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Planujemy Dożynki 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
włączyć się aktywnie w przygotowywa-
nie dożynek gminno-parafialnych. Wy-
darzenie planowane jest na 29 sierpnia
2021 r.

Artyści (muzycy, grupy kabaretowe, zespoły ta-
neczne itp.) z Kołbieli i okolic, którzy chcieliby wy-
stąpić podczas dożynek, zapraszamy do kontaktu

z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kołbieli. Dziękujemy kołom gospodyń wiejskich,
które jak co roku przygotowują na ten dzień
piękne, okazałe wieńce. 

Do współpracy zapraszamy również wystaw-
ców  - rękodzielników, którzy chcieliby pokazać
swoje prace na stoisku podczas imprezy. Tradycyj-
nie uroczysta msza święta odbędzie się o 12.30
(29.08.2021) w kościele parafialnym w Kołbieli. Na-
stępnie korowód dożynkowy przejdzie ulicami Koł-
bieli na plac targowy, gdzie odbędzie się część
rozrywkowa święta. Zakończenie imprezy plano-
wane jest na godz. 22. Mamy nadzieję, 
że w tym roku pandemia nie zmieni naszych planów.
Dane kontaktowe: GBP w Kołbieli, ul. Szkolna 1, 05-
340 Kołbiel, tel. 25 757 39 92. Katarzyna Bajer
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AKTUALNOŚCI

Skończyła się szkoła, zaczęły się
wakacje. Jednak tegoroczne lato
znów nie sprzyja planowaniu nie-
zwykłych, dalekich, zagranicznych
wycieczek. Pandemia, choć trochę
odpuściła, jednak nadal daje 

o sobie znać. W tej sytuacji najlepiej planować wy-
poczynek w Polsce, na Mazowszu, a szczególnie
w gminie Kołbiel. Chyba wszyscy mieszkańcy Koł-
bieli zgodzą się z tezą, że nasz teren obfituje w wiele
urokliwych miejsc do relaksu, wycieczek, zwiedza-

nia czy aktywności fizycznej. Wszystkim z pewnoś-
cią znane są malownicze miejsca nad Świdrem, ale
może nie każdy wie, że w okolicy powstały bardzo at-
rakcyjne turystycznie lokalizacje. 

Polecam oczywiście punkty gminne, czyli bib-
liotekę publiczną w Kołbieli oraz filie w Kątach
i Rudzienku, które już zaczęły działać w pełnym za-
kresie (szczegółowe informacje o godzinach otwar-
cia znajdują się na stronie www.bibliotekakolbiel.pl),
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, który udostępnia
nieodpłatnie swoje boiska. Zarówno mieszkańców,
jak i turystów odwiedzających gminę mogą zain-
teresować również typowo turystyczne ośrodki: La-
wendowa Dolina, Lawendowa Siwianka, Ranczo

nad Świdrem czy Jurta Kołbielska. Informacje 
o tych punktach można znaleźć w aplikacji tury-
stycznej gminy Kołbiel, którą bezpłatnie łatwo po-
brać na smartfonie. 

Mimo trudności związanych z koronawirusem
życzę wszystkim planującym wakacje udanego wy-
poczynku. Natomiast uczniom, którzy pokonali ko-
lejny bardzo trudny czas nauki szkolnej, wielu
możliwości odreagowania stresu niezależnie od
miejsca, w którym spędza się wakacje. Mam na-
dzieję, że za dwa miesiące pełni sił i zapału przystą-
pią do nauki. Na razie jednak odpoczywajcie i cieszcie
się latem! Katarzyna Bajer, 

Redaktor naczelna „Naszej Kołbieli”

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

ONGIŚ I DZIŚ

Zapraszamy wszystkich fotografów amatorów i zawodowców do wzię-
cia udziału w konkursie fotograficznym „Ongiś i dziś”. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów zakupowych do księgarni
internetowych. 

Tematem konkursu jest ukazanie zmian, które zaszły na terenie Gminy Kołbiel na-
przestrzeni lat. Praca konkursowa ma polegać na zestawieniu starej fotografii: obiektu
historycznego lub osoby (np. kamienicy, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła, cmen-
tarza, starej fabryki, placu, ulicy, krajobrazu, przyrody, członka rodziny, grupy lub jednej
osoby itp.) z aktualną fotografią tego obiektu lub człowieka/ludzi. Zdjęcie współczesne
ma być tak skadrowane i wykonane, aby możliwie najdokładniej pokrywało się ze zdję-
ciem historycznym. Ważny jest odpowiedni dobór miejsca, aby zdjęcie było wykonane
ze zbliżonego do planu zdjęcia historycznego. 

