
Egzemplarz bezpłatnynr 2/2020ISSN 2544-1248

KOŁBIELN
A
SZ

A

ŻEGNAJ SZKOŁO,

WITAJCIE
WAKACJE!



Wydawca: Gmina Kołbiel, 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1

Redakcja: Redaktor Naczelny - Andrzej Kamiński,

pandurmen@interia.pl, tel. 782 089 334

Z-ca Redaktora Naczelnego Katarzyna Bajer, e-mail: biblioteka-kultura@kolbiel.pl

Kolegium: Bożena Wilczek - bwilczek@op.pl, Edyta Kubajek - gops@kolbiel.pl, 

Janina Wieczorek - biblioteka@kolbiel.pl, Iwona Rżysko - iwona.rzysko@kolbiel.pl,

Paweł Całka - rada.gminy@kolbiel.pl,

Współpraca: Dorota Ziubińska-Matla, Anna Piętka, Małgorzata Dróżdż, 

Hanna Kozera, Aneta Zielińska, Elżbieta Jaworska, Janina Wieczorek, Wioleta Zatońska, 

Aneta Rosochacka-Wykieł, Alicja Pacek, Paulina Grzegrzółka.

Skład: Maciej Wakuliński, wakmac@o2.pl

Druk: „Poligrafia Greg” Grzegorz Sitek

- 2 -

AKTUALNOŚCI

N
A
SZ
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania ,

skracania tekstów i tytułów. 
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 

Redakcja nie odpowiada też za treść zamieszczanych ogłoszeń.

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

gm. Celestynów   74,41 % 76,65 %
m. Józefów  76,43 % 78,96 %
gm. Karczew 70,95 % 74,12 %
gm. Kołbiel 70,27 % 74,20 %; 
gm. Osieck 72,47 % 76,07 %
m. Otwock 71,78 % 73,87 %
gm. Sobienie-Jeziory  71,11 % 73,63 %
gm. Wiązowna 75,28 % 79,09 % 

FREKWENCJA WYBORCZA - POWIAT OTWOCKI: I TURA II TURA

Wyniki  II tury wyborów prezydenckich 2020

DUDA
Andrzej Sebastian51,03 % 48,97 %

DUDA Andrzej Sebastian                                 47,74 %  72,12 % 54,24 %

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz                       52,26 %                      27,88 % 45,76 %  

TRZASKOWSKI
Rafał Kazimierz

WOJ. MAZOWIECKIE            KOŁBIEL                  POWIAT OTWOCKI

Wyniki  I tury wyborów prezydenckich 2020 w gm. Kołbiel

Oficjalne wyniki 1. tury wyborów prezydenckich 
w gminie Kołbiel zostały podane przez PKW. 
Oto oficjalne wyniki potwierdzone przez PKW:
• Andrzej Sebastian DUDA - 61,58 % (2 808 głosów)
• Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 14,25 % (650 głosów)
• Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 11,84 % (540 głosów)
• Krzysztof BOSAK - 7,39 % (337 głosów)
• Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 2,59 % (118 głosów)
• Robert BIEDROŃ - 1,34 % (61 głosów)
• Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0,44 % (20 głosów)
• Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0,2 % (9 głosów)
• Marek JAKUBIAK - 0,18 % (8 głosów)
• Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0,13 % (6 głosów)
• Paweł Jan TANAJNO - 0,07 % (3 głosy)

Frekwencja w gm. Kołbiel wyniosła 70,27 %
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W całej Polsce na zlecenie Głównego
Urzędu Statystycznego od 1 września do
30 listopada 2020 r., zostanie przepro-
wadzony Powszechny Spis Rolny.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodar-
stwach rolnych: 
• osób fizycznych 

(gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzie-
lania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi w formie samopisu in-
ternetowego, wywiadu telefonicznego lub bez-
pośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem
spisowym. 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospo-
darstwach rolnych poprzez: 
• Samospis internetowy przeprowadzony 

za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,  
która będzie dostępna na tej stronie internetowej;

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
telefonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które
pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rol-
nictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym
do podejmowania trafnych decyzji strategicz-
nych, opartych na analizie danych. 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również
wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w do-

kumencie pn. Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ
pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Po-
przedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Pol-
sce w 2010 r. 

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę 
i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rol-
nego w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac
związanych z przygotowaniem i opracowaniem
wyników spisu. 

Rolniku, Twoje dane 
są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obo-
wiązane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Przed przystąpieniem do pracy
rachmistrzowie są pouczani o istocie tajem-
nicy statystycznej i sankcjach za jej niedo-
trzymanie. Następnie na ręce właściwego
komisarza spisowego składają pisemne przy-
rzeczenie następującej treści: „Przyrzekam,
że będę wykonywać swoje prace na rzecz
statystyki publicznej z całą rzetelnością,
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poz-
nane w czasie ich wykonywania dane jedno-
stkowe zachowam w tajemnicy wobec osób
trzecich.” 

Nie masz w domu dostępu do Internetu?
Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci
bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażo-
nych w sprzęt komputerowy – (w przypadku
utrzymywania się stanu epidemii stanowisko
komputerowe nie będą udostępniane)  

Informacje na stronie internetowej: 
- www.spisrolny.gov.pl 
- na stronie Urzędu Gminy w Kołbieli 

www.kolbiel.pl 

SPIS ROLNY 2020 KOMPUTERY DLA SZKÓŁ 
w ramach projektu „Zdalna szkoła”

Wójt gminy
Kołbiel przeka-
zał dyrektorom
szkół podsta-
wowych 20 no-
wo cze s nyc h

laptopów NOTEBOOK ASUS oraz 4 tab-
lety HUAWEI MEDIA.

Dyrektorzy szkół przekazali sprzęt najbar-
dziej potrzebującym uczniom i nauczy-

cielom w formie bezpłatnego użyczenia na
okres trwania nauki zdalnej. Przekazane kom-
putery pozwoliły przetrwać uczniom ten
trudny okres i umożliwiły zdalną naukę 
w domu. Całkowity koszt komputerów wy-
niósł 60 000,00 zł. i w całości został sfinan-
sowany w ramach programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Prio-
rytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do inter-
netu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” w realizacji projektu
grantowego pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego. Wójt Gminy

Adam Budyta

BLISKO 12 TYS. ZŁ 
na zakup książek do biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Koł-
bieli po raz kolejny dostała dofinan-
sowanie na zakup książek. Placówka
otrzymała wsparcie z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 
w kwocie prawie 12 tys. zł. 

- Za pozyskane pieniądze możemy kupić około
500 książek, audiobooków i czasopism – wy-
jaśnia Janina Wieczorek, dyrektor GBP. Pierw-
sza część książek już jest dostępna 
w bibliotece oraz filiach w Rudzienku i Kątach.
Mamy do zaproponowania m.in. „ W blasku
słońca” Magdaleny Kordel, „Inni mają lepiej”
Krystyny Mirek, „Grę w nigdy” Jeffery’ego Dea-
vera, „Drugi brzeg” Joanny Jax oraz „Wioskę
kłamców” i „Więzy krwi” Hanny Greń. Kupo-
wane są pozycje najnowsze i najbardziej po-
czytne. Zachęcamy do śledzenia informacji na
naszej stronie z nowościami w placówkach.

Katarzyna Bajer, GBP w Kołbieli
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Andrzej Kamiński – Jest Pan pierwszą
kadencję sołtysem. Co skłoniło Pana
do zgłoszenia swojej kandydatury?
Mateusz Żurawski – Tak, jestem sołtysem pierw-
szą kadencję -  dokładnie od  10 maja 2019 r. 

Co mnie skłoniło do kandydowania?
Przed zebraniem dotyczącym wyboru soł-
tysa dostałem kilka propozycji,  abym zgło-
sił swoją kandydaturę, gdyż byłbym
odpowiednią osobą na  tym miejscu. Powiem
szczerze, że na początku byłem sceptycznie
do tego pomysłu nastawiony, ale po wielu
przemyśleniach i rozmowach z najbliższymi
doszedłem do wniosku, że może rzeczywi-
ście warto spróbować czegoś nowego 
w życiu. I udało się.  Jestem sołtysem już
rok, realizuję zadania oraz pomysły swoje 
i mieszkańców tak, abyśmy byli zadowoleni
i dobrze nam się mieszkało w naszej miejs-
cowości. Wcześniej również brałem udział 
w większości zebrań wiejskich jak i zebrań
strażackich, bo jestem także członkiem OSP
Rudzienko. Dzięki temu byłem dobrze zorientowany w tym, co dzieje się
w naszej miejscowości, jakie są potrzeby i czego mieszkańcy mogą
oczekiwać. 

AK - Proszę coś powiedzieć o sobie, rodzinie, 
pracy zawodowej i zainteresowaniach

MŻ - Od urodzenia mieszkam w Rudzienku, mam 28 lat, od sześciu lat jes-
tem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Pracuję w sąsiedniej miejs-
cowości w firmie WITOPLAST  jako mechanik maszyn przemysłowych. Dzięki
zmianowemu systemowi pracy mam czas, który mogę poświęcić dla naszej
miejscowości, pełniąc funkcję sołtysa. Interesuję się motoryzacją 
i wędkarstwem. 

AK - Czy są w Rudzienku tereny pod inwestycje? 
Jeśli tak, to czy firmy, które za jakiś czas pobudują 
w Rudzienku swoje fabryki, zakłady sprawią, 
że miejscowość ekspansywnie zacznie się rozwijać? 

MŻ - Tak, mamy w Rudzienku działki, na których mogłyby powstać np.
osiedla domów jednorodzinnych, działki przemysłowe, na których można

zbudować fabryki dające nowe miejsca pracy,
a zarazem nowe możliwości dla naszej miejs-
cowości. 

