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Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 

Redakcja nie odpowiada też za treść zamieszczanych ogłoszeń.

GMINNE ZAWODY STRAŻAKÓW W CHROŚNIE
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2 września 2019 r. w Przedszkolu w Kołbieli została oddana do użytku nowa sala do
zajęć z dziećmi. Powstała na piętrze z pomieszczenia sali widowiskowej, która zos-
tała przedzielona przesuwną ścianą mobilną.

Adaptacja pomieszczenia kosztowała gminę 20 000 zł. Dyrektor przedszkola zadbała o wyposażenie
sali przedszkolnej w kolorowe mebelki i zabawki niezbędne do zabawy. W nowym pomieszczeniu od-
bywają się zajęcia dzieci 5 - letnich. Przedszkole nam się rozrosło - mamy już 8 oddziałów.

NOWA SALA W PRZEDSZKOLU
Nowi Dyrektorzy

placówek oświatowych
Dyrektorzy dwóch placówek oświatowych
gminy Kołbiel otrzymali z rąk wójta Adama
Budyty akty powierzenia Małgorzata Szostak
została dyrektorem Szkoły Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, a Anna
Osińska-Kostyra dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Rudzienku. Dyrektorom placówek z okazji
objęcia stanowisk złożono serdeczne gratu-
lacje i życzenia owocnej pracy.

Nowi nauczyciele
mianowani

Kolejni nauczyciele z gminy Kołbiel uzyskali wy-
ższy stopień awansu zawodowego Agnieszka
Prasuła i Marta Ratter-Jarząbek z SP Kołbiel
odebrały akt mianowania. To ważny moment
w ich  karierze, potwierdzający zaangażowanie
w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.
Gratulujemy i życzymy sukcesów zawodo-
wych, satysfakcji z  pracy oraz wielu powodów
do dumy z uczniów. Dyrektor GZEAS

B. Wilczek

Dotacja na nowe zadania

15 lipca 2019 w Urzędzie Miasta w Karczewie
odbyło się uroczyste podpisanie umów o przy-
znanie dotacji ze środków budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego na realizację
zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

W spotkaniu wzięli udział:  wicemarsza-
łek Województwa Mazowieckiego Wiesław
Raboszuk, dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Ry-
bicki , gminę Kołbiel zaś reprezentowali: wójt
Adam Budyta oraz skarbnik Hanna Michalska 

W ramach MIAS MAZOWSZE w 2019 roku
wykonane zostaną place zabaw przy Szkole
Podstawowej w Człekówce , przy Szkole Pod-
stawowej w Kątach , w miejscowości Sępo-
chów i Oleksin oraz zakupione będzie
wyposażenie szatni do budynku kompleksu
sportowo- rekreacyjnego w Kołbieli. Termin
wykonania zadań to 22 październik 2019 r. Na
każde sołectwo została przyznana kwota
10.000, zł. Red.

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1
lipca 2019 roku świadczenie wychowaw-
cze przysługuje wszystkim dzieciom do
18. roku życia bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.

Kiedy złożyć wniosek? Wnioski o przyznanie
świadczenia na nowych zasadach będzie można
składać online od 1 lipca (poprzez kanał banko-
wości elektronicznej, stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl lub portal PUE ZUS), a od 1
sierpnia wnioski można złożyć także drogą tra-
dycyjną (papierową).

Ważne ! Należy złożyć jeden wniosek na
wszystkie dzieci (nawet, jeśli świadczenie jest już
przyznane).

Terminy składania pozostałych świadczeń
• Świadczenie Dobry Start „300 +” od dnia
01.07.2019 r. drogą elektroniczną od dnia
01.08.2019 r. w formie papierowej
• Zasiłek rodzinny od dnia 01.08.2019 r. w formie
papierowej
• Fundusz alimentacyjny od dnia 01.08.2019 r. 
w formie papierowej

Wnioski w formie papierowej  przyjmowane będą
od dnia 01 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy
w Kołbieli pok. 20

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny (25) 757-39-92 wew. 5 lub
e-mailowy: rodzinne.gops@kolbiel.pl Red. 

Co się zmieniło w Programie
,,Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.
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IInwestycja o  nazwie  „Dobudowa oświetlenia
ulicznego w Gminie Kołbiel” , obejmowała do-

budowę oświetlenia ulicznego w miejscowo-
ściach : Borków, Chrosna. Lubice II,  Rudno 
i Siwianka. Wykonawca, czyli Zakład Instalacji
Elektrycznych  „ZALIWSKI”   z siedzibą  07- 110
Grębków,  ul. Ks. Jana Kukawskiego  14, wyłoniony
został w postępowaniu  przetargowym  prowa-
dzonym w trybie zapytania o cenę, które zostało
skierowane do pięciu potencjalnych wykonaw-
ców. W terminie składania oferty złożyło dwóch
wykonawców, z czego najkorzystniejszą  ofertę
złożył  Zakład Instalacji Elektrycznych  „ZALIW-
SKI”   z siedzibą  07- 110 Grębków  ul. Ks. Jana Ku-
kawskiego  14 . Realizacja dobudowy  oświetlenia
ulicznego nastąpiła  w maju i czerwcu  bieżącego
roku. Wykonana została dobudowa oświetlenia
ulicznego  na podstawie umowy  Nr 26/2019 
z dnia 22 maja 2019 roku.  Szczegółowy  zakres
inwestycji zamieszczono w BIP  gminy Kołbiel  
w zakładce: zamówienia publiczne. 

DOBUDOWA I PRZEBUDOWA

Świetlica wiejska w Człekówce

Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Człekówce

Świetlica wiejska i remiza OSP w Rudzienku
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II Inwestycja o nazwie „Przebudowa Świetlic
Wiejskich  oraz tworzenie miejsc aktywnego wy-
poczynku w Gminie Kołbiel” dotyczyła przebu-
dowy świetlic w miejscowościach:  Człekówka,
Rudno, Rudzienko i  Władzin oraz tworzenia
miejsc aktywnego wypoczynku, czyli siłowni ze-
wnętrznych, w miejscowościach: Człekówka,
Rudno oraz Władzin.  Wykonawcę   „ REMAX
Jacek  Zwierz”  z siedzibą   Dłużew  35 A,  05-332
Siennica wyłoniono w postępowaniu przetargo-
wym  prowadzonym w trybie  przetargu nieogra-
niczonego.  W przetargu na realizację zamówienia
publicznego do dnia składania ofert tj. 6 marca
2019 roku do godziny  11:30  złożono dwie oferty.
Najkorzystniejszą ofertę  złożył    „REMAX  Jacek
Zwierz”  z siedzibą   Dłużew  35 A,  05-332 Sien-
nica. Z wyłonionym wykonawcą  zawarta została
w dniu 5 kwietnia 2019 roku  umowa Nr 18/2019.
Zakres umowy obejmował miedzy innymi remont
dachu budynku świetlicy w miejscowości Rudno,
termomodernizację budynku świetlicy w miejs-
cowości Rudzienko, termomodernizację budynku
świetlicy w miejscowości  Człekówka oraz prace
remontowo-budowlane w budynku świetlicy 
w miejscowości Władzin. Ponadto wykonawca
dostarczył i zamontował urządzenia  fitness:
1. Człekówka  - wyciskanie siedząc + sufler,  

orbitek + prasa ,  biegacz; 
2. Rudno - stopter + twister,  orbitek + prasa, 

wioślarz; 
3. Władzin - stopter + twister, wahadło 

+wyciskanie siedząc, jeździec.  

Odbioru i przekazania do użytkowania dokonano 
w dniu  30 sierpnia 2019 roku. Szczegółowy zakres
zamówienia publicznego zamieszczono w BIP
gminy Kołbiel w zakładce:   zamówienia publiczne.  

Świetlica wiejska we Władzinie

Świetlica wiejska i remiza OSP w Rudnie

Nowa linia oświetleniowa w sołectwie Lubice II
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WrześnioWe Wybory
sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady
Gminy  Kołbiel odbyły się wybory sołty-
sów i rad sołeckich w sołectwach:  Ra-
dachówka, Gadka, Chrząszczówka 
i Kołbiel.  Powody zarządzenia wyborów
w tychże sołectwach były różne.   W wy-
niku zarządzonych na okres kwiecień -
maj wyborów sołtysów i rad sołeckich
nie udało się wyłonić tych organów.

Wwyniku wrześniowych wyborów udało się wy-
brać sołtysów i rady sołeckie we wszystkich

wymienionych sołectwach. Sołtysem sołectwa Ra-
dachówka został Łukasz Marciszewski -  po raz pierw-
szy pełniący tę funkcję. Sołtysem sołectwa Gadka na

kolejną (drugą) kadencję wybrano Pawła Fokta,  który
pełni jednocześnie funkcję radnego gminy Kołbiel. Soł-

tysem sołectwa Chrząszczówka została  Ag-
nieszka Woźniak, która wcześniej aktywnie włą-
czała się w realizację funduszu sołeckiego 
w swoim sołectwie. Sołtysem sołectwa Kołbiel
została Bogumiła Araszkiewicz - przewodnicząca
Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”.

Wszystkim wybranym na funkcję sołtysa 
i członka rady sołeckiej serdecznie gratulujemy oraz
życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz
mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że najbliż-
sze wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się w so-
łectwach: Podgórzno (kadencja sołtysa i rady
sołeckiej upływa z dniem 10.10.2019 r.) i Karpiska (ka-
dencja sołtysa i rady sołeckiej upływa z dniem
07.11.2019 r.). Red.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku,
poz. 301) środki z funduszu sołeckiego  mogą
zostać przeznaczone przez zebranie wiejskie
danego sołectwa na: „realizację przedsięw-
zięć, które są zadaniami własnymi gminy,
służą poprawie warunków życia mieszkań-
ców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”
(art. 2 ust 6 ustawy o funduszu sołeckim)

Na rok 2020 na fundusz sołecki dla wszystkich
29 sołectw gminy  Kołbiel przypada łączna

kwota 554187,26 zł (ustalana  dla poszczególnych
sołectw według wzoru określonego ustawą o fun-
duszu sołeckim). 