Prace należy nadsyłać do 30 września 2021 roku. Dla laureatów przygotowano 
atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce zwycięzca otrzymuje bon w wysokości 500,00
zł, za drugie miejsce bon o wartości 300,00 zł, a za trzecie – 150,00 zł na zakupy w księ-
garni internetowej. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kołbieli www.bibliotekakolbiel.pl Katarzyna Bajer, fot. aktualna Jacek Grymuza
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Ten zawsze aktualny o tej porze roku slogan wybrzmiał po raz
kolejny i w naszej szkole. 

Uroczyste, piękne i wzruszające pożegnanie dotyczyło szczególnie klas
ósmych, które to po raz ostatni w charakterze uczniów pojawiły się w mu-
rach szkoły. 

Koledzy z klas siódmych, pod przewodnictwem swoich wychowawców,
zadbali o miły i serdeczny nastrój uroczystości zakończenia roku szkolnego,
ofiarowali także pamiątkowe upominki.

Łzy wzruszenia 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. Jesteśmy z nich
dumni i pewni, że zapas wiedzy, doświadczenia i umiejętności, jakie wynoszą
z naszej placówki, pomogą im dobrze poradzić sobie w dalszym życiu.

Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała
wszystkim za pracę w tym trudnym, nietypowym, bo naznaczonym pande-
mią roku. 

Składamy wszystkim serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych wakacji,
wielu wrażeń i wspaniałych przygód. Do zobaczenia we wrześniu!

Aneta Bartnicka SP Kołbiel

Kwiaty same się nie sadzą,
Pielić też się nie chcą same,
Prace ktoś wykonać musi,
Piękno jest wypracowane.

Nie niszcz, nie śmieć, nie wyrywaj,
Piękniej jest, gdy wszędzie czysto,

Radość oczom niosą kwiaty,
To rzecz chyba oczywista.

Kosze po to, aby śmieci
Do nich były wyrzucane,
A nie po to, by trawniki,
Były nimi zaśmiecane.

Szanuj prace innych ludzi
I doceniaj trud włożony.

To jest nasza wspólna ziemia,
Niech trud będzie doceniony.

Sołtys Kołbieli Bogumiła Araszkiewicz
i Rada Sołecka 

ŻEGNAJ SZKOŁO,
WITAJCIE WAKACJE!

APEL DO CIEBIE

Dzięki społecznej pracy mieszkanek: sołtys Kołbieli Bogumiły Araszkiewicz, 
Krystynie Matłacz, Grażynie Łuczak, Wandzie Paprockiej -Ćwiek, 

Elżbiecie Mlonce i Barbarze Wilczyńskiej zakwitło centrum gminy
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Oszczędzanie wody jest szczególnie
ważne w okresie letnim, kiedy pobory
wody wzrastają kilkakrotnie w stosunku
do reszty roku. Mało kto wie, że na sta-
tystycznego Polaka przypada niewiele
więcej wody niż na mieszkańca Etiopii.
Podajemy przykłady, jak w prosty sposób
oszczędzać wodę.

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?
W pierwszej kolejności sprawdź stan instalacji
wodociągowej w Twoim domu:
• Zlokalizuj i zlikwiduj przecieki; odczytaj stan
wodomierza. Następnie przez 2 godziny nie ko-
rzystaj z wody. Jeżeli wodomierz nie wskazuje do-
kładnie tego samego stanu, masz przeciek!
• Sprawdź, czy nie wycieka woda z rezerwuaru
Twojej toalety. W tym celu dodaj do zbiornika jakiś
barwnik lub specjalną kostkę dezynfekującą. Je-
żeli występuje przeciek, zabarwiona woda pojawi
się w muszli klozetowej w ciągu 30 minut.
• Zamontuj dodatkowe urządzenia ograniczające
zużycie wody, jak np. perlatory i spłuczki w toa-
lecie z funkcją spłukiwania 3/6 litrów.
• Napraw kapiące krany, wymieniając uszczelki. Jeżeli
woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę, można
oczekiwać utraty nawet 11 935 litrów wody rocznie.

W DOMU
• Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy
można jej użyć powtórnie do innych celów, np. do
podlewania kwiatów, ogrodu czy sprzątania.
• Jeżeli przycisk (rączka, dźwignia) przy rezerwuarze
wody służący do spłukiwania zacina się i pozwala
wodzie płynąć dłużej niż to konieczne, wymień lub

wyreguluj. Sprawdź, czy w rezerwuarze nie ma zuży-
tych, zardzewiałych czy zepsutych części. Większość
z nich jest niedroga, dostępna i łatwa w montażu.
• Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Chus-
teczki, owady i inne tego typu śmieci wynieś ra-
czej do kosza na odpadki niż do toalety.