Myślę, że taka fabryka mogłaby pomóc 
w rozwoju wsi i przynieść wiele korzyści. Oczy-
wiście nie mam na myśli ścisłego centrum Ru-
dzienka, ale gdzieś na uboczu nikomu by nie
przeszkadzała. 

AK - Proszę coś powiedzieć o Rudzienku:
ilu liczy mieszkańców, 
czym głównie się zajmują 
zawodowo, czy są  gospodarstwa 
rolnicze, firmy...?

MŻ - Rudzienko liczy  664 mieszkańców i 196
domów.  Większości mieszkańców pracuje
poza naszą miejscowością, ale część osób zna-
lazła zatrudnienie w firmach będących w na-
szej okolicy.  

Tak, mamy kilka małych rodzinnych
gospodarstw jak i kilka zakładów pracy 

tj.:   Wytwórnia Cukiernicza ,,Esta”, zakład ślusarski Kurspaw, Za-
kład Tworzyw Sztucznych Butelki Pet, Naprawa pojazdów ciężaro-
wych  ,,Auto-Rama” czy Centrum Palet. 

AK - Może coś od siebie chce Pan po-
wiedzieć do swoich mieszkańców.

MŻ - Chciałbym powiedzieć, że będę dokładał wszelkich starań, aby wszyst-
kie zaplanowane zadania były wykonywane i aby w naszym Rudzienku
mieszkało nam się jak najlepiej i abyśmy wspólnie rozwijali naszą miej-
scowość i o nią dbali.

AK - Czego mieszkańcy oczekują (jakich inwestycji) 
od władz gminy?

MŻ - Wnioskując z przeprowadzonych zebrań, nasi mieszkańcy oczekują:
utwardzenia dróg, wybudowania miejsc do aktywnego spędzania czasu tj.:
siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci, wybudowanie chodników
wzdłuż ulic, oświetlenie reszty ulic.

AK – Dziękuję za rozmowę.

PRACUJEMY, 
BY W RUDZIENKU MIESZKAŁO

SIĘ BARDZO DOBRZE
Z sołtysem Rudzienka Mateuszem Żurawskim rozmawia Andrzej Kamiński
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Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe już
po raz kolejny zorganizowało ogólnopol-
ski konkurs "Mistrzowie Matlandii". 
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy,
którzy wraz ze swoimi uczniami korzys-
tają z dostępów do programu Matlandia.

Matlandia to dostępny przez internet program
do nauki matematyki dla uczniów klas 4–8

szkoły podstawowej zgodny z programem ,,Ma-
tematyka z plusem". Kto pierwszy uratuje rozbit-
ków z tajemniczej wyspy? Kto zdobędzie
najwięcej złotych medali i nagród? Kto wywalczy
sobie wysokie miejsce w lidze najlepszych mate-
matyków? Ten, kto potrafi sprawnie liczyć, lo-
gicznie myśleć i ma doskonałą pamięć! Matlandia
przypomina lubiane przez uczniów gry kompute-
rowe – zamienia rozwiązywanie zadań w pełną
emocji zabawę z elementami rywalizacji. Spodoba

się zarówno uzdolnionym, jak i tym, którym nauka
sprawia trudności.

Celem konkursu było wyłonienie 5 najlep-
szych klas, które osiągną najwyższe wyniki z roz-
wiązanych zadań znajdujących się w Matlandii w
czasie jego trwania. O nagrodę walczyły całe
klasy – pod uwagę brano medianę punktów uzys-
kanych w rankingu przez wszystkich należących
do tej klasy uczniów.

,,Klasa 7, integracyjna, ze Szkoły Podstawo-
wej im. KOU w Rudzienku była druga – o włos od
wygranej. Aby jednak nagrodzić Pani uczniów za

trud, jaki włożyli w rozwiązywanie zadań z Matlan-
dii, postanowiliśmy nagrodzić wspomnianą klasę
podarunkami." Taką informację otrzymała wycho-
wawczyni  -  Urszula Sobecka od organizatora. 

- Nigdy nie byłam przekonana do takiej formy
pracy z uczniami, jednak udział w konkursie,
możliwe, że sytuacja związana z pandemią, spo-
wodowała zmianę zdania. Moja klasa poczyniła
ogromne postępy w matematyce dzięki częs-
temu powtarzaniu podstawowych umiejętności
matematycznych i rozwiązywaniu niestandardo-
wych zadań. Uczniowie mieli okazję się wykazać
i ,,poczuć" tę abstrakcyjną matematykę, ponie-
waż część zadań Matlandii jest bardzo trudna 
i wykracza poza podstawę programową.  Jestem
dumna z zapału do pracy mojej klasy, pokony-
wania przez nich trudności i skutecznego dążenia
do postawionego celu. Gratuluję! - komentuje
wychowawczyni. SP Rudzienko

Mistrzowie
Matlandii
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30 czerwca przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli spotkały się na ostat-
niej w tym roku szkolnym uroczystości –  Pożegnaniu Przedszkola. 

Pożegnaliśmy przedszkolaków, którzy po wakacjach, rozpoczną edukację w szkole. Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały
po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykowały się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej. 
Przyjaźnie, które narodziły się w przedszkolu, to cenny skarb, który ze sobą zabiorą. To, czego maluchy nauczyły się w przedszkolu, stanowi pierwszy

bagaż doświadczeń: pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza książka, pierwsza ocena ich pracy. To niezatarte wspomnienia ich dzieciństwa, ważne…., 
a może nawet najważniejsze.

Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera w sobie obietnicę przygody, jaką jest przecież dorastanie. Dlatego ze wzruszeniem w sercach,
ale i uśmiechem na ustach, życzymy Wam, drogie starszaki, udanych wakacji i powodzenia w szkole! A młodszym dzieciom mówimy: ,,Do zobaczenia we
wrześniu już  jako starszaki”. Agnieszka Prasuła

Pożegnali przedszkole
„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” 

Robert Fulghum
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Ten rok szkolny był pełen niespodzianek i zaskakujących zwro-
tów akcji. 26 czerwca 2020 roku zapadnie jednak w pamięci
jako nietypowe zakończenie roku w kołbielskiej szkole. 

Wzwiązku z sytuacją reżimu sanitarnego nie było uścisków i buziaków
na pożegnanie. Było jednak jak zwykle miło i serdecznie. Łzy wzru-

szenia pojawiły się zwłaszcza na twarzach wychowawców klas ósmych,

którzy żegnali się już na zawsze ze swoimi szkolnymi dziećmi. Nasza szkoła
wypuszcza w świat następne pokolenie absolwentów. Drogim ósmoklasis-
tom życzymy jak najlepszych wyników z egzaminów, dostania się do wy-
marzonej szkoły średniej i realizacji życiowych planów i marzeń.

Serdeczne życzenia dla wszystkich - spokojnych, zdrowych wakacji,
wielu wrażeń i wspaniałych przygód. Do zobaczenia we wrześniu! Więcej
zdjęć na www.spkolbiel.pl

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!
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Rok szkolny 2019/20 w Szkole Podstawo-
wej im. Armii Krajowej w Kołbieli był wy-
jątkowy szczególnie dla ósmoklasistów,
którzy w czasie epidemii COVID 19 pisali
swój pierwszy egzamin  po szkole pod-
stawowej. 

Po prawie miesięcznym opóźnieniu,  doczekali
się wreszcie swoich egzaminów. Mały mara-

ton, bo tak można nazwać trzydniowy 
sprawdzian wiadomości z języka polskiego, ma-
tematyki i języków obcch, odbył się w dniach 16-
18 czerwca. Z powodu zagrożenia korona-
wirusem, zarówno sami zdający, jak i członkowie
komisji egzaminacyjnych musieli przestrzegać re-
żimu sanitarnego. Uczniowie oczekujący na wej-
ście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, musieli
zakryć usta i nos oraz zachować odpowiedni od-
stęp od siebie. Maseczki mogli zdjąć dopiero na
czas pisania. Przed wejściem do szkoły, każdy
miał obowiązek dezynfekcji dłoni. Egzamin od-
bywał się na sali gimnastycznej, w której ławki
ustawione były 1,5 m od siebie, aby zachować
bezpiczną odłegłość między piszącymi. Dzięki
zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, pracowni-
ków szkoły i samych ósmoklasistów egzaminy
zostały przeprowadzone sprawnie i ze stu pro-
centową frekwencją. Na początku sierpnia
uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach,
które pozwolą im na wybór najlepszej szkoły
średniej.  Red.

EGZAMINY
ÓSMOKLASISTÓW 
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Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie fotograficznym
„Wspólne czytanie” i pokazali nam, jak
spędzają czas z książką. Konkurs trwał
przez miesiąc, a spośród 21 zdjęć wyło-
niono pięć najlepszych.