Wszystkie 29 sołectw złożyło wnioski 
o środki z funduszu sołeckiego na rok 2020, a jego
podział na poszczególne przedsięwzięcia wygląda
następująco (kolejność według liczby sołectw
planujących dane przedsięwzięcie):
1) Remonty dróg gminnych (w tym rowy i chod-
niki, skwery, oznakowanie) – Gadka, Głupianka,
Gózd, Karpiska, Kąty,  Lubice, Nowa Wieś, Oleksin,
Podgórzno, Radachówka, Rudzienko, Siwianka,
Stara Wieś Druga, Sufczyn, Władzin
2) Świetlice wiejskie (utrzymanie, remonty, wy-
posażenie, teren wokół świetlicy itp.) – Bocian ,
Chrosna, Chrząszczówka, Człekówka, Dobrzyniec,

Głupianka, Kąty, Kołbiel,  Rudno, Sępochów, Suf-
czyn, Teresin, Władzin, Wola Sufczyńska, 
3) Place zabaw ( utrzymanie, remonty, rozbudowa
itp.) – Antoninek, Bocian, Dobrzyniec, Gadka, Głu-
pianka, Gózd, Oleksin, Podgórzno, Siwianka, Sko-
rupy, Sufczyn, Chrząszczówka
4) Wyjazdy i imprezy dla mieszkańców (w tym
sportowe), warsztaty, działalność kulturalna itp.
– Bocian, Człekówka, Dobrzyniec, Głupianka, Kar-
piska, Kołbiel, Rudzienko, Sępochów, Siwianka,
Władzin, Chrosna
5) Wsparcie jednostek OSP (sprzęt, remonty
remiz) – Gadka,  Rudno, Rudzienko, Kołbiel
6) Urządzenia do ćwiczenia na powietrzu (tzw. si-
łownie zewnętrzne)-  Borków, Lubice II, Siwianka, 
7) Przystanki autobusowe – Gadka, Lubice II, Podgórzno, 
8) Boiska sportowe – Sępochów, Chrosna,
Chrząszczówka
9) Wieńce dożynkowe i stroje ludowe –  Chrosna,
Człekówka, Władzin
10) Tablice ogłoszeniowe – Rudzienko, Chrząszczówka
11) Tereny zielone  - Kołbiel
12) Kosze na śmieci – Podgórzno

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że intencją
ustawodawcy przyjmującego prawo o funduszu so-
łeckim miał być: „Wpływ na sytuację i rozwój re-
gionalny: Przewiduje się istotnie pozytywny wpływ

na sytuację regionalną. Będzie to konsekwencją po-
budzenia aktywności społecznej na obszarach wiej-
skich przekładający się docelowo – tak
bezpośrednio (poprzez zaspokajanie istotnych po-
trzeb), jak i pośrednio – na rozwój lokalny.” (Druk
Sejmowy Nr 1278 z 30 października 2008 r.)

W tym kontekście martwi mała aktywność
części sołectw gminy  Kołbiel. 11 sołectw
nie rozpoczęło w okresie do 30 czerwca 2019 r.
wydatkowania przedsięwzięć z funduszu sołec-
kiego zaplanowanych na 2019 rok.                         

Należy pamiętać, że  celem wyodrębniania
funduszu sołeckiego jest jak najlepsze zaspoko-
jenie potrzeb mieszkańców gminy bez względu
na to, w jakim sołectwie oni zamieszkują oraz iż
wyodrębnienie takich środków w budżecie gminy
nie jest dla rady gminy obowiązkowe.

Warto zatem dobrze przemyśleć na zebra-
niach wiejskich decyzje w zakresie przeznaczenia
środków z funduszu sołeckiego. W przypadku
gdyby realizacja danego przedsięwzięcia okazała
się niemożliwa, niecelowa lub jej koszty z różnych
względów błędnie ustalone, należy dokonać jak
najszybszych zmian w przeznaczeniu funduszu so-
łeckiego (najlepiej na początku roku budżetowego,
tuż po przyjęciu budżetu gminy), nie czekając na
koniec okresu, w którym takie zmiany zgodnie 
z ustawą o funduszu sołeckim są możliwe.

FUNDUSZ SOŁECKI 
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PraWie 100 tyS. zł
na drogę W dobrzyńcu

Gmina Kołbiel pozyskała środki z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu „Budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. 

Uroczyste podpisanie umowy przyznającej dotację odbyło się 17
maja 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ma-

zowieckiego w Warszawie . Gmina Kołbiel otrzymała dotację w wy-
sokości 95 000,00 zł ze środków budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację za-
dania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec ".
W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek Wiesław Mariusz Rabo-
szuk oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Radosław Rybicki. Gminę Kołbiel reprezentowali: wójt
Adam Budyta oraz skarbnik Hanna Michalska . Przebudowa drogi
została zrealizowana przez firmę TOMIRAF. Red.

PrzebudoWa drogi W Sufczynie

26 lipca odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Przebudowa drogi o długości 450 mb w miejscowości Sufczyn”. 

Na przetarg wpłynęło 6 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o.o  z Woli Karczewskiej jako najkorzyst-
niejszej z uwagi na najniższą cenę 222.449,93 złotych brutto i najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych w prowadzonym postępowaniu – cena

i okres gwarancji. W dniu 26 sierpnia 2019r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą . Zgodnie z terminem zakończenia inwestycji określo-
nym w umowie w dniu 30 września 2019r. dokonano odbioru wykonanego zadania i przekazano do użytkowania . Zrealizowany obecnie odcinek drogi to
dokończenie rozpoczętych prac w latach poprzednich, co będzie skutkować poprawą warunków jazdy dla kierowców jadących z miejscowości Sufczyn
do miejscowości Lubice II. Teresa Majchrzyk.
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dożynki diecezji WarSzaWSko - PraSkiej 

Dożynki diecezjalne Diecezji Warszawsko -
Praskiej odbyły się 31 sierpnia na terenie
sanktuarium św. Faustyny w Ostrówku.
Dom św. Faustyny w Ostrówku należy do
parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła w gminie Klembów.

Skupieni na liturgii diecezjanie, w atmosferze
świątecznego dziękczynienia za plony, mieli

też okazję do refleksji nad słowami biskupa Ro-
mualda Kamińskiego o współczesnych problemach
społeczeństwa m.in. o rosnącym braku wiary czy
zgubnych skutkach życia w rzeczywistości wirtual-
nej. Na dożynkach diecezjalnych nie mogło zabrak-
nąć delegacji wieńcowych z terenu gminy Kołbiel.
Parafię Świętej Trójcy w Kołbieli reprezentowały de-
legacje wieńcowe z Człekówki, Chrosny, Kątów 
i Woli Sufczyńskiej. Mieszkańcy Rudzienka repre-
zentowali swoją parafię Miłosierdzia Bożego. Po li-
turgii rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy,
który wygrał wieniec wykonany przez rodzinę z Za-
lesia w parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławo-
wie. Wieniec ten reprezentował diecezję
warszawsko-praską na dożynkach ogólnopolskich 
w częstochowskim sanktuarium na Jasnej Górze.
Należy zaznaczyć, że wszystkie wieńce z parafii
Kołbiel zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce na
przeszło 40 prezentacji. Mimo nietypowego dla
tradycji dożynkowej dnia (sobota) oraz nieco przy-
tłaczającej, upalnej pogody uczestnicy dożynek  
z gminy Kołbiel  przeżyli diecezjalne święto plo-
nów w bardzo dobrym nastroju. Wspaniała at-
mosfera  panowała również w autokarze
wiozącym delegacje wieńcowe -  zarówno w dro-
dze na uroczystości jak i w czasie powrotu.  Wy-
daje się zatem, że wielu spośród naszych
mieszkańców bardzo bliska jest tradycja dożyn-
kowa, stąd chcą się nią dzielić oraz jej doświad-
czać nie tylko w wymiarze lokalnym.
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dotacja na Samochód dla oSP gadka
Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta podpi-
sał 25 września w Izabelinie z Marszał-
kiem Województwa Mazowieckiego
Adamem Struzikiem umowę na dofinan-
sowanie zakupu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gadce. 

Budżet Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego przeznaczył na tę inwestycję 100 tys. zł

w ramach zadania OSP-2019. Podobne umowy
podpisali samorządowcy z sześciu powiatów.
Środki z budżetu Mazowsza dołożą się do zakupu
siedmiu samochodów strażackich, co umożliwi
szybsze i bezpieczniejsze dotarcie z pomocą. Dla
OSP Gadka jest to tym istotniejsze, że dotychcza-
sowy średni samochód gaśniczy był już mocno wy-
eksploatowany. Ochotnicza Straż Pożarna w Gadce
pozyskała fundusze na samochód również z Ko-
mendy Głównej PSP , Krajowego Sytemu Ratowni-
czo Gaśniczego , PZU oraz z gminy Kołbiel. Red.

noWe bramy do Strażnic oSP

W dniu 15 lipca 2019 w Urzędzie Miasta w Karczewie Wójt Pan Adam Budyta oraz Skarbnik Pani Hanna Michalska podpisali
umowę dot. udzielenia w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego
przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku w zakresie remontu bram garażowych, ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego na realizację w ramach Mazowieckie Strażnice OSP -2019.

W ramach Mazowieckie Strażnice OSP -2019 wymienione zostały bramy garażowe w budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Rudzienku , kwota dotacji przekazanej przez Województwo Mazowieckie to 12.000 zł , kwota całego zadania 20.910 zł .
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Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły
się 6 października w Chrośnie zawody
gminnych jednostek ochotniczych straży
pożarnych. W zawodach brało udział 21
drużyn z 8 jednostek. 