• Do kąpieli napełniaj wannę w 1/3, a przedtem
zatkaj odpływ korkiem. Początkowy napływ zim-
nej wody może być ogrzany przez dodanie póź-
niej gorącej.
• Wybierz prysznic zamiast kąpieli w wannie - ko-
rzystając z prysznica zużywasz mniej wody.
• Bierz szybki prysznic. Zastąp obfity natrysk
wersją oszczędnościową, czyli z małym strumie-
niem wody.
• Zakręcaj kran, kiedy myjesz zęby, golisz się lub
myjesz twarz.
• Zmień krany na nowoczesne, posiadające aera-
tory (napowietrzacze) i ograniczniki strumienia.
• Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy ją
całkowicie wypełnisz lub ustaw program
oszczędnościowy.
• Kiedy zmywasz ręcznie, napełnij jedną komorę
zlewu lub miskę wodą z płynem. Następnie spłu-
kuj naczynia szybko pod niewielkim strumieniem
bieżącej wody. 
• Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mięsa
lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie przez noc w lo-
dówce lub mikrofalówce
• Rozważ zainstalowanie natychmiastowego,
przepływowego podgrzewacza wody na kuchen-
nym kranie. Dzięki temu nie będziesz czekać z od-
kręconym kranem aż pojawi się ciepła woda. To
obniży koszty zarówno zużycia wody, jak i energii.
• Zaizoluj rury. Będziesz miał szybciej ciepłą wodę
i unikniesz jej marnowania, kiedy się podgrzewa.
• Uzyskuj właściwą temperaturę, zmniejszając
strumień ciepłej wody, a nie zwiększając strumień
zimnej.
• Zamontuj baterie jednouchwytowe. Regulacja
temperatury za pomocą dwóch kurków to strata
czasu i wody. Kran jednouchwytowy reguluje
temperaturę natychmiast.

W OGRODZIE I NA PODJEŹDZIE:
• Trawnik podlewaj oszczędnie. Ogólną regułą jest
to, że trawa potrzebuje podlewania latem co 5–7
dni. Obfity deszcz eliminuje konieczność podle-
wania nawet przez 2 tygodnie.
• Podlewaj rośliny wczesnym rankiem, kiedy tem-
peratura i prędkość wiatru są najniższe. To redu-
kuje straty wynikłe na skutek parowania.
• Podlewając ogród, nie mocz ulicy, podjazdu 
i chodnika. Ustaw zraszacz tak, aby podlewać tylko
trawnik i kwiaty, a nie miejsca wybetonowane.
• Używaj najbardziej ekonomicznego zraszacza.
• Podnieś ostrza kosiarki co najmniej na wysokość
3 cm. Wyższa trawa jest bardziej ukorzeniona i le-
piej utrzymuje wilgotność niż trawnik krótko przy-
strzyżony.
• Ziemię wokół drzew i krzewów okrywaj korą dla
zachowania wilgotności. Pomaga to także kon-
trolować chwasty, które konkurują z pielęgnowa-
nymi roślinami o wodę.
• Nie myj wężem wjazdu czy chodnika – używaj
szczotki lub miotły, a zaoszczędzisz tysiące litrów
wody rocznie.
• Wyposaż swój wąż ogrodowy w zamykaną koń-
cówkę, która pozwala regulować strumień wody.
Kiedy skończysz podlewanie, zakręć kran, aby
uniknąć przecieków.
• Sprawdzaj regularnie szczelność połączeń i za-
wory w wężu ogrodowym.
• Myj samochód w myjni, która stosuje recykling
wody, a jeśli wykonujesz to na swojej posesji, wy-
korzystaj wiadro z wodą i gąbkę zamiast bieżącej
wody z węża.
• Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, zasta-
nów się nad założeniem zbiornika na wodę desz-
czową. Z powodzeniem można ją wykorzystywać
do podlewania ogródka. Oprac. Aneta Żołądek

OSZCZĘDZAJ WODĘ

Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta apeluje do mieszkańców Gminy Kołbiel jako odbiorców wody z wodociągów gminnych o ogranicze-
nie poboru wody w godz. 19.00- 22.00 do celów innych  niż socjalno-bytowe podczas panujących upałów. 