Do konkursu mógł przystąpić każdy, 
a zadaniem było zrobienie zdjęcia przedsta-

wiającego moment czytania, na którym obecni
byli członkowie rodziny. Wszyscy uczestnicy spi-
sali się doskonale, jednak wymogi konkursu za-
kładały wybór najlepszych fotografii. Prace
oceniali jurorzy z wieloletnim dorobkiem arty-
stycznym. Przewodniczącym jury był Marcin
Dławichowski - fotograf, dokumentalista 
i twórca video, absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego - kierunek: dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna. Ma na koncie ponad 5 tys.
publikacji w polskiej prasie. Fotograf Polskiej
Agencji Fotografów Forum. W pracy autorskiej
interesuje go granica, moment przejścia między
prawdą dokumentalną a światem przetworzo-

nym, wykreowanym. Obecnie kieruje Działem
Produkcji Multimedialnych IAR w Polskim Radiu
S.A. Członkiem zespołu został również  Maciej
Łabudzki – fotograf i muzyk, absolwent
PWSFTviT (Łódzka Szkoła Filmowa) na wydziale
fotografii. Swoje prace prezentował m.in. na wy-
stawie studentów z pracowni Wojtka Wieteski
podczas warszawskiego Festiwalu Fotografii Ar-
tystycznej, kazimierskim festiwalu Dwa Brzegi
czy podczas łódzkiego Miesiąca Fotografii w Ga-
lerii FF. Od 2012 r. jest współtwórcą fotokolek-
tywu „Jak to się robi”.  Ostatnim z oceniających
był Gleb Nelup - operator kamery i steadicamu,
fotograf, grafik. Na co dzień pracuje jako ope-
rator obrazu w Telewizji Polskiej, z zamiłowania
dokumentuje wydarzenia dziejące się w War-
szawie i okolicach. Pasjonat wycieczek, na
które często zabiera aparat fotograficzny. Jego
dewizą jest, aby zawsze być przygotowanym,
bo dobre ujęcie można znaleźć w każdych oko-
licznościach.

Z uwagi na bardzo wyrównany poziom prac
przyznano ex aequo pięć wyróżnień. Poniżej

przedstawiamy listę nagrodzonych osób w kolej-
ności alfabetycznej: 
1. Ambroży i Joanna Drabik – za uchwycenie relacji
między tematem książki a bohaterami – dziecko,
które nie dało się złapać w pułapkę myślenia;
2. Monika Kisiel – za stylistykę i czystość w ujęciu;
3. Magdalena Pol – za sympatyczny motyw 
i bogatą biblioteczkę;
4. Izabela Urbaniak-Mastalerz – za emocje, jakie
są na zdjęciu; 
5. Mariusz, Iwona, Amelia Żurawscy – za chęć 
i pomysł na kompozycję.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych konkursach organizowa-
nych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli.

Nagrodami ufundowanymi przez Gminną Bib-
liotekę Publiczną w Kołbieli były oczywiście książki.
Laureaci otrzymali publikacje Iana Jeffrey’ego „Jak
czytać fotografię” oraz „Kołbielszczyznę w kadrze”
pod red. Andrzeja Kamińskiego. Dodatkiem do ksią-
żek był również zestaw maseczek ochronnych wie-
lorazowego użytku. Katarzyna Bajer, GBP w Kołbieli

RODZINKA Z KSIĄŻKĄ

1 2 3

4 5
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Czas pandemii niespodziewanie zmienił
funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Kołbieli. Działania czytelnicze 
i kulturalne, które były prowadzone do
marca bieżącego roku, nie mogły być
kontynuowane, a planowane na później-
sze miesiące  - zostały w większości od-
wołane. 

Wzwiązku z zaistniałą sytuacją, aby nie stra-
cić kontaktu z czytelnikami, GBP podjęła

działania wirtualne. Pierwszą propozycją dla
mieszkańców Kołbieli w okresie pandemii był
zakup dostępu do zasobów książek w formie e-
booków na platformie IBIK  Libra, na której znaj-
dują się publikacje popularnonaukowe, naukowe,
specjalistyczne oraz z zakresu beletrystyki. Do-
stęp do książek dla czytelników jest nieodpłatny,
ale wymaga indywidualnego kodu. Każdy, kto

chciałby go uzyskać, wystarczy, by zgłosił się po
kod, wysyłając e-mail na adres: biblioteka-kul-
tura@kolbiel.pl

Z platformy IBUK Libra nasi czytelnicy mogą
korzystać do końca roku kalendarzowego, dlatego
jest to idealna forma wypożyczenia książek nie
tylko na czas pandemii, ale również na wakacje.

Polecamy zapoznanie się z bogatą ofertą e-
booków. Dzięki platformie czytelnicy mają dostęp
do książek całą dobę przez siedem dni w tygod-
niu. Książki można czytać na komputerze, lapto-
pie, tablecie i smartfonie wszędzie tam, gdzie jest
dostęp do Internetu. Ponadto na platformie
można znaleźć wiele przydatnych funkcji, takich
jak dodawanie zakładki, robienie notatki bezpo-
średnio w tekście, wyszukiwanie słowa i frazy, ta-
gowanie ważnych fragmentów oraz sprawdzanie
znaczenia wyrazów w słownikach i encyklope-
diach PWN. Katarzyna Bajer, GBP w Kołbieli

ZABIERZ E-BOOKA NA WAKACJE

W naturze ludzkiej tkwią nieprzebrane
pokłady dobra, a w tym trudnym dla
wszystkich okresie każdy dobry uczynek
jest na wagę złota. Dlatego warto poma-
gać, warto pomnażać to dobro, by po-
wróciło do nas ze zdwojoną siłą.

#GaszynChallenge to akcja zainicjowana przez
strażaków ochotników. Zasady są bardzo proste:
osoby lub instytucje nominowane muszą wyko-

nać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz
chorych dzieci. Fenomen tej akcji polega jedno-
cześnie na jego prostocie i powszechności.

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Kołbieli na czele z dyrektor Agatą Mi-
chalczyk chętnie włączyli się do zabawy. Przyjęli
nominację od członków Rady Gminy Kołbiel, 
a także od Szkoły Podstawowej w Kątach i cóż -
nie zawiedli. 23 czerwca w samo południe
wszyscy zgromadzili się na boisku szkolnym 

i pełni zapału przystąpili do robienia pompek 
i przysiadów. Za tymi fizycznymi wyczynami po-
szło także wsparcie finansowe. Dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Kołbieli poinformowała, że do
dalszej zabawy zostali nominowani Pracownicy
Gminnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
w Rudzienku. Następnie złożyła  serdeczne po-
dziękowania wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom szkoły, którzy wzięli udział w wyzwaniu 
i wsparli chorą na SMA Antosię.  Red.

#GASZYNCHALLENGE
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli zainicjowała akcję
edukacyjną polegającą na działaniach związanych 
z propagowaniem bezpiecznego zachowania 
w czasie pandemii. 

Na stronie internetowej biblioteki zostały
udostępnione najważniejsze informacje

dotyczące koronawirusa oraz zalecenia
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Dopóki nie minie
zagrożenie wirusem covid-19, informacje
będą cały czas udostępniane i aktualizowane
na stronie w zakładce „Zatrzymaj wirusa”. 

Akcja biblioteki polegała również na rozdawaniu ma-
seczek ochronnych wielorazowego użytku. Każdy, kto zgło-
sił się do biblioteki, mógł otrzymać taką maseczkę z informacją i
zaleceniami WHO dotyczącymi jej prawidłowego używania. Część ma-
seczek była szyta na zamówienie biblioteki, ale zdecydowana większość powstała

dzięki społecznej pracy pań z kół gospodyń wiejskich z Kątów, Władzina,
Gadki i Sępochowa. Szczególne podziękowania za działalność na

rzecz mieszkańców należą się: Alinie Nosal, Alinie Strzeżysz,
Wioletcie Matosek, Paulinie Chodkiewicz, Karolinie Mał-

kowskiej, Lucynie Gawryś, Grażynie Ćwiek, Wandzie
Młot, Elżbiecie Zduńczyk, Bożenie Niedźwieckiej, Ma-
riannie Żołądek, Elżbiecie Papis i Jadwidze Matosek. 

Maseczki w pierwszej kolejności były
przekazane osobom najbardziej potrzebują-
cym, których listę przygotował Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W akcję włączyli się

również sołtysi, którzy rozdali łącznie kilkaset
maseczek w swoich miejscowościach.  

Wszystkim osobom, które włączyły się w akcję,
bardzo dziękujemy. Każda, nawet najmniejsza pomoc - po-

cząwszy od wyboru najlepszych materiałów po dostarczanie
i odbiór gotowego produktu - przyczyniła się do sukcesu całej akcji.

Katarzyna Bajer, GBP w Kołbieli

AKCJA – EDUKACJA
„ZATRZYMAJ WIRUSA”
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Konsekwencją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz epidemii było zamknięcie placówek oświatowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 18 marca 2020 r. szkoły realizują podstawę programową w formie

nauki zdalnej. Obecnie nauczyciele prowadzą edukację przedmiotową za pomocą wybranych ogólnodostępnych narzędzi takich jak
systemy Librus i 4 parents, platformy Facebook, Messenger, Zoom, Microsoft Teams. Dzięki programom możliwe było dość sprawne
zastosowanie tych narzędzi w nauce zdalnej, choć czasem zdarzały się problemy z przeciążeniem systemów.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom za nadzór nad działalnością szkół oraz nauczycielom, którzy nie ustają w wysiłkach, aby
realizować podstawę programową w tych nietypowych warunkach. Wójt Gminy Kołbiel - Adam Budyta

NAUKA ZDALNA

Choć może niektórym wydawało się, że
szkoła od marca jest zamknięta na cztery
spusty i nic się w niej nie dzieje, to trzeba
wyraźnie stwierdzić, że nic bardziej myl-
nego nie mogło przyjść do głowy nie-
uważnemu obserwatorowi. 

Szkoła pracowała i to na zdwojonych obrotach.
Od początku ogłoszenia przez rząd stanu epi-

demiologicznego nauczyciele gorączkowo po-
szukiwali jak najlepszych rozwiązań, żeby
kontaktować się ze swoimi uczniami, robili
wszystko, aby nikt nie został wykluczony. 

Dodatkowym atutem w tej sytuacji było to,
że już od dawna funkcjonuje w szkole dziennik
elektroniczny, dlatego też mieliśmy pewność, 
iż nasze informacje docierają do wszystkich
uczniów i rodziców.