WYNIKI:
Do 12 lat chłopcy
1 miejsce - OSP Rudzienko
2 miejsce – OSP Sępochów
3 miejsce – OSP Gadka I
12 – 15 lat mix (chłopcy i dziewczęta)
1 miejsce - OSP Gadka
12 – 15 lat chłopcy
1 miejsce - OSP Rudzienko
2 miejsce – OSP Chrosna
15 – 18 lat mix (chłopcy i dziewczęta)
1 miejsce - OSP Kołbiel
15 – 18 lat chłopcy
1 miejsce - OSP Lubice
2 miejsce – OSP Rudzienko
3 miejsce – OSP Rudno
18+ lat kobiety
1 miejsce - OSP Rudzienko
2 miejsce – OSP Gadka
18+ lat mężczyźni
1 miejsce - OSP Rudzienko I
2 miejsce – OSP Gadka I
3 miejsce – OSP Rudzienko II

Podziękowania dla Organizatorów: Gminnego Za-
rządu OSP w Kołbieli, OSP Kołbiel, OSP Chrosna,
Pani Sołtys oraz mieszkańcom sołectwa Chrosna
Sponsorzy: Gmina Kołbiel, Piekarnia Oskroba, Wy-
roby Mięsne Marek Mazek, OSP Kąty za przygo-
towanie grochówki.

GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE
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Na terenie targowiska w Koł-
bieli dwa razy w miesiącu
działa punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunal-
nych (samochody firmy EKO-
SAM Bis). W roku 2019
odpady przyjmowane będą
jeszcze w następujące dni:
12 i 21 października, 8 i 18 lis-
topada oraz 7 i 16 grudnia 
w godzinach 9- 12. 

PSZOK przyjmuje dostarczone we
własnym zakresie przez mieszkań-
ców Gminy Kołbiel selektywnie
zebrane odpady komunalne z gos-
podarstw domowych, są to między
innymi: 
• odpady zebrane selektywnie: pa-
pier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe;
• przeterminowane leki;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• zużyte opony pojazdów osobowych;
• odpady zielone (trawa, liście);

• odpady budowlane i rozbiór-
kowe stanowiące odpady ko-
munalne (w ramach uiszczanej
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi ode-
brane zostanie 100kg
komunalnych odpadów bu-
dowlanych i rozbiór- kowych 
z terenu jednej nieruchomości
w ciągu roku)

Odpady powstające przy budo-
wie, rozbiórce lub remoncie
domu powinny być zagospoda-
rowane w ramach indywidual-
nego zlenienia bezpośrednio 
z firmą zajmująca się odbiorem
odpadów. Koszt zlecenia ponosi
zleceniodawca.

PSZOK nie przyjmuje:
• niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
• materiałów zawierających azbest;
• papy;
• styropianu budowlanego;
• waty szklanej
• części samochodowych
• opon ciągnikowych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE KOŁBIEL - PSZOK

Gmina Kołbiel pozyskała z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dotację w wysoko-
ści 9 999,94zł na odbiór i utylizację wyro-
bów zawierających azbest.  

Za łączną kwotę 19 999,88zł w lipcu i sierpniu 2019
r. roku odebranych zostało od mieszkańców 74,671
ton wyrobów azbestowych. Przy współudziale ko-
lejnych środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na-
stępne odbiory odpadów zawierających azbest pla-
nowane są w październiku i listopadzie br.

SĄ ŚRODKI NA AZBEST 

APELUJEMY do mieszkańców korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na targowisku 
w Kołbieli o przestrzeganie terminów odbioru odpadów w PSZOK. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów 

na terenie targowiska poza wyznaczonym dniem odbioru odpadów. Niewłaściwe korzystanie z PSZOK-u powoduje
dodatkowe koszty, które kolejno przekładają się na wzrost stawki za odpady. Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą i firmy prywatne zobowiązane są do podpisania umowy na odbiór odpadów z działalności 
bezpośrednio z firmą odbierającą odpady.
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W tym roku w Szkole Podstawowej w Kątach odbędzie się cykl comiesięcznych spotkań z muzyką na żywo. .. Naszymi gośćmi
będą muzycy z Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Wczwartek 26 września miała miejsce ich pierwsza wizyta. W trakcie koncertu uczniowie usłyszeli  przeboje z najsłynniejszych filmów Disneya tj.: „Va-
iana: skarb oceanu”, „Herkules”, „Król Lew”. 

Wystąpiło dwóch wokalistów, którzy śpiewali także w duecie, a towarzyszyli  im instrumentaliści, grający na syntezatorze oraz flecie po-
przecznym.

FILHARMONIA W KĄTACH

Tradycji stało się zadość…Uczniowie szkoły w Kątach kolejny raz przystąpili do wspólnego działania na rzecz poszanowania
środowiska. We wtorek 24 września - dzieci z klas 0-3 oraz w środę 25 września - uczniowie klas 4-8  wzięli udział w akcji
„Sprzątanie świata - Polska". 

Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". I zmieniali … zbierając śmieci na terenie szkoły oraz w najbliższej okolicy. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA W KĄTACH
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Dożynki Kołbielskie jak zwykle rozpo-
częły się od mszy świętej dziękczynnej
za tegoroczne plony.  W swojej homilii
ks. proboszcz podkreślał nieodgadnione
do końca znaczenie ziemskiej aktywno-
ści każdego człowiek w jego drodze do
zbawienia. 

Czytania liturgiczne zostały odczytane przez
starostów dożynkowych: Wandę Mazek 

z Lubic i Karola Krupę z Woli Sufczyńskiej. Oni też
poprowadzili po mszy dożynkowy korowód 10
wieńców i 2 koszy.  Zachwytom nad wieńcami
nie było końca. Jak zwykle najbardziej okazały
wieniec wykonała wieś Kąty, rozmachem nie-
wiele ustępowały mu wieńce: z Woli Sufczyńskiej
- przyozdobiony gronami kaliny  i Chrosny 

- z mnogością kwiatów. Na kołbielskich dożyn-
kach nie mogło zabraknąć niezwykle zaangażo-
wanej w wieńcowe tradycje delegacji 
z Chrząszczówki i jej korony żniwnej. Symbo-
liczny, żniwny charakter wozu wiozącego snopy
zbóż miał wieniec z Władzina. Tematykę maryjną
wybrały delegacje wieńcowe z Radachówki (któ-
rej wieniec nawiązywał w formie do radachow-
skiej kaplicy i zawierał w sobie ikonę Matki
Boskiej Częstochowskiej, pod której to wezwa-
niem jest ta kaplica) oraz Człekówki (w  której
korona ze zbóż otaczała Matkę Bożą Fatimską).
Wieniec z Gozdu prezentował najważniejszą
symbolikę chrześcijańską – krzyż i ryby. Trady-
cyjne korony żniwne wykonały delegacje z Sę-
pochowa i Rudzienka, które powróciły na
kołbielskie dożynki po długiej przerwie. Kosze 

z darami ziemi wykonała delegacja wsi Rudno
oraz Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”.

Kołbielski korowód dożynkowy  poza wspa-
niałymi wieńcami i koszami bez wątpienia mógł
zaimponować świątecznymi, tradycyjnymi stro-
jami delegacji, starostów dożynkowych  i gos-
podarza tego wydarzenia – wójta. Prym 
w prezentacji strojów oczywiście wiodły panie.
Delegacja ze Wsi Wola Sufczyńska prezentowała
strój nawiązujący dzięki gorsetowi, przyramko-
wej, haftowanej  na mankietach  koszuli i czer-
wonemu fartuchowi do pasa do najstarszej
formy stroju damskiego z okolic Kołbieli.  Panie
z Kątów i Chrząszczówki, częściowo też z Wła-
dzina oraz pani sołtys Chrosny pokazały  cały
wachlarz  wariantów damskiego kaftana: od
wersji letniej, przez tzw. „kaftan rułkowany” aż

CZAS DOŻYNEK
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do kaftana ozdobionego aksamitnymi taśmami.
Kilka z pań z innych miejscowości przywdziało
fartuchy naramienne i fartuch do pasa. Paniom
niewiele ustępowali panowie, którzy byli ubrani
w kamizelki, portki, pasy, buty z cholewami,
czapki maciejówki i przyramkowe koszule. Zu-
pełnie wyjątkowo prezentował się strój starosty
dożynkowego, składający się m.in. z pokazanego
pierwszy raz szerszej publiczności kaftana mę-
skiego, (odtworzonego na podstawie jedynego
egzemplarza męskiego kaftana zachowanego  
w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficz-
nego w Warszawie), czarnego filcowego kape-
lusza (najbardziej popularnego męskiego
nakrycia głowy pod Kołbielą w czasach, kiedy
strój męski  był powszechnie noszony), portek
uszytych z  pasiaka utkanego według wzoru je-
dynego zachowanego skrawka autentycznych
portek kołbielskich (zbiory Państwowego Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie). Warte od-
notowania jest, że w kołbielskim korowodzie
dożynkowym aż 16 panów zaprezentowało nasz
tradycyjny strój.

Jednak czymże byłby korowód bez muzyki 
i śpiewu. Muzycznie pochód poprowadziła Kapela
Niwińskich w składzie: Mateusz Niwiński-
skrzypce, Katarzyna Szurmiej- harmonia, Ag-
nieszka Niwińska- bęben. Muzyka Kapeli Niwiń-
skich wprowadziła wspaniały, niezwykły,
ponadczasowy nastrój obrzędu tak bliskiego na-
szym przodkom, którzy od niepamiętnych czasów

świętowali zakończenie zbiorania darów ziemi.
Maestria muzyków porwała chór śpiewaków 
z Klubu Seniora z wybijającym się jak zwykle gło-
sem pani Janiny Skolimowskiej, wykonujących ob-
rzędowe, dożynkowe przyśpiewki.

Wydaje się, że przed tak wspaniałym koro-
wodem dożynkowym mogłyby szeroko otworzyć
się wrota nie tylko gminnego dorocznego święta.

Centralnym wydarzeniem każdych dożynek
jest oczywiście dzielenie dożynkowego chleba,
które symbolicznie poprzedziło jego przekazanie
przez starostów dożynkowych jako wyrazicieli
woli wszystkich uczestników tego święta, aby
owoce naszych lokalnych starań i wysiłków zos-
tały możliwie najlepiej wykorzystane i podzielone
pośród mieszkańców gminy i parafii Kołbiel.

