
Drodzy Rodzice i Przyjaciele SSP 26 STO, 

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% odpisu 

od PIT na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

Pieniądze, które tam trafią, prawie w całości będą przekazane do naszego Samodzielnego Koła 

Terenowego nr 134 STO, czyli będą wspierać działanie szkoły. 

W ubiegłym roku odpis z tytułu 1% przyniósł efekt w kwocie 38 tysięcy złotych. 

Zebrane w roku bieżącym środki chcielibyśmy przeznaczyć na cele wynikające z piramidy 

potrzeb szkoły. 

 

 

 

INFRASTRUKTURA PUŁAWSKIEJ I RAKOWIECKIEJ 

Szkoła to miejsce, w którym życie toczy się bardzo intensywnie, toteż sukcesywnie 

trzeba naprawiać i wymieniać zużyte urządzenia, wyposażenie, malować i remontować 

pomieszczenia, aby każdy nowy rok rozpoczynać w dobrych warunkach i przyjemnym 

otoczeniu. 

W ubiegłym roku udało się wymienić dach nad salą gimnastyczną na Puławskiej, który 

przeciekał niemiłosiernie. Przy okazji zrobiliśmy system wentylacyjny, przeprowadziliśmy 



renowację ścian i podłogi oraz dobudowaliśmy wejście, które jest jednocześnie magazynkiem 

sprzętu sportowego. 

Przyszedł też czas na wymianę nawierzchni boiska, ponieważ przez intensywne użytkowanie 

w ciągu 15 lat wytarła się i była śliska, tworząc zagrożenie dla dzieci. Za jednym zamachem 

wykonaliśmy renowację placu zabaw. Gumowa nawierzchnia ułożona w ramach programu 

„Radosna szkoła” nie wytrzymała próby palącego słońca. Pojawiały się dziury i groziło to 

całkowitym rozpadem struktury granulatu. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzone inwestycje posłużą nam dobrze przez następnych 15 albo 

lepiej 20 lat. 

Jak widać, jest co robić, tylko nie zawsze jest za co. Koszt opisanych wyżej prac wyniósł blisko 

280 tysięcy złotych. 

W następnej kolejności czekają: 

• Strefa rekreacji podczas przerwy na świeżym powietrzu dla dziewcząt i nie tylko, którą 

chciałbym urządzić na Rakowieckiej. 

Na Rakowieckiej przydałoby się małe boisko, ale jest to trudne do zrealizowania z uwagi 

na brak miejsca. Mamy do dyspozycji dziedziniec, lecz jest z tym związanych kilka 

problemów. Pod nawierzchnią dziedzińca biegną instalacje kanalizacyjne i odwadniające. 

Dziedziniec to również jedyne miejsce do zaparkowania samochodów dla pracowników 

oraz droga dojazdowa zaopatrzenia stołówki. Dziedziniec jest studnią akustyczną, zatem 

zajęcia sportowe nie wzbudziłyby entuzjazmu sąsiadów, co mogłoby doprowadzić 

do znaczącego pogorszenia relacji sąsiedzkich, tak ważnych dla każdej szkoły. Ostatni mój 

argument dotyczy zadbania o dobro uczennic. Boisko, jak wskazuje doświadczenie, byłoby 

podczas przerw opanowane przez rozpędzonych, pełnych energii, najsilniejszych chłopców 

grających w kosza, nogę, bez zwracania szczególnej uwagi na potrzeby innych. Chłopcy 

„opanowali” już stoły ping-pongowe i piłkarzyki. Z tych względów proponuję 

zainwestować w miejsce spokojnego pielęgnowania relacji towarzyskich, czyli ogród 

wyposażony w wygodne ławeczki, huśtawki i inne tego typu sprzęty zachęcające 

do spędzania czasu na powietrzu, z myślą przede wszystkim o dziewczynach. Mamy na to 

dobre miejsce przed budynkiem. Potrzebny jest tylko dobry projekt i środki finansowe. 

Część prac moglibyśmy wykonać w tzw. czynie rodzicielskim. Ogród roślinny byłby 

dodatkowo terenem doświadczalnym dla nauczycieli biologii oraz doskonałą wizytówką 

szkoły. Ponadto w ciepłej porze (maj - czerwiec, wrzesień – październik) niektóre lekcje, 

np. etyki i wychowawcze mogłyby się odbywać na zewnątrz. 

• Mata judo na Puławskiej, która woła już o przynajmniej częściową wymianę. Obecne 

tatami ma już blisko 14 lat i na skutek intensywnego użytkowania, składania, rozkładania 

i mycia psuje się i pęka. 

• Potrzebujemy też zmodernizować i doposażyć instalację stojaków rowerowych 

na Rakowieckiej. Jest ich stanowczo za mało. Powinniśmy wspierać „rowerową 

Warszawę”, ale do tego trzeba pomyśleć o stojakach. 

 



FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. DOROTY LULIŃSKIEJ-RYTEL 

W ubiegłym roku szkolnym część środków uzyskanych z darowizny 1% przeznaczyliśmy 

na wsparcie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji. Covid mocno namieszał w naszym życiu 

i niektórzy z nas bardzo potrzebują choć niewielkiej ulgi w ponoszonych opłatach związanych 

ze szkołą. Wnioski o udzielenie takiego wsparcia rozpatrywał Zarząd Koła w porozumieniu 

z Dyrekcją szkoły. Na ten cel wydaliśmy 12 tysięcy złotych. 

Jak Państwo pamiętacie, we wrześniu odeszła Pani Dorota Lulińska-Rytel, wieloletnia Prezes 

naszej szkoły, Osoba mądra, ciepła, obdarzona wielkim społecznikowskim sercem. Zależy nam 

na zachowaniu pamięci o Pani Dorocie i dlatego chcielibyśmy Jej imieniem nazwać fundusz 

stypendialny w naszej szkole. Pani Dorota Lulińska-Rytel, o czym prawie nikt nie wiedział, 

przez wiele lat wspierała z własnych środków zajęcia wspomagające i korepetycje dla dzieci, 

które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. 

 

WYPOSAŻENIE SAL, PRACOWNI, ŚWIETLICY 

W tym obszarze zawsze są duże potrzeby. Bynajmniej nie chodzi nam o wymianę dobrego 

sprzętu na jeszcze lepszy model. Jestem przeciwnikiem takiego działania, bo to prowadzi 

do zaśmiecania naszej planety i bezrozumnego konsumpcjonizmu. 

Są jednak sprzęty, które albo wymienić trzeba, albo po prostu warto, gdyż wszystkim nam 

zależy na dobrej jakości i warunkach pracy edukacyjnej. 

Przykład pierwszy z brzegu to szkolna tablica magnetyczna. Takie zwykłe, lakierowane służą 

zazwyczaj 2-3 lata i nie nadają się do dalszego użytku. Te lepsze i 2-3 razy droższe, ceramiczne 

to inny komfort pracy dzieci i nauczycieli – trwałość na 5-6 lat. 

Takich potrzeb mamy kilka, toteż w miarę uzyskanych środków będziemy je realizować. 

 

 

Poniżej podpowiemy, jak przekazać odpis, aby na pewno trafił do naszego funduszu. 

 

Z pozdrowieniami, 

Jacek Chmiel 

 

  



 