Dużym ułatwieniem była także decyzja dy-
rekcji szkoły, o pracy na platformie MS Teams.
Wpłynęło to znacznie na ujednolicenie pracy.

W tym trudnym czasie wypracowaliśmy
wiele form kontaktu, e-lekcji, zrodziło się mnós-
two pomysłów, powstały bardzo ciekawe pro-
jekty, filmiki, prezentacje, poznaliśmy wiele
narzędzi multimedialnych. Nasze kompetencje 
w zakresie pracy zdalnej znacznie wzrosły. 

Czas pandemii zaskoczył wszystkich, a szkoła
w ekspresowym tempie musiała sięgnąć po wiele
nowych narzędzi. 

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nauczy-
ciele w tym okresie pracowali dużo więcej niż 
w czasie normalnego funkcjonowania placówki.
Oprócz prowadzenia lekcji z uczniami był to czas
wielu godzin przed komputerem, aby jak najlepiej
przygotować lekcje, wielu rozmów telefonicznych

z zaniepokojonymi rodzicami, setki e-maili i wia-
domości.

Bardzo się cieszymy, że pomimo trudnych
warunków, ale dzięki zdwojonej pracy i ogrom-
nemu wysiłkowi, udało się przeprowadzać war-
tościowe, bardzo ciekawe lekcje, że ani dla
uczniów, ani dla nauczycieli nie był to czas
stracony. 

Fakt, że wyszliśmy obronną ręką ze zdalnego
nauczania, jest zasługą współpracy dyrekcji, nau-
czycieli, uczniów i ich rodziców. Okazuje się, że 
w trudnych sytuacjach możemy liczyć na wza-
jemną życzliwość, wyrozumiałość, dobre słowo 
i zwyczajną solidarną pomoc. To bardzo pozy-
tywne podsumowanie roku szkolnego. 
Zapraszamy na naszą stronę www.spkolbiel.pl,
aby osobiście przekonać się o dobrych owocach
naszej zdalnej pracy. SP w Kołbieli

SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. ARMII KRAJOWEJW KOŁBIELI
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W związku z pandemią wirusa Covid-19 nasza szkoła, podob-
nie jak i inne  placówki w całej Polsce, prowadziła  nauczanie
zdalne.

Nauczyciele klas 4-8  wykorzystali umiejętności z zakresu TIK oraz apli-
kację ZOOM US do prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym.

Prace domowe i treść lekcji był zamieszczane w e-dzienniku Librus Synergia.
W terminarzu  dziennika elektronicznego rodzice oraz uczniowie mogli zna-
leźć informacje o planowanych lekcjach online i formach sprawdzających
pracę ucznia. Nauczyciele  komunikowali się w zdalny sposób  zarówno 
z uczniami, rodzicami jak i nauczycielami innych przedmiotów oraz wycho-
wawcami. Dokumentacja w e-dzienniku (Librus) dotycząca działań eduka-
cyjnych, czyli zajęć online, prac i aktywności polecanych do realizacji
uczniom, prowadzona była na bieżąco. Uczniowie regularnie korzystali z do-
stępnych materiałów z platformy e-podreczniki.pl. Nauczyciele prowadzili
zajęcia również przy pomocy  elektronicznych zasobów  wydawnictw ta-
kich jak Nowa Era. Podczas zajęć online pracowali aktywizującymi metodami,
korzystają z  LearningApps, Moodle, Podlet, Khan Academy oraz Kahoot. 
W celu utrwalenia i  powtórzenia materiału z lekcji tworzyli quizy (Quizizz,
formularze GOOGLE) lub modyfikowali te,  które były zamieszczone na por-
talach edukacyjnych. Materiały były wysyłane do uczniów poprzez dyski 
w chmurze i w wiadomościach w e- dzienniku. Uczniowie klas 4-8 mieli też
swoje grupy przedmiotowe na komunikatorach społecznościowych np. Mes-
sengerze, co ułatwiało szybką komunikację.

W  klasach 1-3 zajęcia edukacyjne  również odbywły się  w systemie
zdalnym, realizowane były zgodnie  z opracowanym planem nauczania
dla poszczególnych oddziałów. Każdy z nauczycieli wykorzystywał me-
tody kształcenia na odległość. Zajęcia z uczniami w poszczególnych kla-
sach prowadzone były za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz
online. W dzienniku elektronicznym codziennie zamieszczane były zada-
nia na dany dzień. Zadania zawierają objaśnienia i instrukcje ułatwiające
ich wykonanie. Lekcje online prowadzone były z wykorzystaniem komu-
nikatorów np. Skype, Messenger oraz Zoom.  Opierając się  w szczegól-
ności na aplikacji ZOOM US, nauczyciele organizowali zajęcia w formie
wideokonferencji, w systemie zaplanowanym - dwa razy w tygodniu 
w każdej klasie. Głównie były to lekcje z edukacji polonistycznej i mate-
matycznej. Podczas zajęć  nauczyciele realizowali bieżący program nau-
czania oraz sprawdzali wiedzę i umiejętności. Przeprowadzali testy,
sprawdziany, monitorując postępy swoich uczniów. Wykorzystywali róż-
norodne narzędzia, aby uatrakcyjnić lekcje, m.in.:
- zasoby pomocy edukacyjnych oferowanych 

przez wydawnictwo,
- materiały ze stron internetowych 

rekomendowanych przez ministerstwo oświaty,
- edukacyjne programy telewizyjne, 
- wirtualne spektakle dostosowane 

do wieku uczniów

Nauczanie zdalne prowadzone było również u najmłodszych, a realizowane
poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod, technik oraz dostępnych
środków komunikacji. Rodzice informowani byli o dostępnych materiałach, 
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Codziennie poprzez dziennik elektroniczny wysyłane były do rodziców wia-
domości ze wskazówkami i opisem propozycji zabaw, zajęć edukacyjnych,
zabaw badawczych, eksperymentów, konkretnych propozycji aktywności
dziecka  dostosowane do możliwości, do których dołączane były jako za-
łącznik pliki graficzne, karty pracy, pliki muzyczne, linki do słuchowisk, filmów,
stron internetowych z materiałami edukacyjnymi,  propozycjami zabaw, in-
spiracjami prac plastycznych, zabaw online. Podejmowanie wskazanych dzia-
łań pozwoliło na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach
rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Dzieci
miały możliwość brania udziału w konkursach i akcjach np. akcja „Kartka dla
Medyka”. Organizowane były spotkania online wychowawcy z dziećmi poprzez
komunikator internetowy Skype. Współpraca z rodzicami odbywała się na bie-
żąco oraz według zaistniałych potrzeb poprzez kontakt telefoniczny, e-mail oraz
dziennik elektroniczny. Rodzice chętnie współpracowali i przesyłali zdjęcia przed-
stawiające aktywność dziecka oraz  efekty nauki zdalnej dziecka w domu. 

Na początku pracy zdalnej, zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice
potrzebowali czasu na wdrożenie się w informatyczny system pracy. Nie
było łatwo, ale dzisiaj wszyscy możemy być z siebie dumni. Wspólnymi 
siłami udało nam się pokonać szereg przeciwności związanych z umiejęt-
nościami obsługi sprzętu komputerowego, instalacji wymaganych komuni-
katorów czy aplikacji. Początkowy chaos udało nam się opanować 
dzięki dobrej współpracy całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców
i nauczycieli. Anna Osińska-Kostyra

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW
ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU
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Zdalnym nauczaniem w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Twardowskiego w Człe-
kówce objętych było 88 uczniów. Główne
problemy, które pojawiły się w związku 
z nowym sposobem nauczania, dotyczyły
możliwości dostępu niektórych uczniów
do sprzętu komputerowego. Sytuacja ta
została rozwiązana poprzez wypożycze-
nie w pierwszych dniach nauki zdalnej 3
szkolnych laptopów.

Pod koniec kwietnia br. szkoła otrzymała 4 no-
woczesne laptopy NOTEBOOK ASUS, zaku-

pione przez Urząd Gminy w Kołbieli w ramach
projektu „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego. Zakup w całości został sfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa. Sprzęt  przekazano najbardziej
potrzebującym uczniom i nauczycielom w formie
bezpłatnego użyczenia na okres trwania nauki
zdalnej. Przekazane komputery pozwoliły prze-
trwać uczniom ten trudny okres i umożliwiają
zdalną naukę w domu.

Z perspektywy minionych miesięcy wiemy
już, jak trudny jest to czas dla nas wszystkich. Za-
mknięcie placówek oświatowych wymusiło na
dyrekcji, nauczycielach, rodzicach i uczniach wy-
pracowanie nowych standardów prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Realizacja podstawy progra-
mowej odbywała się wirtualnie, z wykorzysta-
niem sprzętu komputerowego.

Z zebranych informacji wynika, że nauczy-
ciele bardzo kreatywnie podeszli do „nauczania
domowego” i zapewnili realizację tego procesu 
w sposób dostosowany do możliwości uczniów.

Placówka korzysta przede wszystkim z dzien-
nika elektronicznego Librus. Bardzo pomocne 
w nauczaniu były podręczniki multimedialne Gdań-
skiego Wydawnictwa Oświatowego, Nowej Ery 
i Macmillan (głównie do nauki słownictwa, cza-
sami gramatyki i pobierania nagrań do zadań z ję-
zyka angielskiego).

Nauczyciele korzystali również z zasobów in-
ternetu i polecali je uczniom i rodzicom z poda-
niem konkretnych linków i ćwiczeń do wykonania.