Po przemówieniu wójta oraz wręczeniu na-
gród przedstawicielom wszystkich delegacji
wieńcowych  i „koszowych” już w trakcie dzie-
lenia chlebem swój występ rozpoczęła Kapela
Niwńskich. Uznani i perfekcyjni kontynuatorzy
muzyki wiejskich muzykantów przede wszyst-
kim z Mazowsza  ( w tym z naszej Kołbielsz-
czyzny) i centralnej Polski zachwycili swoim
wykonaniem, z którego biła ponadczasowa siła
tradycji. Z pewnością wielu    ze starszych
uczestników dożynek sięgnęło pamięcią do lat
dziecięcych, opowieści rodziców  oraz dziad-
ków i przypomniało sobie niezwykłe piękno mu-
zyki naszych korzeni. Występ Klubu Seniora
„Zawsze Młodzi” jak zwykle pokazał na wesoło

cały wachlarz ludzkich sytuacji, wpleciony zos-
tał w dożynkowy klimat. Trudno pozostać obo-
jętnym, kiedy widzi się takie zaangażowanie
lokalnych nieprofesjonalnych artystów, rekru-
tujących się spośród naszych mam, ojców,
dziadków i babć.

Obiektywnie trzeba przyznać, że tłum
uczestników dożynek zaczął szczególnie gęst-
nieć około godziny 16.00, kiedy na scenie roz-
poczęła się część rozrywkowa w wykonaniu
popularnych gwiazd muzyki disco i dance. Nie-
zliczone tłumy - szczególnie młodszych miesz-
kańców Kołbielszczyzny - zmierzały na plac
targowy, nie zważając na pogodę, która szczę-
śliwie oszczędziła świętującym dożynki
deszczu. Bardzo udany występ gwiazdy wie-
czoru - Jacka Stachurskiego (z zespołem), na-
wiązującego żywy i bardzo sympatyczny
kontakt z kołbielską publicznością oraz koń-
czący całą imprezę pokaz sztucznych ogni, do-
pełniły wieloletniej konwencji imprezy
dożynkowej w Kołbieli. Stała się ona  dla wielu
przede wszystkim festynem na zakończenie
lata, okazją do wspólnego świętowania w gro-
nie rodziny i głównie lokalnych przyjaciół oraz
znajomych.

Trudno sobie zatem wyobrazić, abyśmy nie
spotkali się na Kołbielskich Dożynkach za rok.
Miejmy zatem nadzieje, że dożynki w roku 2020
będą równie udane jak w roku bieżącym, a może
nawet lepsze. Paweł Całka
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Na terenie gminy Kołbiel zakończyły się prace związane z opracowaniem uproszczonych planu urządzania lasów prywat-
nych. Właściciele tego typu terenów do 21 listopada 2019r. mają czas na złożenie uwag i wniosków do dokumentów, które
dostępne są w Urzędzie Gminy Kołbiel.

Projektami uproszczonych planów urządzania lasów, zawierającymi: opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki
leśnej na danym terenie, objęte są działki leśne położone na terenie gminy Kołbiel (ujęte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Wy-

dział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku), których właścicielami są osoby fizyczne. Wójt Gminy Kołbiel informuje, że zgodne
z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r. poz. 2129 ze zm.) Starosta Otwocki przystąpił do sporządzenia Uproszczo-
nych Planów Urządzania Lasu na terenie gminy Kołbiel, na lata 2020 - 2029. Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991
roku (Dz. U z 2018 poz. ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gminy
Kołbiel, na okres 60 dni tj.: od 27.09.2019r. do 26.11.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Kołbiel, ul Szkolna 1 w Kołbieli, pokój nr 24, w godzinach pracy
urzędu (poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek-piątek 8:00 – 16:00).

Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r. poz. 2129 ze zm.) w terminie 30 dni od daty wyłożenia pro-

jektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje
decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjneji adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.11.2019r. za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kołbieli. Projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasu na zlecenie Powiatu Otwockiego zostały
opracowane przez Agencję „Cezar” Pracownia Urządzania Lasu, ul. Boczna 28; 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie ewidencji gruntów i bu-
dynków uzyskanej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku. Szczegółowe informacje dotyczące ww. planów, można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Otwocku, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock, tel. (22)788 15 34.

Agencja „Cezar” Pracownia Urządzania Lasu będzie prowadziła dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbieli (sala nr 13), w dniach
15.11.2019 r. i 21.11.2019 r. w godzinach 10:00 – 15:30

Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta

obWieSzczenie
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Szanowni Rodzice, 
Kochani Uczniowie, 
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy

Wracamy dziś do szkoły, witają nas te same
sale i korytarze, które opuszczaliśmy dwa

miesiące temu. Wtedy ze świadectwami w ręku,
z radością rozpoczynaliśmy wakacje. Czas jednak
biegnie nieubłaganie i oto stoimy dziś u progu no-
wego roku szkolnego 2019/2020.

Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata,
jeszcze grzeje słońce, tęsknimy za ciepłym mo-

rzem i górskimi szlakami, ale w kalendarzu poja-
wiła się data 1 września, podobnie jak w 1939 roku
– równo osiemdziesiąt lat temu. 1 września 1939
roku o 4.45 rano Niemcy atakują Polskę od za-
chodu, północy i południa. Dwie godziny później
pierwsze bomby spadają na Warszawę. Zaczyna
się II wojna światowa – najkrwawsza wojna no-
woczesnego świata. 

Uczcijmy minutą ciszy pamięć bohaterskich,
polskich żołnierzy poległych i walczących w obro-
nie Ojczyzny. Zachowajmy także w pamięci
wszystkie ofiary tej wojny, niech wspomnienia o

nich nigdy nie zaginą. Dziękuję! Kochani ucznio-
wie – czeka nas kolejny rok zdobywania wiedzy,
poszukiwania i dociekania tajemnic. Ten rok
szkolny będzie podobny do minionego. Będą kla-
sówki, wypracowania i konkursy, będą oceny
dobre i złe. Będzie radość, uśmiech i łzy... Jednak
jedno jest pewne - będziecie tutaj bezpieczni i pod
dobrą opieką pedagogiczną. 

Uroczyście ogłaszam, że rok szkolny
2019/2020 został rozpoczęty!!!

Małgorzata Szostak, Dyrektor SP 
im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

WITAJ SZKOŁO
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Każdy z nas uczestniczył nie raz, nie dwa w uroczystościach, gdzie
śpiewano tradycyjne „Sto lat”. To popularne życzenia i miły akcent
dla solenizanta. Bywają jednak uroczystości, w której „Sto lat’ to za
mało, z radością śpiewa się wówczas „Dwieście lat”. Tak donio-
słej uroczystości doczekał się mieszkaniec naszej gminy Włady-
sław Mazek, który 3 września świętował swoje 100 urodziny.

Pan Władysław, syn Józefa Mazka i Anastazji z domu Ćwiek, urodził się 3 wrześ-
nia 1919 roku w Podgórzniu. 24 kwietnia 1947 roku zawarł związek małżeński 

z Genowefą Sokół w kościele Świętej Trójcy w Kołbieli. Dostojny Jubilat wraz z żoną
wychował 3 dzieci, doczekał się 3 wnucząt i 4 prawnucząt.

W dniu urodzin Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta i kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Magdalena Mazek złożyli Jubilatowi gratulacje i życzenia zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności na kolejna lata. Wręczyli bukiet okazałych kwiatów oraz oko-
licznościowy dyplom. Był pyszny tort, ciasto oraz tradycyjna lampka szampana.
Wójt Adam Budyta podkreślił, że jest to okazja niecodzienna i doniosła. Niewielu
bowiem z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat to czas, który dla
większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiąg-
nięcia. To czas, w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń i mądrości oraz
przeżyć wspaniałe chwile szczęścia. Panu Władysławowi dane było przeżyć cały

wiek w naszej polskiej historii. Rodzina pana Władysława wraz z najbliższymi tę
szczególną rocznicę świętowała w gronie rodziny.

Setne urodziny to piękny wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami,
ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Jak twierdzi Jubilat to właśnie
praca, pogodne usposobienie, modlitwa, aktywność i opieka osób najbliższych jest
receptą na długowieczność.

Z całego serca życzymy Czcigodnemu Jubilatowi, aby żył w zdrowiu jak naj-
dłużej. Dumni jesteśmy, że mamy takiego mieszkańca gminy.

NIECODZIENNY JUBILEUSZ 

19 września w GBP w Kołbieli odbyły się
kolejne warsztaty prowadzone  przez
panią Katarzynę Jędrzejewską. Tematem
tego spotkania była kaligrafia i zecerstwo. 

Uczestnicy wysłuchali pogadanki o początkach
pisma . O tym, jaki wpływ na bieg historii miało wy-
nalezienie druku. Zajęcia prowadzone przez panią
Katarzynę oparte są na grach tematycznych i prak-
tycznych ćwiczeniach. Próby odtworzenia pisma kli-

nowego i tworzenie hieroglifów przysporzyły
uczestnikom  niemało trudności, a zabawa przy pi-
saniu piórem ze stalówką przysporzyła wszystkim
wiele okazji do śmiechu. Po poznaniu historii pisma
zajęliśmy się składem drukarskim, czyli zecerstwem.
Okazało się, że poprawne przygotowanie i złożenie
tekstu do druku to naprawdę wielka sztuka.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze
spotkania i wyrazili zainteresowanie kontynuacją
tego cyklu warsztatów. Dlatego już teraz GBP w Koł-

bieli zaprasza na kolejne spotkania z Furtką Wyob-
raźni, które odbędą się: 10 października -  Drukarstwo
i ilustratorstwo , 28 listopada-  Introligatorstwo.

Prosimy także o zarezerwowanie kilku grudnio-
wych wieczorów na spotkania w bibliotece. Gru-
dzień to czas oczekiwania na Boże Narodzenie,
będzie więc teatrzyk o świątecznej tematyce, spot-
kanie z Mikołajem i inne propozycje.

