pomoc i wsparcie serdecznie DZIĘKUJĘ. Na 
koniec ukłon dla mieszkańców, którzy natychmiastowo 
i licznie odpowiedzieli na nasz apel na Fb. Dziękuję: 
Marii Dmowskiej, Magdalenie i Marcinowi Sawickim, 
Paulinie i Jackowi Gójskim, Henryce Gójskiej za uży-
czenie mebli do stworzenia strefy relaksu. Serdecznie 
dziękuję mojemu zespołowi za zaangażowanie w re-
alizację tego przedsięwzięcia. A już za rok zapraszam 
do lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

A. Andrzejkiewicz

Dużo czytają i nagrody dostają 
Po wspólnej lekturze utworów naszego narodowego 
wieszcza z epoki Romantyzmu powróciliśmy do współ-
czesności ogłaszając wyniki konkursu na „Wakacyjne-
go Mistrza Czytelnictwa 2022”, który trwał przez całe 
wakacje. Konkurs przeprowadzono w trzech katego-
riach wiekowych: I kategoria do lat 5, II kategoria 6-10 
lat, III kategoria 11-16 lat. Na podstawie ewidencji 
wypożyczeń w systemie bibliotecznym Mateusz wy-
łoniono laureatów. Nagrody w postaci kart podarun-
kowych do Empiku ufundowali i wręczyli: Burmistrz 
Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Pan Bogusław Michalczyk.
Kategoria I
Trzecie miejsce zdobyła Hania Chmielewska, drugie 
miejsce zdobył Kazimierz Raciborski, pierwsze miej-
sce i tytuł Wakacyjny Mistrz Czytelnictwa 2022 zdo-
była Adrianna Jędrzejkiewicz.
Kategoria II
Trzecie miejsce zdobył Igor Pyziński, drugie miejsce 
Filip Zawadzki, pierwsze miejsce i tytuł Wakacyjny 
Mistrz Czytelnictwa 2022 zdobył Aleksander Racibor-
ski.

Kategoria III
Trzecie miejsce zdobyła Maja Pyzińska, drugie miej-
sce zdobyła Klaudia Abramowska, pierwsze miejsce  
i tytuł Wakacyjny Mistrz Czytelnictwa 2022 zdobył Fi-
lip Dyliński. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluje-
my wszystkim laureatom i ich rodzicom.

oprac. B. Dąbrowska

Nasi Mali - Wielcy Czytelnicy
Drugim równie ważnym działaniem Biblioteki na rzecz 
rozwoju czytelnictwa jest realizacja projektu „Mała 
książka-wielki człowiek”, którego organizatorem jest 

Instytut Książki. Projekt finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To 
ogólnopolskie przedsięwzięcie skierowane do dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat cieszy się w naszym środowisku 
dużą popularnością. Każde dziecko, które dołącza 



do akcji otrzymuje wyprawkę czytelniczą oraz Kartę 
Małego Czytelnika. W sobotę podczas Narodowego 
Czytania podsumowano kolejny rok naszego udzia-

łu w projekcie i nagrodzono najbardziej aktywnych 
Małych - Wielkich Czytelników tych, którzy zebrali 
najwięcej naklejek, czyli najczęściej odwiedzali Biblio-
tekę i wypożyczali książki. Nagrody w postaci plusza-
ków ufundowała i wręczyła przewodnicząca Komicji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Elż-
bieta Stryczyńska. 
Gratulujemy małym zwycięzcom, którzy z tak dużym 
zapałem zbierali naklejki, a są nimi: Milenka Jędrzej-
kiewicz (116 naklejek), Filip Araźny (103 naklejki), 
Amelka Rudnicka (102 naklejki), Aleksander Zawadz-
ki (86 naklejek). Szczególne podziękowania kieruje-
my do rodziców, którzy razem ze swoimi pociechami 
włączyli się w tę czytelniczą kampanię. 
Szanowni Państwo nasza biblioteka zakwalifikowała 
się do kolejnej edycji projektu „Mała książka-wielki 
człowiek”. Od października zapraszamy dzieci z rocz-
ników 2016-2019. Wypożyczajcie książki, zbierajcie 
naklejki i zdobywajcie nagrody.

oprac. B. Dąbrowska

Wieczór poetycki pana Seweryna 
Olszewskiego
17 września w naszej Bibliotece w pięknej jesiennej 
scenerii odbył się wieczór poetycki Pana Seweryna 
Olszewskiego pseudonim OSa. Dziewięćdziesiąte 
urodziny naszego poety były inspiracją naszego spo-
tkania, podczas którego autor przeniósł publiczność 
w świat swojej pasji. Wszyscy zgromadzeni mieli nie-

tuzinkową okazję wsłuchać się w wiersze lokalnego 
poety. Tego wieczoru poezja przeplatała się z muzy-
ką, a śmiech tłumiły łzy wzruszenia.
Wiersze czytane przez Pana Seweryna, małżonkę 
Danutę oraz wnuki: Agnieszkę i Mateusza, przepla-
tane były dźwiękami znanych utworów w wykona-
niu Agnieszki i Państwa Olszewskich. Konferansjerkę 
poprowadziła córka Anna. Zaprezentowane utwory 
wybrane z tomików „Z Szuflady OSy”, poruszały róż-
norodne tematy. Były wiersze upamiętniające istotne 
fakty historyczne, podkreślające wagę świąt państwo-
wych, uwieczniające wydarzenia i miejsca bliskie ser-
cu autora i mieszkańców Kałuszyna, czasem o lekkim, 
żartobliwym charakterze. Na spotkanie przybyli nie 
tylko miłośnicy słowa pisanego, ale i przyjaciele au-
tora, którzy przyjęli twórczość poety z uznaniem. Wy-
razem podziękowania publiczności były gromkie bra-
wa oraz odśpiewanie Jubilatowi „Sto lat”. W imieniu 
władz samorządowych podziękowania, kwiaty oraz 
życzenia przekazała Pani Henryka Sęktas Zastępca 
Burmistrza Kałuszyna, a w imieniu publiczności Pani 
Anna Andrzejkiewicz Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kałuszynie.

oprac. I. Noińska
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