W klasach młodszych wykorzystywane były filmiki,
gry i piosenki dopasowane do tematyki zajęć. 
W związku z przedłużającą się izolacją nauczy-
ciele zdecydowali się na prowadzenie zajęć przez
Skype’a i Messengera. Podczas takich zajęć
uczniowie byli aktywni, czynnie brali udział w lek-
cjach, a nauczyciele na bieżąco mogli zweryfiko-
wać, czy dany temat został zrozumiany. Do
sprawdzania wiedzy podopiecznych wykorzysty-
wali TESTPORTAL, który pomaga w tworzeniu tes-
tów i sprawdzianów.

Uczniowie i rodzice na bieżąco odczytywali
wiadomości i starali się wywiązać z zadań. Są
uczniowie, którzy bardzo dobrze radzą sobie 
z formą zdalnego nauczania. Niejednokrotnie
sami, w ciszy i spokoju mogli zająć się nauką. Nikt
ich nie rozpraszał, skupiali się na zadaniu.

Aktywność i efekty pracy uczniów na bieżąco
były kontrolowane i oceniane przez nauczycieli.
Dzieci nagradzane były plusami i ocenami.

Praca zdalna wciąga, gdyż taka jest natura
urządzenia, jakim jest komputer -  trudno się od
niego oderwać i odejść. Wszyscy uczyli się nowego
podejścia do e-edukacji, często pokonując wiele ba-
rier i niedociągnięć systemu zdalnego nauczania.

Pojawiały się różne wnioski i opinie, np. czy
ilość przekazywanych tą drogą materiałów do
realizacji jest zbyt duża, czy zbyt mała? Zadania
są zbyt łatwe, czy zbyt trudne? To kwestie indy-
widualne związane ze stylem pracy poszczegól-

nych nauczycieli, nie ma bowiem standardów wy-
znaczonych w tym zakresie. My, nauczyciele, zda-
waliśmy sobie sprawę z trudnej sytuacji rodziców,
którzy borykali się z wieloma dodatkowymi pro-
blemami związanymi chociażby ze swoją pracą,
często wykonywaną zdalnie, do której potrzebują
dostępu do komputera w tym samym czasie co
dziecko. Doceniamy Wasz wysiłek w procesie
nauczania online. Dziękujemy, że jesteście wspar-
ciem dla nas i dla swoich dzieci.

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji 
i przyszło nam żyć w dziwnych czasach. Ale
wspólnymi siłami próbujemy sobie z tym pora-
dzić. Wkładaliśmy całe serce w zdalne nauczanie
i dążyliśmy do wspólnego celu. A tym celem, czy 
w to czasie pandemii, czy w normalności, zawsze
było dobro dzieci.

W związku z przedłużającą się izolacją 
i pandemią nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły
panią Małgorzatą Szostak przygotowali filmik
z pozdrowieniami dla uczniów całej szkoły,
który cieszył się powodzeniem wśród dzieci 
i rodziców.

A kiedy już będzie po wszystkim
Przyjdzie czas zrozumienia,

Że zawsze obok był człowiek
Z sercem zamiast kamienia.

(Fragment wiersza Elżbiety Bancerz)

Życzę wszystkim zdrowia, cierpliwości i pogody ducha.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA 
TWARDOWSKIEGO W CZŁEKÓWCE



Najnowsza płyta Sacramentopinto, jak
się okazuje, wcale nie jest taka młoda 
i mimo że nosi nazwę „Odpady”, to
zbiera same pozytywne recenzje.  

„Odpady” stworzyli: Robert Rogowski - gitara,
wokal, programowanie; Daniel Gryc - bas, wokal;
Łukasz Bocian - perkusja.  – Płyta zawiera 
piosenki, które z jakiś niewyjaśnionych 
przyczyn nie załapały się na poprzednich
wydawnictwa ,,Anty" i ,,Amplituda". 
Zaginęły gdzieś w natłoku spraw. 
Niektóre mają ponad 10 lat i tak naprawdę 
powstawały w czasach Dobraho 
i Wysadziny – tłumaczą muzycy. Utwory
zarejestrowane i obrobione zostały w stu-
dio ,,Piąta Klepka" w Kołbieli pod koniec 2019
r. z zastosowaniem dość nowoczesnych tech-
nologii, udostępnionych przez firmę Ave 
Systems, jak i wykorzystaniem własnoręcznie
robionych instrumentów. 

Według muzycznych portali płyta jest idealna
dla fanów klasycznego rockowego brzmienia.
„Głównie zespół porusza się w rockowych kano-

nach mainstreamu lat 90., serwując 
riffy proste, nośne, lekko przybrudzone, 
ale niepozbawione melodyki i chwytliwości”
(www.kvlt.pl). Utwory nie są przy tym nudne
i pozbawione pierwiastka nowoczesności.
„Dawno już nie słyszałem tak różnorodnej sty-
listycznie, a równocześnie spójnej muzycznie

i tekstowo płyty. Na ,,Odpadach’’ dzieje 
się tyle, że trudno to objąć percepcyjnie

za pierwszym razem. Dlatego też do no-
wego krążka Sacramnetopinto na
pewno będę często wracał. Świetna al-
ternatywno – rockowa płyta”
(www.muzol.com.pl). 

Płytę można zamówić przez Face-
booka lub na koncertach. Najbliższy 

z racji obostrzeń dopiero po wakacjach. Bę-
dzie to spotkanie jubileuszowe z okazji 30-

lecia działalności kołbielskiej grupy. Koncert
planowany jest na 12 września w Kołbieli.

Katarzyna Bajer

ODPADY
Z KILKUNASTU LAT

WOKÓŁ NAS
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Z okazji tegorocznych obchodów 100-lecia Bitwy Warszaw-

skiej 1920 roku Prezydent RP Andrzej Duda 10 czerwca w Mu-

zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wręczył m.in. Adamowi

Budycie - Wójtowi Gminy Kołbiel, na terenie której znajduje się

miejsce związane ze zwycięską bitwą, okolicznościową tab-

licę. Tablica ta, jak mówił Prezydent, ma informować o zna-

czeniu bitwy dla naszej niepodległości, stanowiąc trwałą

pamiątkę tryumfu polskiego oręża.

TABLICA TRYUMFU 
BITWY WARSZAWSKIEJ W KOŁBIELI

GMINA POZYSKAŁA
PRAWIE ĆWIERĆ MILIONA ZŁ

100 tys. zł na średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy dla OSP Rudzienko 
Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 66 śred-
nich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśni-
czych dla strażaków ochotników z Mazowsza. 
W ramach naboru wpłynęło 78 wniosków. Osta-
tecznie wsparcie trafiło do 66 samorządów, 
w tym 2 z powiatu otwockiego. W sumie na ten
cel samorząd Mazowsza przeznaczył 6,6 mln zł.

Gminie Kołbiel zostało przyznane dofinanso-
wanie w wysokości 100 tys. zł na zakup samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostki OSP
Rudzienko.

Wsparcie Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego jest jednym z elementów tzw. montażu
finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody
ratowniczo-gaśnicze. Uwzględnia on m.in. środki z
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, zakładów ubezpieczeń czy też środków
samorządowych oraz jednostek OSP.

Prawie 150 tys. zł na ochronę powietrza
W ramach programu „Mazowiecki Instrument
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
gmina otrzymała wsparcie finansowe udzielone

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła
na terenie Kołbieli w wysokości 147 600,00 zł.

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy
wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzys-
kać wsparcie na takie działania jak m.in.: prze-
prowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła 
w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz sta-
nowiących podstawę do określenia założeń do-
kumentów strategicznych służących m.in.
wdrażaniu programów ochrony powietrza i pla-
nów działań krótkoterminowych, akcje eduka-
cyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja
terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspo-
magających zarządzanie jakością powietrza 
i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji
ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć
dwa wnioski na odrębne zadania ze wskazaniem,

które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna
pomoc finansowa, jaką mogła otrzymać gmina na
każde z wnioskowanych zadań, to 200 tys. zł.

Trzy sołectwa otrzymają dofinansowanie 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
W tym roku na wsparcie sołectw samorząd wo-
jewództwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinan-
sowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzy-
mają 1184 inwestycje z 264 gmin.

W gminie Kołbiel dofinansowano budowę pla-
ców zabaw w miejscowościach: Dobrzyniec, Wola
Sufczyńska oraz w Rudzienku przy Szkole Podsta-
wowej – po 10.000 zł na każdy z projektów, co łącz-
nie daje wsparcie na kwotę 30.000 zł - mówi wójt
Adam Budyta. Red.

Wójt Adam Budyta i Skarbnik Gminy Kołbiel Hanna Michalska w dniu 9 lipca 2020 r. podpisali umowy na dofinasowanie 
z samorządu województwa mazowieckiego zadań na łączną kwotę 247.630,00 zł.

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Od lewej: Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta, Prezydent RP 
Andrzej Duda, Przewodniczący Rady Gminy Kołbiel Robert Mazek
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BOŻE CIAŁO

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów święta Bożego Ciała, które odbyło się 11 czerwca 2020 r. 
przy parafii Świętej Trójcy w Kołbieli. Tegoroczna uroczystość przeprowadzona w okresie epidemii 

była wyjątkowa ze względu na mniejszy udział mieszkańców oraz ograniczenia dotyczące przeprowadzenia procesji. 
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Andrzej Kamiński - Jest Pan radnym 
z Woli Sufczyńskiej. Proszę powiedzieć
coś o sobie, rodzinie, pracy zawodowej 
i zainteresowaniach a także o sołectwie.
Ilu mieszkańców, jakie plany...
Karol Krupa - Nazywam się Karol Krupa mam 50
lat i jestem mieszkańcem Woli Sufczyńskiej.
Mam żonę, dwójkę dorosłych już dzieci oraz
wnuczka. Wraz z żoną pracujemy w naszym
gospodarstwie rolnym, które jest nastawione na
produkcję trzody chlewnej oraz zbóż na pasze.
W Woli Sufczyńskiej mieszka około 250 miesz-
kańców. Jako radny i mieszkaniec  wsi aktywnie
współpracuję z sołtysem oraz radą sołecką. 
W ostatnich latach przeprowadziliśmy remonty
dróg wiejskich oraz systematycznie remontu-
jemy świetlicę wiejską. We wsi Radachówka
przeprowadzone zostały remonty dróg, placu
zabaw dla dzieci oraz świetlicy wiejskiej. Po-
nadto mieszkańcy Radachówki założyli koło gos-
podyń wiejskich.