O terminach spotkań będziemy sukcesywnie in-
formować.  Zapraszamy do biblioteki. J. Wieczorek

Warsztaty z Furtką Wyobraźni

W sierpniu tego roku mieszkanki Wła-
dzina postanowiły jako pierwsze w gmi-
nie Kołbiel  zrzeszyć się w Kole Gospodyń
Wiejskich. Pomysłodawczyniami zawią-
zania KGW Władzinianki były: sołtys Wła-
dzina Teresa Więsik-Wilczek oraz
członkini Rady Sołeckiej Władzina  Ag-
nieszka Papis. 

Panie te zostały również wybrane na odpo-
wiednio: przewodniczącą Zarządu KGW  oraz
wiceprzewodniczącą. Pani Anna Wielgoławska
została wybrana na skarbnika. 

KGW Władzinianki zrzesza obecnie 21
członkiń i korzysta z wzorcowego statutu.

W ostatnich dniach września KGW z Władzina
otrzymało decyzję o przyznaniu dotacji
na swoją działalność w kwocie 3000 zł. Pierw-
szym działaniem KGW Władzinianki był udział
w organizacji otwarcia świetlicy wiejskiej we
Władzinie po jej generalnym remoncie sfinan-
sowanym z budżetu gminy  Kołbiel.           

KGW Władzinianki bierze też udział 
w plebiscycie „Koło Gospodyń Wiejskich

Roku” organizowanym przez Polska Times.
Koła gospodyń wiejskich działają w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz.
2212, z 2019 poz. 693).

Więcej informacji o tym, jak założyć i pro-
wadzić koło gospodyń wiejskich można znaleźć
na stronie https://www.arimr.gov.pl/krajowy-re-
jestr-kol-gospodyn-wiejskich.html.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
WŁADZINIANKI Z WŁADZINA
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CZEKOLADOWY AUTOBUS

Chyba każdy z nas lubi czekoladę… A na pewno lubią ją dzieci z Gminnego Przedszkola w Kołbieli, które 25 i 26 września miały
okazję poczuć się jak mały „Masterchef”, przekraczając próg magicznego autobusu.

Przedszkolaki, ubrane w czapeczkę i fartuszek, pod okiem specjalistów poznały historię czekolady, degustowały ją, a następnie przy pomocy silikonowych foremek
wykonały swoją czekoladę, którą same dekorowały. Po zajęciach każdy uczestnik warsztatów otrzymał Dyplom Mistrza Czekolady oraz zabrał własnoręcznie wy-
konane czekolady do domu. vCzekolada ma wielką moc, bo -  oprócz cudownego smaku i zapachu - poprawia nastrój, samopoczucie oraz dodaje energii. Nie bójmy
się po nią sięgać! J. Majchrzyk

Dąb im. Obrońców Westerplatte
Wrzesień to czas szczególny. Wtedy rozpoczyna się rok szkolny, kończy się lato, a zaczyna jesień, ale również jest to ważny mie-
siąc ze względu na naszą historię. Blisko 80 lat temu, 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, która miała swój
początek na półwyspie Westerplatte. 

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Kołbieli z grupy „Żabki”, „Tygryski” i „Rybki”, chcąc zachować pamięć o żołnierzach walczących w obronie Westerplatte,
z okazji pierwszego dnia jesieni, 24 września obejrzały krótki film dokumentalny pod tytułem „Westerplatte – żywa historia”, a następnie wspólnie z panią
Agnieszką Dziedzic – dyrektorem przedszkola, posadziły dąb, któremu nadano imię Obrońców Westerplatte. Posadzenie drzewa wzbudziło spore zainte-
resowanie dzieci, które na długo zapamiętają tę żywą lekcję historii. Pamiętamy o tych, którzy walczyli za nasz kraj! J. Majchrzyk

Przedszkole w Kołbieli od wielu lat
współpracuje z Komendą Powiatową
Policji w Otwocku oraz Posterunkiem
Policji w Kołbieli. Celem tej współ-
pracy jest: wpojenie dzieciom podsta-
wowych zasad bezpiecznego po-
ruszania się w najbliższym środo-
wisku, lepsze przygotowanie do bez-
piecznego i kulturalnego uczestnictwa
w ruchu drogowym, zapoznanie 
z pracą policjanta, utrwalenie waż-
nych numerów telefonów, które
dziecko powinno znać.

W związku z tym, że najwięcej o ruchu drogo-
wym wie pan policjant 20.09.2019 r. przed-
szkolaki z grup: „Motylki” i „Krasnoludki”
wybrały się na wycieczkę na Komisariat Policji 
w Kołbieli. Wizyta rozpoczęła się serdecznym
powitaniem przez pana policjanta przed budyn-
kiem posterunku, który następnie zaprosił dzieci

do obejrzenia dyżurki. Funkcjonariusz opowie-
dział o pracy w policji, zademonstrował dzie-
ciom, jak kontaktuje się z innymi policjantami

pracującymi w terenie. Maluchy obejrzały
sprzęt, który policjanci wykorzystują     w swo-
jej pracy: lizak „stop”, kajdanki, pałka policyjna.
W czasie spotkania pan policjant przypomniał
numer alarmowy na policję – 997 i 112. Następ-
nie dzieci wyszły przed budynek komisariatu,
gdzie miały możliwość z bliska obejrzeć poli-
cyjny radiowóz oraz posiedzieć   w środku.

Funkcjonariusz zaprosił również przedszkolaki
na ulicę, gdzie udzielił lekcji na temat bezpiecz-
nego poruszania w pobliżu jezdni i przechodzenia
na drugą stronę ulicy. Odbyły się ćwiczenia prak-
tyczne pod czujnym okiem policjanta. 

Spotkanie było bardzo ciekawe, dostarczyło
wielu wrażeń, wzbogaciło i utrwaliło wiedzę dzieci
na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym. Na koniec przedszkolaki wręczyły
panu policjantowi podziękowanie. Beata Laskus

„PRZEDSZKOLAKI NA POSTERUNKU”
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Narodowe Czytanie w Rudzienku
W sobotni poranek, 7 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbieli -
Filia w Rudzienku odbyło się spotkanie w ramach Narodowego Czytania. Do wspól-
nego głośnego czytania zapraszała Para Prezydencka, która wybrała 8 nowel  pol-
skich z okazji ósmej edycji  akcji.

Wydarzenie czytelnicze poprowadziły:  dyrektor Janina Wieczorek i bibliotekarz  Urszula Sobecka, a udział wzięły młode czytelniczki ze Szkoły Podsta-
wowej im. KOU w Rudzienku. Do głośnego czytania została wybrana "Katarynka" Bolesława Prusa, która  - jako jedyna ze wskazanych - jest szkolną
lekturą obowiązkową w klasie 6. Po wysłuchaniu noweli rozmawialiśmy na temat tekstu i wspólnie ułożyliśmy zakończenie. 

Uczestniczki spotkania chętnie opowiadały o swoich ulubionych książkach, zainteresowaniach i pasjach życiowych. Okazuje się, że młodzież czyta,
ogląda adaptacje filmowe wybranych gatunków beletrystyki i literatury pięknej. Dużą popularnością cieszy się współczesna literatura, w tym polska.
Młodzi czytają fantasy, fan fiction, young i new adult, a także kryminały i powieści grozy - zgodnie z zainteresowaniami. Czytajmy, bo książki pokazują,
jak można mówić o emocjach, nawet tych najtrudniejszych do zrozumienia i wyrażenia. U. Sobecka

Już od czterech lat Gminna Biblioteka
Publiczna w Kołbieli- Filia w Kątach or-
ganizuje wakacyjne spotkania Klubiku
„Mamuśki”.  Z biegiem czasu zmieniła
się forma przeprowadzanych zajęć. 

Początkowo większość uczestników stanowiły
roczne maluszki. Wówczas był to okres spot-

kań „Mamusiek”, które mogły podzielić się ro-
dzicielskimi doświadczeniami, poszerzyć grono
znajomych i wspólnie spędzić czas. Gdy stali by-

walcy podrośli i dołączali nowi uczestnicy- jed-
nym słowem mali klubowicze zawładnęli biblio-
teką - tematem przewodnim spotkań stały się
kreatywne zajęcia plastyczne. Dzieci spędzały
czas z opiekunami, realizując różne pomysły. Roz-
wijały się manualnie, używając takich technik jak
rysowanie, malowanie kredkami, farbami, wyci-
nanie, wyklejanie. Dzięki różnorodności, jaką sta-
raliśmy się wprowadzić, mali klubowicze nie
mogli się nudzić. Dodatkowym, ale przy tym nie-
zwykle ważnym, efektem spotkań było zaszcze-

pienie w dzieciach zamiłowania do książek. Dłuż-
sze przebywanie w bibliotece niejednokrotnie
sprzyjało wypożyczaniu o wiele większej liczby
lektur niż podczas zwykłych wizyt, co niezwykle
nas cieszy. Można powtórzyć za Wisławą Szym-
borską: "Czytanie książek to najpiękniejsza za-
bawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"!

Fotorelacje z bibliotecznych zajęć oraz wszelkie
informacje dotyczące naszej działalności są na bie-
żąco zamieszczane na stronie www.facebook.com
na profilu Biblioteka w Kątach. Justyna Żołądek

SPOTKANIA
w bibliotece w Kątach
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W poniedziałek, 2 września 2019 roku
558 uczniów rozpoczęło naukę 
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kołbieli. 