AK - Jest Pan aktywny na komisjach 
i sesjach zabiegając nie tylko o sprawy,
czy inwestycje związane ze swoim okrę-
giem, ale przychyla się Pan do inwestycji
innych okręgów i sołectw. 
KK - Radnym zostałem dlatego, aby mieć realny
wpływ na to co dzieje się w mojej gminie i okręgu,
w którym mieszkam. W pogodzeniu tych obo-
wiązków pomaga mi rodzina, żona i dzieci, które
zajmują się gospodarstwem, gdy wykonuję obo-
wiązki radnego.

AK - Może chce Pan coś powiedzieć do
swoich wyborców, czy też do wszystkich
mieszkańców gminy.
KK - Każdy mieszkaniec Woli Sufczyńskiej i Rada-
chówki chciałby, aby to w naszym okręgu było
przeprowadzanych najwięcej inwestycji. Będąc
radnym trzeba dbać o dobro i rozwój całej gminy
a nie tylko jednej miejscowości, czy jednego
okręgu. W tym roku planujemy budowę drogi as-
faltowej w sołectwie Wola Sufczyńska,  plano-
wane inwestycje w gminie Kołbiel to budowa

kolejnego etapu kanalizacji, budowy dróg wiej-
skich, remonty placów zabaw. 

Chciałbym, aby w najbliższej przyszłości była
przeprowadzona budowa sali gimnastycznej przy
szkole w miejscowości Rudzienko, budowa miesz-

kań komunalnych w Kołbieli, budowa kanalizacji,
oraz budowa żłobka dla najmłodszych mieszkań-
ców gminy.

AK – Dziękuję za rozmowę.

STARAM SIĘ DBAĆ 
O DOBRO CAŁEJ GMINY

Z radnym z Woli Sufczyńskiej  Karolem Krupą rozmawia Andrzej Kamiński
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Z początkiem wakacji Gminna Biblioteka
Publiczna wznowiła stacjonarną działalność
kulturalną. W pierwszej kolejności proponuje
bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się przez cały lipiec i sierpień od ponie-
działku do piątku (bez wtorków). Przeznaczone są dla

dwóch grup wiekowych: dla młodszych dzieci i młodzieży.
Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny, ale obowiązują
zapisy. Program warsztatów został podzielony na różne te-
maty. Do wyboru proponujemy następujące zajęcia:
1) Dawno, dawno temu. W programie: grobowiec faraona,
greckie wazy, zamki i rycerze, dawniej na wsi;
2) Artystyczny szał. W programie: prace plastyczne
inspirowane twórczością znanych artystów, różne
style i techniki;
3) Co w trawie piszczy? W programie: rośliny, 
zwierzęta, przyroda i technika, ciekawostki;
4) Bajki, baśnie i legendy. W programie: tworzenie własnych historii, 
tekstów i ilustracji. Prace inspirowane znanymi bajkami;
5) Laboratorium dziwów. W programie: eksperymenty naukowe 
z wykorzystaniem bezpiecznych przyrządów i składników;
6) Żywioły. W programie: praca z gliną, akwarelą;

7) Na tropie tajemnic. W programie: zagadki, 
zabawy, prace z ukrytymi elementami;
8) Mała modelarnia. W programie: makiety, 
modele, budynki, pojazdy, miniaturowy świat;
9) Dzieci z różnych stron świata. W programie: 
ciekawostki o odległych krajach oraz życiu 
i nauce dzieci tam mieszkających.

Można zapisywać się od razu na cały cykl lub na wy-
brane dni. Warsztaty prowadzone są w Kołbieli, Ru-
dzienku, Kątach i Władzinie. Zajęcia odbywają się przy
minimalnej liczbie 7 osób.

W trosce o zdrowie uczestników na warsztatach
obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa.
Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć bę-
dzie musiał dezynfekować ręce. Powinien również
mieć ze sobą maseczkę ochronną. Bezwzględnie nie

będą w warsztatach mogły uczestniczyć dzieci z wyraźnymi objawami cho-
roby. Między zajęciami sale warsztatowe są dezynfekowane i wietrzone.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biblioteki w Kołbieli. Na
stronie internetowej GBP w Kołbieli znajdują się: regulamin warsztatów oraz
deklaracja uczestnictwa, którą powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny
dziecka. Katarzyna Bajer, GBP w Kołbieli

WAKACYJNI ODKRYWCY

Chcąc jak najrzetelniej i  najbardziej
szczegółowo przedstawić propozycje
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli
postanowiliśmy rozbudować naszą
stronę internetową (www.biblioteka-
kolbiel.pl). Aby zaś dotrzeć do jak naj-
większej liczby odbiorców, na bieżąco
aktualizujemy informacje na Face-
booku i Instagramie. 

Co można znaleźć na stronie biblioteki?
Oprócz podstawowych informacji dotyczą-

cych adresu, godzin otwarcia, a także regula-
minu i statutu placówki zamieszczane są
wszystkie aktualności związane z działalnością
czytelniczą i kulturalną. Na głównej stronie pub-
likujemy sześć najbardziej aktualnych wydarzeń.
Odpowiednio w zakładce Biblioteka w Kołbieli,
Filia w Kątach i Filia w Rudzienku znajdują się
przede wszystkim nowości książkowe oraz bie-
żące działania. 

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia
koronawirusem część  działań Gminnej Biblio-
teki Publicznej została przeniesiona do rzeczy-

wistości wirtualnej. Udostępniliśmy najcie-
kawsze linki działań kulturalnych w sieci, z któ-
rych można bezpłatnie korzystać. Dostępne są
warsztaty manualne dla dzieci prowadzone
przez Katarzynę Jędrzejewską z Furtki Wyob-
raźni. Zajęcia do marca br. były prowadzone 
stacjonarnie w siedzibie biblioteki, jednak z po-
wodu zamknięcia placówki zostały udostęp-
nione w formie nagrań wideo. Zajęcia są cały
czas dostępne na kanale YouTube biblioteki w
Kołbieli, linki podane są także na stronie. Jeśli
jeszcze ktoś nie miał okazji zapoznać się z tą
propozycją – zachęcamy. Do wyboru są aż 23
warsztaty. Z pewnością każde dziecko znajdzie
temat, który je zaciekawi. 

Na stronie znajduje się również kalendarz
wydarzeń, na którym umieszczane będą
wszystkie imprezy organizowane przez biblio-
tekę. Przez stronę można także przejść do na-
szego Facebooka (prosimy o polubienia) 
i Instagrama, gdzie zamieszczamy i promujemy
nie tylko działania biblioteki, ale także inne wy-
darzenia organizowane w gminie. Każdy, kto
chciałby wypromować za pośrednictwem na-

szej strony swoje wydarzenie kulturalno-spo-
łeczne, proszony jest o kontakt z pracownikami
biblioteki. Zachęcamy również do polubienia
stron facebookowych naszych filii w Kątach 
i Rudzienku.

Cały czas tworzony jest katalog zbiorów,
który, mamy nadzieję, zostanie udostępniony do
końca roku. Zakładka katalogu książkowego
jeszcze nie jest aktywna, więc zapytania o do-
stępność książek przyjmujemy, jak na razie, te-
lefonicznie. W trakcie budowy jest również
strona Biuletynu Informacji Publicznej, czyli
strona tworzona w celu powszechnego udo-
stępniania informacji publicznej w postaci elek-
tronicznej. 

Z lewego boku strony internetowej zain-
stalowaliśmy przycisk dla osób niedowidzących.
Kliknięcie powoduje przełączenie się na kolory
kontrastowe. W zakładce dostępne są również
funkcje zwiększenia czcionki, podkreślenia lin-
ków czy przejścia na filtr w szarościach.

Życzymy miłego przeglądania i zapraszamy
do kontaktu. Katarzyna Bajer,

GBP w Kołbieli

BIBLIOTEKA W SIECI
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SĘPOCHÓW
Sępochów powstał w XV wieku. Pierwsza
wzmianka pochodzi z zapisków herbowych 
z 1464 roku. (Sopanchowo).  Kolejne informacje
pochodzą z 1478 roku i 1525 roku. Dziedziczył tu
miejscowy drobny ród szlachecki. 

Nazwa wsi pochodzi od słowa „sopuch”,
które oznaczało otwór w piecu prowadzący do
komina, od tej nazwy z czasem powstała nazwa
osobowa „Sopąch”. 

W 1576 roku nazwę wsi zapisano jako Sepo-
chowo. W tym czasie dziedzicem wsi był ród Sę-
pochowskich, który przyjął nazwisko od nazwy
rodowej wsi. Była to niewielka wioska licząca za-
ledwie 1 włókę ziemi. 

O Sępochowskich nie zachowały się prawie
żadne ślady. Milczą o nich „Herbarze”. Zapewne 
w pierwszej połowie XVII wieku ród ten albo wy-
marł, albo wyprzedał swoją rodową wieś. Sępo-
chów kupili  Komońscy herbu Lis, dziedzice Rudna
i Rudzienka, a na przełomie XVII i XVIII wieku Sę-
pochów przeszedł na własność Karczewskich.  

Była to niewielka miejscowość i nie wszystkie
źródła ją wymieniają. W 1705 roku podczas podziału
dóbr po Janie (Władysławie ) Karczewskim Sępo-
chów przeszedł na własność Antoniego Karczew-
skiego, a od 1741 Michała Karczewskiego. Po śmierci
Michała Karczewskiego w 1782 roku na rok tą wieś
objął jego syn Stanisław Karczewski, jeden z pierw-
szych polskich zesłańców na Syberię. W końcu XVIII
wieku wieś przejął Marcin Chrzanowski, a potem
jego zięć Markowski i jego potomkowie. 

W  1827 roku  było w tej miejscowości 19
domów i 165 mieszkańców.  W 1864 roku pod-
czas uwłaszczenia powstało 26 gospodarstw rol-
nych na 221 morgach dawnej ziemi dworskiej. Do
dóbr Rudna należał nadal tylko folwark Sępochów,
ale i ten w 1873 roku został wraz z folwarkiem
Dąbrowa oddzielony od dóbr Rudna i sprzedany.
Majątek Sępochów w tym czasie liczył 1129 mórg
obszaru, był tu młyn wodny. 

W okresie międzywojennym Sępochów dzie-
lił się na Sępochów folwark, Sępochów leśni-
czówkę, Sępochów osadę młyńską i Sępochów
wieś. Wszystkie te osady należały do gminy Koł-
biel. W folwarku było 6 domów i 52 mieszkańców,
w leśniczówce 1 dom i 4 mieszkańców z tym, że

mieszkańcy leśniczówki byli ewangelikami. Nato-
miast we wsi Sepochów i osadzie młyńskiej było
46 domów i 238 mieszkańców.

Właścicielem ziemskim w okresie między-
wojennym był Józef Gardocki, a majątek liczył 393
ha. Właścicielem młyna wodnego był również J.
Gardocki.  

SKORUPY
Początki wsi sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Na
mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku zaznaczono
miejscowość Skorupy. Jest to pierwsza wzmianka 
o tej miejscowości. Wieś założyli dziedzice Kołbieli 
i do 1864 roku Skorupy należały do dóbr kołbielskich,
należących do Markowskich. W 1864 roku podczas
uwłaszczenia ziemi dworskiej powstało tu 8 gospo-
darstw na 155 morgach ziemi. Skorupy stały się sa-
modzielną wsią w gminie Kołbiel. 

W 1889 roku nazwę wsi zapisywano jako
Skorupki lub Skorupy.  W tym czasie mieszkało tu
80 osób. Natomiast w  1921 roku było 15 domów
i 93 mieszkańców. 

SIWIANKA
Spis podatkowy z 1576 roku informuje o wsi Siwa
Wola. Jest to pierwsza wzmianka o tej miejscowo-
ści. Dopiero w XVIII wieku nazwę zapisywano jako
Siwianka. Wieś założyli najpewniej  ówcześni dzie-
dzice Dobrzyńca, czyli Ciołkowie. Według spisu po-
datkowego dziedzicami wsi byli bracia Franciszek 
i Andrzej Ciołkowie. Wieś liczyła 5 włók ziemi. 

Kolejne losy tej wsi są takie same jak losy Do-
brzyńca. W XVII wieku dobra Dobrzyniec przejęli
Borowscy herbu Junosza. W połowie XVII wieku był
to Fabian Borowski herbu Junosza, a następnie jego
syn Wojciech Fabian. Po Fabianie Wojciechu Bo-
rowskim wieś objął jego syn Wojciech, a potem 
w 1782 roku jego bratanek Jan Borowski. 

Była to niewielka osada. Na początku XIX
wieku liczyła zaledwie 10 domów i 60 mieszkań-
ców. W tym czasie włączono ją do dóbr Dobrzy-
niec Mały. W 1864 roku podczas uwłaszczenia
ziemi dworskiej w Siwiance powstało 10 gospo-
darstw rolnych na 93 morgach ziemi.  Folwark Si-
wianka do 1875 roku należał do dóbr Dobrzyniec
Mały, a następnie został rozparcelowany między
bezrolnych napływowych chłopów-kolonistów. 

W ten sposób powstała osada Siwianka - kolonia
na obszarze 529 mórg. Według danych na rok
1889 mieszkało w tej wsi  50 osób. Podczas spisu
powszechnego z 1921 roku we wsi Siwianka nali-
czono 14 domów i 74 mieszkańców, a w kolonii
16 domów i 101 mieszkańców. Siwianka - kolonia
miała lepsze warunki rozwoju, ponieważ powstała
na większym obszarze niż wieś Siwianka. Obie
miejscowości należały do gminy Glinianka. 

STARA WIEŚ
(dzisiaj w granicach administracyjnych Kołbieli )
Pierwsze informacje o tej miejscowości pochodzą
z drugiej połowy XVI wieku. W spisie podatko-
wym z 1576 roku wymienia się miejscowość Wola
Kolibielska. Miejscowość liczyła już wtedy 5 włók
obszaru. Była to osada wiejska założona przez
Kołbielskich i należąca do tych dóbr. 

Nazwa Wola Kolibelska pojawia się w doku-
mentach do XVIII wieku, kiedy to miejscowość
przyjęła współczesną nazwę. 

Początkowo dziedzicami wsi byli Kołbielscy,
ale na przełomie XVI i XVII wieku Stara Wieś  - po-
dobnie jak Kołbiel - uległa podziałowi między
wiele rodów szlacheckich. Kolejne podziały dóbr
kołbielskich pociągały za sobą podziały wsi nale-
żących do tych dóbr. 

Na początku XVII wieku obok Kołbielskich
dziedziczyli tu również Głuszyńscy, Grabiankowie,
Sępuchowscy oraz Sufczyńscy. Z czasem domi-
nującą pozycję uzyskali Grabiankowie. Grabian-
kowie posiadali już pewne działy ziemi od 1598
roku. Dobra te kupił Bartłomiej Grabianka herbu
Leszczyc. Miał on trzech synów: Marcjana, Jana 
i Bartłomieja, którzy w 1620 roku odziedziczyli Koł-
biel, Starą Wieś i Gozd po śmierci ojca. Bracia do-
szli do porozumienia i dwaj starsi sprzedali swoje
części najmłodszemu z braci Bartłomiejowi. 

Bartłomiej Grabianka młodszy ,,właściciel
Kołbieli i wsi przyległych" został sekretarzem kró-
lewskim w 1623 roku, a w 1630 był już stolnikiem
czerskim. Zmarł w połowie XVII wieku, a dobra
kołbielskie odziedziczył jego syn Wojciech, który
był właścicielem tych dóbr do 1717 roku. Następ-
nie panem Starej Wsi był Antoni Grabianka, pod-
komorzy czerski, zmarły w 1743 roku. Kołbiel 
i okoliczne wsie stały się wspólną własnością
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synów Antoniego: Adama, Józefa, Jana i Jacen-
tego. W 1754 roku bracia podzielili między sobą
te dobra. Jacenty Grabianka został wtedy właści-
cielem Starej Wsi, a w 1787 roku po bezpotomnej
śmierci swych braci został jedynym właścicielem
dóbr kołbielskich. W 1791 roku Jacenty Grabianka
sprzedał Kołbiel i okoliczne wsie Karolowi de
Glave.   Karol de Glave dziedziczył tylko kilka lat,
a dobra kołbielskie kupił Marcin Chrzanowski
herbu Korab. Po śmierci Chrzanowskiego dobra
kołbielskie przeszły na własność Walentego Mar-
kowskiego herbu Bończa, zięcia Chrzanowskiego
i jego potomków. 

W 1827 roku wieś liczyła 14 domów i 118
mieszkańców. Obok wsi istniał folwark. Miej-
scowość znalazła się przy trakcie lubelskim, wy-
budowanym w pierwszej połowie XIX wieku.
Znalazła tu siedzibę stacja pocztowa. 

Podczas uwłaszczenia ziemi dworskiej w tej
wsi powstało 35 gospodarstw rolnych na 117 mor-
gach ziemi.  Obok - cały czas - istniał folwark
ziemski należący do Markowskich, a w 1866 roku
kupił go Józef hrabia Zamoyski herbu Jelita. W tym
czasie dawne dobra kołbielskie uległy uwłasz-
czeniu i właśnie Stara Wieś stała się centrum
dawnych dóbr. 

Korzystne położenie miejscowości, a przede
wszystkim gospodarność nowego dziedzica, do-
prowadziły do rozkwitu tej miejscowości. 