O godz. 9.00 rodzice, dyrektorzy, nauczyciele 
i uczniowie wzięli udział w uroczystej mszy świę-
tej celebrowanej przez proboszcza parafii ks.
Krzysztofa Abramowskiego, który w swoim ka-
zaniu zachęcał dzieci i młodzież do osiągania jak
najlepszych wyników w nauce, aby w przyszło-

ści stali się wartościowymi ludźmi. Po zakoń-
czonej mszy świętej cała społeczność szkolna
udała się do sali gimnastycznej, gdzie uroczys-
tego rozpoczęcia nowego roku szkolnego doko-
nała dyrektor Agata Michalczyk. Po odśpiewaniu
hymnu szkoły i wyprowadzeniu pocztu sztanda-
rowego głos zabrała pani dyrektor, życząc rodzi-
com, nauczycielom i uczniom owocnej pracy 
w bieżącym roku szkolnym. Serdecznie podzię-
kowała za współpracę wicedyrektor Annie
Piętce, którą na tym stanowisku zastąpi pani Do-

rota Cieplińska, równie serdecznie przywitana
przez zebranych w sali. W dalszej części nowa
wicedyrektor odczytała listy uczniów klas pierw-
szych, rozpoczynających naukę w Szkole Pod-
stawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Nowi
uczniowie zostali miło przyjęci przez koleżanki
i kolegów ze starszych klas. Następnie wicedyrek-
tor Elżbieta Święch zaprosiła poszczególne klasy
z wychowawcami do przydzielonych sal i wtedy
usłyszeliśmy pierwszy dzwonek w roku szkolnym
2019/20. Życzymy Wam dobrego roku.

ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY…

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W KOŁBIELI

Wakacje dobiegły końca i przyszedł czas
powrotu do przedszkola! Wraz z nowym
rokiem szkolnym część naszych przed-
szkolaków awansowała do starszych
grup, aby tam po wakacjach przywitać
się ze swoimi długo niewidzianymi kole-
gami, koleżankami i opiekunkami. 

Szczególnie ciepło przywitaliśmy nasze
maluszki, które po raz pierwszy przekro-

czyły próg przedszkola. Choć dla nich po-
czątki były szczególnie trudne, to teraz
słychać już tylko śmiech i wesołą zabawę.

Obecne przedszkole liczy osiem oddzia-
łów: dwie grupy dzieci 5-letnich, 2 grupy
dzieci 4- letnich, jedna grupa łączona dzieci
3 i 4- letnich oraz 3 grupy dzieci 3-letnich.

Agnieszka Gryc

„Wszystkiego co naprawdę muszę wiedzieć o tym jak żyć i jak się w życiu odnaleźć nauczyłem się w przedszkolu. 
Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry ale właśnie tam u podnóża zjeżdżalni w piaskownicy”

Robert Fulghum
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 26 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemem wsparcia rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) członko-
wie rodzin wielodzietnych, którzy złożyli wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny
w formie tradycyjnej przed dniem 01 stycznia 2018 r. mogą otrzymać BEZ-
PŁATNIE Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31 grudnia 2019 r. Po

tej dacie koszt wydania jednej elektronicznej karty dla tych osób będzie wyno-
sił 9,21 zł. Wnioski o domówienie dodatkowej formy elektronicznej można skła-
dać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Kołbieli w godzinach jego urzędowania.
Dodatkowe informacje udzielane są: w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Kołbieli
lub tel. 25/ 757-39-92 wew. 6, e-mail: gops@kolbiel.pl 

DO 31 GRUDNIA 2019 R. MOŻNA BEZPŁATNIE OTRZYMAĆ WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ KARTY DUŻEJ RODZINY 

23 czerwca 2019 r. w Domu Kultury 
w Człekówce oraz na boisku miejscowej
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twar-
dowskiego odbył się Pierwszy Gminny
Piknik Dużych Rodzin. Organizatorem im-
prezy był Związek Dużych Rodzin „TRZY
PLUS”- Koło w Kołbieli. 

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Koła Du-
żych Rodzin w Gminie Kołbiel  Elżbieta So-

szyńska, która przywitała licznie przybyłych
gości, a wśród nich  m. in. przedstawicieli lokal-
nych władz: proboszcza parafii Kołbiel Krzysztofa
Abramowskiego oraz Wójta Gminy Kołbiel
Adama Budytę.  Przewodnicząca podziękowała
wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji
pikniku i zaprosiła do wspólnej zabawy. 

Organizatorzy przygotowali wiele animacji dla
dzieci i ich rodziców. Największą popularnością
cieszyły się: rodzinny tor przeszkód, zespołowe
biegi w spodniach zespolonych, bieg w workach,
wyścig w podskokach na dużych piłkach. Przez

cały czas wszystkie chętne dzieci mogły skakać 
i bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach czy sko-
rzystać z możliwości  malowania buziek. Nietu-
zinkową atrakcją spotkania był pokaz iluzjonisty.
Widowisko przyciągnęło wielu widzów,  podzi-
wiających sztuczki i triki iluzjonistyczne. 

Kolejnym punktem imprezy były warsztaty
kreatywne „ekobudowli”. Wykorzystując proste
materiały, takie jak kartony, wełna, bibuła, ku-
beczki plastikowe, taśma klejąca czy nożyczki,
dzieci z niewielką pomocą rodziców tworzyły
wspaniałe roboty.  Równocześnie odbywały się
warsztaty cyrkowe, podczas których dzieci
uczyły się podstaw żonglowania kilkoma piłecz-
kami i utrzymaniem na patyczku kręcącego się
talerzyka. Ponadto uczniowie klas o profilu woj-
skowym z ZS im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Karczewie prezentowali pokaz musztry
i ćwiczenia bojowe. Można też było zapoznać się
z wyposażeniem wojskowym i zrobić zdjęcie 
z misiem „Wojtkiem”. Uczniom towarzyszyła Jed-
nostka Strzelecka Fromczyn. 

Na boisku ojcowie i synowie rozegrali mecz
piłki nożnej. Jednym z ostatnich punktów pro-
gramu było samodzielne robienie sznurków do
puszczania baniek mydlanych i niezapomniany
happening bańkowy. Zainteresowane dzieci
mogły też wziąć udział w podchodach połączo-
nych z rozwiązywaniem krzyżówki.  

Na wszystkich gości czekał słodki poczęs-
tunek: napoje, ciasta i lody, a spotkanie zakoń-
czyło się wspólnym grillowaniem. 

Pierwszy piknik zgromadził około 150
osób z naszej gminy. Mamy nadzieję, że to
przedsięwzięcie wpisze się na stałe w kalen-
darz cyklicznych imprez gminnych i spotkamy
się za rok. Magdalena Moczulska

W RODZINIE SIŁA! 
ECHO PIKNIKU RODZIN WIELODZIETNYCH Z GMINY KOŁBIEL
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Po likwidacji getta Niemcy
przystąpili do likwidacji

domów pożydowskich. Znisz-
czono również synagogę, z któ-
rej gruz wysypano na drogi.
Domy drewniane rozbierane

były za pomocą buldożerów, tj. ciężkich pojazdów
na gąsienicach. Drewno z rozbiórki palono, a na-
dające się do dalszego użytku wywożono. Domy
murowane pozostawiono. Po wojnie zjawił się 
w Kołbieli Żyd, który miał dokumenty stwierdza-
jące, że jest spadkobiercą tych domów, które
sprzedawał notarialnie.

Okupant zaostrzył represje w stosunku do lud-
ności polskiej. Rozpoczęły się tzw. „łapanki”, w cza-
sie których aresztowano przechodniów na ulicach
i wywożono do prac w Niemczech. Łapanki były 
w dużych miastach, takich jak np. Warszawa i Łódź.
Natomiast na prowincji łapanki polegały na tym, że
żandarmi niemieccy chodzili po domach i wg
swego uznania aresztowali mieszkańców, prze-
ważnie młodzież. Ludność polska broniła się przed
aresztowaniami, wymyślając różnego rodzaju
schowki, które były robione w domach lub budyn-
kach gospodarczych.

Pomimo różnego rodzaju represji ze strony oku-
panta ludność polska nie poddawała się rozpaczy
i nie ulegała zwątpieniu. Wierzono, że szybko nade-
jdzie koniec wojny, którą Niemcy przegrają i nasta-
nie pokój. Powstały różnego rodzaju dowcipy 
i przyśpiewki podtrzymujące Polaków na duchu, np.:

Siekiera, motyka, mleka szklanka,
W nocy nalot, w dzień łapanka,
Już nie mamy gdzie się skryć,

Bo hycle nam nie dają żyć,
Ich kultura nie zabrania
Robić takie polowania.

Siekiera, motyka, piłka prąd,
Kiedy oni pójdą stąd.

Nowy 1942/43 rok szkolny rozpoczęliśmy 1 wrześ-
nia. W klasie 6 naszym wychowawcą i nauczycie-
lem był Józef Duszczyk - wielki patriota i dobry
wychowawca, który narażając siebie i nas na re-
strykcje ze strony okupanta, uczył patriotyzmu 
i umiłowania ojczyzny. W ramach przedmiotu: pi-
sanie i czytanie ( odpowiednik języka polskiego)
czytał nam powieść o polskich lotnikach walczą-
cych w Anglii z lotnikami niemieckimi. Na samolo-
tach angielskich piloci z Dywizjonu 303 bronili
Anglii, a szczególnie Londynu przed nalotami nie-
mieckimi. Powieść napisana była w Anglii, a do Pol-
ski dostała się drogą konspiracyjną. Wychowawca
opowiadał nam również o tym, jak w 1918 roku Nie-
mcy przegrały wojnę, a wojska stacjonujące w Pol-

sce były rozbrajane przez członków Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej (POW). Pan Duszczyk, jak póź-
niej się dowiedzieliśmy, był członkiem ruchu oporu
w ramach AK. Miejscowy sztab AK na okolicę Koł-
bieli mieścił się w biurze Spółdzielni Spożywców
„Rozwój”, której członkiem zarządu był właśnie pan
Duszczyk. W 1943 roku ruch oporu zorganizował
kilka akcji dywersyjnych na terenie Kołbieli i okolic.
Jedna taka akcja polegała na likwidacji biura re-
jestracji trzody chlewnej i bydła. Biuro tzw. kol-
czykarza pracowało na usługach okupanta. Do
jego zadań należała rejestracja i kolczykowanie
trzody chlewnej i bydła. Miało to zapobiegać
sprzedaży przez hodowców trzody chlewnej 
i bydła na rynek konspiracyjny. W czasie akcji
zniszczone zostały rejestry dotyczące miejsca
i właścicieli trzody chlewnej i bydła. Również 
w urzędzie gminy zniszczono dokumentację doty-
czącą rejestrów tychże hodowców.