Józef Zamoyski wprowadził nowe metody
zarządzania dobrami ziemskimi. Tak opisywano
Starą Wieś pod rządami Zamoyskiego: „Jako zie-
mianin nie mniejsze położył zasługi. Majątek
jego, Stara Wieś pod względem gospodarstwa
rolnego jest jednym z najpiękniejszych w kraju, i
może być słusznie nazwanym fermą wzorową,
jakoż wielu rolników, z odleglejszych nawet oko-
lic nie raz tam przybywało dla przyjrzenia się
urządzeniu tego folwarku, który wprawdzie wiele
kosztował, ale za to pod każdym względem nic
zgoła do życzenia nie pozostawia. Wszystkie pola
w tym kilkunastowłókowym majątku (pisze Ku-
ryer Poranny) są zdrenowane, łąki zirygowane,
bagna osuszone i zamienione w łąki. Inwentarz
żywy składa się z dwóch ras bydła i z trzech ras
owiec. Znajdują się tam wzorowo urządzone:
młyn, olejarnia, krochmalnia i młocarnia, poru-
szana parą. Dalej jest tam zbiór narzędzi i przy-
rządów gospodarczych, a zabudowania wszys-
tkie wzniesione są wzorowo pod każdym wzglę-
dem. Zamiarem zmarłego było otworzyć folwark
doświadczalny   i oddać go na usługi rolnictwu
naszemu. Spodziewać się należy, iż zamiar ten
nie zemrze ze śmiercią Założyciela". W innym
fragmencie czytamy: „Stara Wieś, to pańska fan-
tazya, bez zwątpienia, ale ileż tu wieśniaków 
o wypogodzonem obliczu, co kieliszka do ust 
w życiu nie wzięli. W Starej wsi hr. Józef kochany
był jak ojciec prawdziwy". W tygodniku  ,,Linia
Otwocka" czytamy, że w majątku Zamoyskiego

obowiązywały: „zasady umowy o pracę, wolnych
dni, utrzymywania warunków higienicznych (np.
mieszkania oddzielne dla każdej familii, w zimie
dubeltowe okna ... wodociąg w każdym miesz-
kaniu). W majątku była pralnia  i prasowalnia, ma-
giel, suszarnia, własny sklep, gdzie po cenach
kosztu sprzedawano kaszę, sól, naftę i płótno z
Żyrardowa, łaźnia przy machinie parowej. (...)
Była apteka, gdzie każda rodzina mogła dostać
lekarstwa za 1 rubel bezzwrotnie, był fundusz
utworzony na książki, materiały szkolne... Jest też
ostrzeżenie, że ... służącego żaden oficjalista nie
może użyć do spraw osobistych. ,,Czytamy dalej,
że „Zamoyski zorganizował szkołę (powszechną -
dla dzieci robotników folwarcznych), gdzie co-
dziennie, a w niedzielę od 3 do 5 po południu
uczono czytać, pisać oraz rachować. Hrabia wiele
pieniędzy przekazywał na książki przeznaczone
dla nauki rzemieślników, fundował stypendia dla
uczniów szkół rządowych lub tych co pragnęli
kształcić się dalej za granicą. Często robił to ano-
nimowo, bo unikał rozgłosu. W zawodowej szkole
rolniczo-handlowej, którą założył przy folwarku
uczyli się umiejętnego gospodarowania synowie
ubogiej szlachty."

Ten opis być może w wielu miejscach jest
przesadzony i wyolbrzymiony, ale informuje 
o tym, że Zamoyski był niezwykłym człowiekiem
na tle swojej epoki. Nie było tu jednak stadniny
koni, która istotnie była w Starej Wsi należącej do
Zamoyskich, ale nie pod Kołbielą, ale pod Grój-
cem. Stara Wieś stała się  główną siedzibą Józefa
Zamoyskiego i już w 1866 roku zaczęto budować
tu pałac ukończony w 1878 roku według projektu
Leandra Marconiego. 

Rok 1878 był jednocześnie rokiem śmierci Jó-
zefa Zamoyskiego, niewątpliwie największej

postaci w historii tej miejscowości. Hrabia Za-
moyski zmarł bezpotomnie, a jego majątek Stara
Wieś wyceniono na sumę 141 558  rubli i 94 ko-
piejki. Objął je jego starszy brat Tomasz XIV ordy-
nat zamoyski. 

Tomasz Zamoyski urodził się w 1832 roku 
w Klemensowie. W 1866 roku został kolejnym 
ordynatem zamoyskim. Ożenił się z Marią z Po-
tockich w 1869 roku i miał trzy córki i trzech
synów. Zmarł w San Remo w 1889 roku. 

Pod rządami kolejnego z Zamoyskich Stara
Wieś nadal była rozwinięta gospodarczo. Słownik
Geograficzny Królestwa Polskiego z 1890 roku in-
formuje:  Starawieś (...) leży przy linii dr. żel. Nad-
wiślańskiej, poza Otwockiem o 3 w. od
Celestynowa, przy szosie lubelskiej. (...) Wzorowe
gospodarstwo rolne, młyn parowy z prod. Na 
35 000 rs., fabryka krochmalu, piękne inwenta-
rze, owczarnia (z hodowlą owiec Negretti na
wełnę i Southdown o Oksford na mięso), irygacja
łąk. Właścicielem dóbr jest hr. Zamoyski."

Dobra (folwark) Stara Wieś obejmowały 1256
mórg ziemi dworskiej, a obszar wsi wynosił 124
morgi. Wieś miała 300 mieszkańców.  

Po śmierci Tomasza Zamoyskiego majątek
Stara Wieś stała się własnością kolejnego ordy-
nata, najstarszego syna Tomasza Zamoyskiego,
Maurycego Klemensa Zamoyskiego   (ur. 30 lipca
1871). W 1906 roku ożenił się Maurycy Zamoyski
z Marią z Sapiehów. 

Według spisu powszechnego z 1921 roku  ist-
niał  tu folwark mający 20 domów i 276 miesz-
kańców. Natomiast miejscowość Stara Wieś „A”
liczyła  12 domów i 64 mieszkańców, a Stara Wieś
„B”  miała 20 domów  i 104 mieszkańców. 

Leszek Zugaj i Adam Budyta 
CDN.

Zespół pałacowy Zamoyskich w Starej Wsi
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Stowarzyszenie Klub Sportowy „Sokół” Kołbiel zaprasza na zajęcia sportowe - piłka nożna 
-  wszystkie dzieci i młodzież z roczników od 2014 do 2005.

Zajęcia odbywają się przez cały okres wakacji na Gminnym Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Kołbieli 
przy ulicy Nauczycielskiej . Szczegółowych informacji udzielają trenerzy poszczególnych grup.

Dominik Dąbrowski

ZAJĘCIA SPORTOWE
PRZEZ CAŁE WAKACJE

Andrzej Kamiński – Proszę powiedzieć coś o sobie.
Michał Grzywacz - 38 lat, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:
wychowanie fizyczne o specjalności trenersko-menadżerskiej oraz trenera
przygotowania motorycznego. Ponadto mam tytuł menedżera sportu uzys-
kany na studiach podyplomowych oraz ukończyłem studia podyplomowe
w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Mam także doświadczenie 
zawodowe jako trener sportowy, nauczyciel wychowania fizycznego, 
koordynator organizacji zawodów sportowych w powiecie, dyrektor 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Odbyłem praktyki i staże trener-
skie w klubach sportowych, współpracowałem z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi. Miejsce zamieszkania  - Osieck.

AK – Jakie  obowiązki postawiły przed Panem władze gminy ?
MG - Zarządzanie obiektem sportowym, współpraca z klubami sporto-

wymi i placówkami oświatowymi, organizacja imprez sportowych i rek-
reacyjnych. Stanowisko -  inspektor ds. sportu i rekreacji

AK - Jaki ma Pan plan działania? Nowe sekcje? Turnieje?... 
MG - W pierwszej kolejności to uruchomienie ośrodka i wprowadzenie
wielosekcyjności w grach zespołowych, jak i sportach indywidualnych.
Wydarzenia sportowe, zawody szkolne, powiatowe, gminne.

AK – Jaki ma Pan plan wykorzystania stadionu komercyjnie?
MG - Komercyjne usługi sportowo-rekreacyjne mające na celu populary-
zację sportu i obiektu według zapotrzebowania społecznego,a przede
wszystkim uwzględnianie potrzeb lokalnej społeczności. 

AK – Dziękuję za rozmowę.

CHCĘ OŻYWIĆ STADION
Z Michałem Grzywaczem, inspektorem ds. sportu i rekreacji - rozmawia Andrzej Kamiński
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FLUFFY - najprawdziwszy miś koala. Po
śmierci jego właścicieli rodzina zabrała
wszystko... OPRÓCZ NIEGO. Zostawili go na
pastwę losu. Teraz w schronisku, choć nie-
wyraźnie, widzi malutkie światełko nadziei.
Fluffy ma pewnie z 10 lat. Sięga przed kolano. Jego imię nie jest przypadkowe! Puchaty, mięciusi, o urodzie koali. Z charak-

teru jest nieśmiały, większość czasu spędza w boksie - zamknięty w sobie... Spacery to dla niego moment ukojenia i odpoczynku od schroniskowego gwaru.
Na smyczy radzi sobie nieźle, choć mógłby się jeszcze poduczyć. W stosunku do innych psiaków jest przyjazny. Prawdopodobnie dogada się nawet z kotem!
Jest wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowany. Pilnie prosimy o mądrą rodzinkę dla naszego misiaka. 

COSTA - młoda panienka do wzięcia, ma nie wiecęj niż 2-3 latka. Z charakteru jest łagodna.  Każdego człowieka przyjmuje z
otwartym serduszkiem.  W ogóle nie wybrzydza. Jest stuprocentowo przyjazna, ma duszę niewinnego dziecka.  Costa może
mieszkać z innymi pieskami -  po wcześniejszym zapoznaniu.  Jest wysterylizowana, zaczipowana i zaszczepiona. Już zazdro-
ścimy temu, kto zabierze ją ze sobą do domu!!!! Bo ktoś ją adoptuje, prawda?

TYGRYSEK to ok 7-tygod-
niowy kociak. Jest cudow-
nym, uroczym chłopcem
uwielbiającym zabawę. Zos-
tał porzucony w jednej 
z wsi, trafił do nas niestety
bez matki! Pilnie poszuku-

jemy dla niego kochającego , odpowiedzialnego domu z ko-
cimi zabezpieczeniami. Zaszczepiony, odrobaczony,
zaczipowany! Czeka w schronisku. Nie dajcie mu tu dorastać.
Czekamy na ankiety.

ADOPCJE

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