Z wyroku Sądu Podziemnego Państwa Pol-
skiego zostały wykonane wyroki śmierci na oso-
bach kolaborujących z okupantem. Był to
miejscowy burmistrz gminy Kołbiel oraz gajowy
z majątku Stara Wieś.

W okupowanej Polsce powstała jawna orga-
nizacja pomagająca biednej ludności poprzez or-
ganizowanie przeważnie stołówek. W Kołbieli na
czele agendy Rady Głównej Opiekuńczej (RGO)
stał miejscowy wikary - ksiądz Stefankiewicz.

Przy parafii powstała stołówka wydająca
obiady, które składały się przeważnie z zupy 
i kawałka chleba. Z dobrodziejstwa tego ko-
rzystało kilkanaście starszych samotnych
osób, niemających możliwości zarobkowania.
Produkty żywnościowe takie jak: ziemniaki,
warzywa dostarczały okoliczne dwory i bogaci
rolnicy. Najwięcej dostarczał dwór Stara Wieś
( dzisiejsza dzielnica Kołbieli), którego za-
rządcą w imieniu hr. Zamoyskiego był Roman
Lesisz. Pan Lesisz był człowiekiem przyjaznym
dla służby dworskiej, dbającym o jej warunki
bytowe. W majątku Stara Wieś pracowało
wiele osób z Kołbieli przy pracach polowych,
w ogrodzie, co spowodowało uniknięcie wy-
wózki do prac w Niemczech.

W okupowanej Polsce ukazywała się prasa
podziemna tzw. „bibuła”. Były to drukowane in-
formatory, które w sposób skrótowy informowały
o sytuacji na frontach wojennych. Z prasy tej Po-
lacy dowiadywali się, że Niemcy przegrywają ko-
lejne bitwy na wszystkich frontach. Wojska
niemieckie ponosiły klęski w Afryce i na wscho-
dzie. Wiadomości te umacniały w Polakach wiarę,
że Niemcy wojnę przegrają.

Rok 1943 obfitował w różnego rodzaju wyda-
rzenia w Kołbieli i okolicach. W maju tegoż roku 

w Celestynowie doszło do odbicia kilkudziesięciu
więźniów przewożonych przez Niemców z Maj-
danka do Oświęcimia. W czasie tej akcji żołnierzy
AK zginął mieszkaniec Kołbieli p. Ryszard Topo-
rowski ps. „Topór” - członek AK, a jego ojciec zos-
tał ciężko ranny.

„Topór” był aresztowany w Warszawie i prze-
wieziony do Majdanka ( obóz koncentracyjny).
Staraniem jego ojca został zwolniony i właśnie je-
chali pociągiem wiozącym więźniów z Majdanka
do Oświęcimia. Pogrzeb śp. Ryszarda „Topora” był
wielka manifestacją młodzieży z Kołbieli i okolicz-
nych miejscowości. Droga z kościoła na miejscowy
cmentarz otoczona była przez ,,własowców” sta-
cjonujących w budynku szkolnym.

Okupant niemiecki, ponoszący olbrzymie
straty w ludziach i uzbrojeniu na wszystkich
frontach, potrzebował co raz to większej ilości
uzbrojenia i sprzętu. Lecz zapasy pochodzące
ze zdobyczy wojennych kończyły się i trzeba
było uzyskiwać nowe surowce i materiały. Za-
brali się więc do rabunku różnego rodzaju wy-
robów z brązu i innych metali kolorowych. 
W swej zbrodniczej akcji nie oszczędzili również
dzwonów kościelnych. Nie pamiętam, w którym
to było miesiącu, kiedy zabrali się do rabunku
dzwonów z kołbielskiego kościoła, umieszczo-
nych na wieży kościelnej. Do ich zdjęcia użyto
lin konopnych, które pod ciężarem dzwonów nie
wytrzymały i pękły. W czasie tej akcji wokół ko-
ścioła zebrała się ludność Kołbieli i  -pomimo
gróźb ze strony Niemców - trwała w milczeniu
i cichej modlitwie do czasu aż cała akcja zos-
tała zakończona. Dzwony spadły na kamienne
schody i pękły na kilka części, a ich serca wy-
padły obok. Słychać było huk i ich ostatnie
dźwięki, przechodzące w jęk i płacz, które ni-
czym drabina ze snu Jakubowego wzniosły się
do nieba. A lud zgromadzony wokół zaniósł
szeptem swe wołanie : „Ojczyznę wolną racz
nam wrócić Panie”.

Rok 1943 kończył się dramatycznym wyda-
rzeniem. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem
zostali zabici dwaj członkowie AK, tj. leśniczy 
z Gozdu śp. Nowakowski i jego syn. Kto tego
mordu dokonał, do dziś nie wiadomo. Jest kilka
wersji wydarzenia. Jedna mówi, że dokonali tego
kłusownicy, polujący na leśną zwierzynę, druga
wersja, że miejscowi komuniści.

Co nowego przyniesie nowy 1944 rok? Takie
pytanie zadawali sobie wszyscy, łamiąc się
opłatkiem w czasie  spotkania wigilijnego Bo-
żego Narodzenia i składając sobie życzenia 
w noc sylwestrową.

Dalszy ciąg w następnym numerze
„Naszej Kołbieli”.

Wspomnienia Jana Ciszkowskiego (cd.)
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RUDZIENKO

Obok wsi Rudno powstało już w XV wieku Małe
Rudno, o którym to pierwsza pisana wzmianka

pochodzi z 1408 roku. Nazwę zapisywano jako Male
Ruthna. Zapis z tego właśnie roku pochodzi  
z ksiąg sądowych z Czerska na temat rycerza Stani-
sława Golibka z Małego Rutna (secundus Stanislau
Golibek de Male Ruthna). Rudzienko było początkowo
jakby „kolonią” Rudna, mieszkali tu rycerze, dla któ-
rych zabrakło ziemi w Rudnie. 

Stanisław zwany Golibkiem  pochodził za-
pewne z pobliskiego Rudna i należał do tej samej ro-
dziny, która później zaczęła się nazywać Rudzińskimi
herbu Prus III.  Na temat Rudzińskich w XV wieku
nie zachowało się niestety wiele materiałów. 

Rudzienko wraz z Rudnem stanowiło począt-
kowo jeden obszar dóbr ziemskich, ale najpóźniej 
w początkach XVI wieku obie wsie   stały się włas-
nością różnych rodów. Rudzienko należało do Do-
brzynieckich herbu Ciołek. Dobrzynieccy pochodzili
z  pobliskiego Dobrzyńca. Dziedzicem wsi był Jan
Dobrzyniecki, syn Mikołaja, podstoli zakroczymski
od 1525 roku. W 1553 roku zawarł on umowę ze
swymi synami: Stanisławem, Wojciechem, Andrze-
jem  i Pawłem w sprawie podziału licznych dóbr
ziemskich zgromadzonych przez Jana Dobrzyniec-
kiego. Jan Dobrzyniecki oddał swoim synom połowę
Rudzienka, ale jeszcze w tym samym roku zmarł,
więc synowie przejęli oni ojcowski majątek, który
rozprzedali. 

Spis podatkowy z 1576 roku informuje, że Ru-
dzienko należało do rodu Mińskich. W tym czasie
nazwę wsi zapisywano jako Rudna Minor, a liczyła
ona 10 włók obszaru. Mińscy herbu Rola byli
szlachtą pochodzącą z powiatu brańskiego i wzięli
nazwisko od majątku Mień. Mińscy nie mieli więk-
szych majątków w ziemi czerskiej i na przełomie XVI
i XVII wieku  sprzedali Rudzienko Machcińskim.  

Rudzienko, Chełst i Podgórzno (alias Wola)
kupił Walenty Machciński, który następnie prze-
kazał je swojej córce Dorocie, gdy ta wychodziła za
mąż za Pawła Komońskiego. Była to  jej prywatna
własność. Z małżeństwa Doroty z Komońskim
urodził się syn Piotr. Jej mąż Paweł Komoński
zmarł przed 1633 roku. Po śmierci męża Dorota 
z Machcińskich wyszła za mąż za Walentego Sie-
rakowskiego i - jak podają herbarze - sprzedała 
Rudzienko, Wolę i Chełst swemu synowi z pierw-
szego małżeństwa, Piotrowi Komońskiemu. Działo
się to zapewne w 1633 roku. 

W ten sposób Rudzinko zaczęło należeć do Ko-
mońskich herbu Lis pochodzących       z ziemi płoc-
kiej.  Dziedzic wsi Piotr Komoński ożenił się z Zofią
Święcicką i miał synów: Jana -  skarbnika czerskiego
i Franciszka. Starszy z braci,  Jan Komoński, ożenił się
z Katarzyną Sufczyńską i to właśnie on został kolej-
nym dziedzicem Rudzienka od 1670 roku. 

Komońscy powiększali swój majątek i kupo-
wali liczne okoliczne wsie tworząc rozległe dobra
ziemskie. 

W 1695 roku  Jan Karczewski - pochodzący 
z Karczewa - kupił od córek Jana Komońskiego
dobra obejmujące Rudno, Rudzienko, Kazub, Oleksin
i Podgórzno. Karczewscy pieczętowali się herbem
Jasieńczyk, a Jan Karczewski miał tytuł podczaszego

warszawskiego.   Należał do elektorów króla Jana III
Sobieskiego. Zmarł w 1698 roku. Miał dwóch
synów: Kazimierza (vel Jan Kazimierz)  i Antoniego
oraz trzy córki.  Po śmierci  Jana Karczewskiego
jego córki zrzekły się na braci praw do majątku oj-
cowskiego,   a bracia podzielili między sobą liczne
dobra. Kazimierz wziął Rudzienko, Pogorzel i inne
wsie, a Antoni Rudno, Oleksin, Podgórzno, Sępo-
chów i inne dobra. 

Kazimierz - kolejny dziedzic wsi - ożenił się 
z Konstancją z Bojemskich.  Od 1701 roku był sędzią
grodzkim liwskim, zmarł przed 1715 rokiem. Ru-
dzienko odziedziczył jego syn Józef. Józef Karczew-
ski był sędzią kapturowym ziemi czerskiej, a w 1738
roku został wojskim wyszogrodzkim.  Ożenił się z
Józefą z Przeździeckich, zmarł w 1740 roku, zosta-
wiając syna Aleksandra i dwie córki  Kolejny dzie-
dzic wsi  - Aleksander Karczewski sprzedał
Rudzienko swemu kuzynowi Michałowi Karczew-
skiego - dziedzicowi Rudna. W ten sposób Ru-
dzienko i Rudno znów stało się jednym dobrem
ziemskim, lecz nie na długo. 

Bogaty i utytułowany dziedzic Rudna Michał
Karczewski w 1758 roku sprzedał Rudzienko Ru-
dzieńskim. W ten sposób po wielu latach Rudzień-
scy znowu wrócili do swego gniazda rodzinnego.
Jednak nie dziedziczyli tu długo, ponieważ w 1791

HISTORIA
GMINNYCH MIEJSCOWOŚCI

Dwór w Rudzienku (stan około 1995 r.)

Herb Chrzanowskich - Korab
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roku Rudzienko zakupił Marcin Chrzanowski i znów
połączył te wsie w jedne dobra ziemskie. 

Wiadomo, że w tym czasie nastąpiła zmiana w
nazewnictwie tej wsi i przyjęła ona formę znaną ze
współczesności.  

Marcin Chrzanowski był ważną postacią woje-
wództwa mazowieckiego. Posiadał liczne urzędy 
i tytuły. Król odznaczył go orderem św. Stanisława.
(Taki order mógł mieć każdy, kto miał tylko odpo-
wiednią ilość gotówki). Chrzanowski  ożenił się 
z Marianną  z Adryhiewiczów i miał syna Maksymi-
liana i oraz córki:  Elżbietę, Mariannę, Józefę  i Roza-
lię. Jedna z córek Chrzanowskiego – Marianna
wyszła za mąż za Aleksandra Młyńskiego - cześnika
raciąskiego i otrzymała w posagu lub dopiero po
śmierci ojca w 1811 roku dobra Rudzienko. Między
1825 a 1840 rokiem wybudowała w tej wsi dwór,
swoją siedzibę. Jej mąż Aleksander Młyński zmarł
wcześnie, a Marianna wyszła za mąż za Tomasza
Rzewuskiego. Również tego męża przeżyła i wyszła
za mąż po raz trzeci za Józefa Grabowskiego.  

Wieś Rudzienko w 1827 roku liczyło 18 domów
mieszkalnych i 229 mieszkańców. Była to więc cał-
kiem spora osada. 

W 1840 roku Marianna z Chrzanowskich sprze-
dała dobra ziemskie Rudzienko  Franciszkowi Zale-
skiemu.  Od potomków Zaleskiego w 1868 roku
dobra te kupił Adam Dzwonkowski, a następnie
Józef Rogowski. 

Według opisu tej miejscowości z 1888 roku
wieś liczyła 353 mieszkańców.   Folwark Rudzienko
obejmował 435 mórg ziemi i zapisano, że znajdują
się tam znaczne pokłady torfu. Na dobra ziemskie
Rudzienko składały się folwarki: Rudzienko, Zamie-
nie, Podrudzie i Grembiszew. 

Po Józefie Rogowskim kolejnym właścicielem
majątku był Władysław Ściepurzyński (początek XX
wieku), a po nim Z. Kiltynowicz. Od 1920 roku dobra
te nabył Jan Świętochowski,  który dziedziczył do
jesieni 1944 roku. Majątek miał 232 ha obszaru. 

Rudzienko w 1921 roku liczyło 87 domów i 506
mieszkańców, a folwark 6 domów    i 91 mieszkań-
ców.  Miejscowość należała do gminy Glinianka. 
W okresie międzywojennym w Rudzienku działały
dwa sklepy spożywcze, jeden należał do F. Krupy, 
a drugi do S. Żychowicza. 

Zachował się  do naszych czasów dwór wybu-
dowany na początku XIX wieku. Dwór pierwotnie
był mniejszy, dopiero w XX wieku gruntownie go
przebudowano   i powiększono. Jest drewniany, 
o konstrukcji zrębowej , parterowy. Układ we-
wnętrzny jest dwutraktowy przekształcony, z sienią
na osi. Dach - czterospadowy. Po wojnie dwór użyt-
kowała szkoła podstawowa. W końcu rozebrano go
na części i przeniesiono do skansenu w Suchej.

Zachowały się też resztki lamusa dworskiego
zbudowanego w pierwszej połowie XIX wieku. Był
on murowany z cegły w stylu klasycystycznym, par-
terowy. Dach był naczółkowy. 

Leszk Zugaj i Adam Budyta

I N F O R M A C J A
z wyborów do Rady Powiatowej  Mazowieckiej Izby Rolniczej  

Uprzejmie informuję, że uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego
2019r.zostały zarządzone wybory do  izb rolniczych , w tym do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień
wyborów został wyznaczony na 28 lipca 2019r. (niedziela). Prawo głosowania i kandydowania
mieli rolnicy będący płatnikami podatku rolnego. W gminie Kołbiel było wybieranych 2 członków
do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 5 lipca 2019r. W wyznaczonym terminie do Okręgo-
wej Komisji Wyborczej Nr 139 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kołbieli zgłosili się dwaj kandydaci:

1. Karol Krupa  - zam. Wola Sufczyńska.
2. Łukasz Dąbrowski - zam. Stara Wieś Druga 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia  25 lutego 2019r. Okrę-
gowa Komisja Wyborcza nr 139 w Kołbieli podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przepro-
wadzenia głosowania, gdyż w terminie do dnia 05.07.2019r. zarejestrowano dwóch kandydatów,
co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie
mandatów do obsadzenia. 

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym Nr 139 w Kołbieli członkami Rady Powiatowej Ma-
zowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Otwockiego zostali wybrani:

1. Łukasz Dąbrowski, lat 33, Stara Wieś Druga, 
2. Karol Krupa, lat 49, Wola Sufczyńska.

Teresa Majchrzyk

Rodziny posiadające Kartę Dużej Ro-
dziny mogą już korzystać ze zniżek na
basenie w Mińsku Mazowieckim.

Gdzie można skorzystać ze zniżki? 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQAPARK ul.
Wyszyńskiego 56 - Mińsk Mazowiecki

Jaka przysługuje zniżka? 
50% kosztów pobytu na basenie, lodowisku i
saunie dla każdego członka Rodziny posiada-
jącego ważną Kartę Dużej Rodziny.

Jak skorzystać ze zniżki?
Aby skorzystać ze zniżki należy posiadać ze sobą Kartę Dużej Rodziny oraz dokument tożsamości.
Dokumenty należy okazać przed zakupem biletu.  Posiadacz Karty zostanie obciążony 50% kosztów
za wykorzystanie usługi. Pozostały koszt zostanie uiszczony przez Gminę Kołbiel na podstawie za-
wartej umowy. Dodatkowych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli ul.
Szkolna 1 05-340 Kołbiel tel. 25 757 39 92 wew. 6 e-mail: gops@kolbiel.pl

UWAGA!
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WFOŚiGW w Warszawie ogłosił nabór
wniosków na dofinansowanie zadań w
ramach „Ogólnopolskiego programu re-
generacji środowiskowej gleb poprzez
ich wapnowanie”. 

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:
1. wapna nawozowego odpowiadającego typom
wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8
września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania na-
wozów mineralnych, umieszczania informacji o
składnikach nawozowych na tych opakowaniach,

sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów
wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122),
2. środka wapnującego, o którym mowa w prze-
pisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października
2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać
się posiadacze użytków rolnych z terenu woje-
wództwa mazowieckiego, o pH gleby poniżej lub
równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie
koszty zakupu wapna nawozowego lub środka
wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu
i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:
1. Opinią OSChR o zalecanej dawce CaO lub
CaO+MgO,
2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub
środki wapnujące,
3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi po-
mocy de minimis w rolnictwie,
4. Formularzem informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę należy składać w terminie
od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretaria-
tów właściwych ze względu na lokalizację 
użytków rolnych Okręgowych Stacji Chemiczno-
Rolniczych.

Rolnicy mogą składać wnioski na wapnowanie zakwaszonych gleb 
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HOMER
Homer to wy-
jątkowo piękny
i dostojny pies.
Ten długowłosy
przystojniak ma
mnóstwo wdzię-
ku i jest pełen
gracji. Oprócz
n i e w ą t p l i w e j
urody posiada
również bardzo
łagodny cha-

rakter. Jest bardzo grzeczny i cichutki, stara
się nie wchodzić nikomu w drogę. Homer do-
skonale będzie się czuł w domu pełnym
ciszy i spokoju, w towarzystwie starszych
osób. Sam do najmłodszych już nie należy,
ma ok 8 lat.

KRAKERS
Z kanapy za
schron iskowe
kraty... Po 4 la-
tach oddany
przez właści-
ciela. Niestety
powodu dokład-
nie nie znamy,
ale poznaliśmy
Krakersa! To
fantastyczny ok
5 letni pies,

ponoć mix husky. Pięknie chodzi na smyczy,
zna wszystkie komendy, uwielbia aportowa-
nie. Pies z charakterkiem, raczej nie dla
każdego. Przydałby się doświadczony czło-
wiek przewodnik, który nie da sobie wejść
na głowę

SAFONA
Safona to we-
s o ł a  i  p e ł n a
energ i i  sun ia .
U w i e l b i a  by ć
g ł a s k a n a  
i  p rz y t u l a n a ,
c h o d ze n i e  n a
spacery  tak-
że sprawia je j
coraz więcej
radości. Jest
bez pamięci

zakochana w człowieku, chce mieć go na
własność i być w centrum jego uwagi. 
W stosunku do innych psów jest raczej za-
borcza i dominująca, dlatego polecamy ją
jako jedynaczkę. Safona jest zaszczepiona,
wysterylizowana i gotowa do adopcji

ADOPCJE

KONTAKT: adopcje@celestynow.toz.pl ; tel. 22 789 70 61
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