Bardzo proszę o racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej oraz ograniczenie używania jej do podlewania ogród-
ków przydomowych, upraw roślinnych, napełniania basenów i mycia pojazdów mechanicznych. Adam Budyta

Wójt Gminy Kołbiel

APEL WÓJTA GMINY KOŁBIEL O OSZCZĘDZANIE WODY

Zmiana rozkładów jazdy
Jak informuje firma przewozowa zabezpieczająca transport osobowy dla mieszkańców gminy Kołbiel w związku z wakacjami szkolnymi od 28 czerwca
2021 roku zostały ograniczone przewozy. Nie kursują autobusy oznaczone na rozkładzie jazdy literą „S”. Bez zmian pozostają rozkłady jazdy z ozna-
czeniami H, D, X, Y, +6, +7. Szczegółowe rozkłady jazdy znajdują się na stronie przewoźnika: www.woloszka.com.pl
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Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do pro-
gramu ,,Dobry start”, zmienią się zasady naboru wniosków 
o przyznanie tego świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie będzie przy-
znawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i po-
wiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany
proces obsługi programu ,,Dobry start”.

Według nowych zasad wnioski o świadczenie ,,Dobry start” będzie można
składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia
będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej - na wskazane konto
bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych, od 1
lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie
https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie
później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesią-
cach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny 
w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie ,,Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przed-
szkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. ze-

rówce w przedszkolu lub szkole. Program ,,Dobry start” nie obejmuje również
studentów.

Terminy składania pozostałych świadczeń
• Zasiłek rodzinny: od dnia 01.07.2021 r. drogą elektroniczną, 

od dnia 01.08.2021 r. w formie papierowej
• Fundusz alimentacyjny: od dnia 01.07.2021 r. drogą elektroniczną, 

od dnia 01.08.2021 r. w formie papierowej

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

W związku z toczącą się na całym świecie 
pandemią Covid-19, pojawiającymi się groźnymi
mutacjami, brakiem leków, które  walczyłyby 
z chorobą i dużą śmiertelnością, pracownicy
SPZOZ w Kołbieli wzywają mieszkańców Gminy
Kołbiel do szczepień przeciw Covid-19.

W przychodni SPZOZ szczepimy szczepionką Pfizer, która
jest szczepionką sprawdzoną i bezpieczną.

Obecnie realizujemy usługę szczepienia bez okresu
oczekiwania, czyli  bezpośrednio po wyznaczeniu wizyty 

u lekarza. Zapraszamy rodziców z dziećmi od 12 roku życia
do zgłaszania się na szczepienie – pomoże to uniknąć
wzrostu zachorowań jesienią, następnych dni niepokoju, 
zamkniętych szkół i zdalnego nauczania. Idąc na szczepie-
nie z dzieckiem, weźcie ze sobą innych członków rodziny, 
by zabezpieczyć się przed chorobą.

Pomyślcie o swoich rodzicach i dziadkach. Jeśli się nie
szczepili, okażcie serce i przekonajcie ich, by żyli w zdrowiu
jeszcze przez wiele lat. Życzymy Państwu słusznych decyzji
i do zobaczenia w przychodni.Kierownik Elżbieta Frydrysiak

i Pracownicy SPZOZ w Kołbieli

I n f o r m u j e m y,  
że w związku ze
zmianą ustawy 
z dnia 21 listo-
pada 2008 roku 
o wspieraniu ter-
momodernizacji 
i remontów już

od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy
budynków/ lokali będą musieli złożyć
deklarację o źródłach ciepła lub źród-
łach spalania paliw.

Deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spala-
nia paliw należało będzie składać:
– w przypadku nowo powstałych obiektów w ter-

minie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie budynku,
– w przypadku budynków już istniejących nie
później niż w terminie 12 miesięcy od dnia uru-
chomienia CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków), czyli od 1 lipca 2021 r.  do 30
czerwca 2022 r.

W jaki sposób można złożyć deklarację?
- w formie elektronicznej na stronie
https://zone.gunb.gov.pl/ 
- w formie papierowej; wypełniony dokument

można będzie wysłać listem albo złożyć osobi-
ście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokaliza-
cją budynku).

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nało-
żony ustawowo i za jego niewypełnienie w ter-
minie grozi grzywna!

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie
CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nad-
zoru Budowlanego.

Wszelkie informacje publikowane są na stro-
nie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

Magdalena Bieńkowska UG Kołbiel

Apel do mieszkańców Gminy Kołbiel

OBOWIĄZKOWE DEKLARACJE

ZMIANY W „DOBRY START” JUŻ OD LIPCA

!
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Pomysł, aby przywrócić prawa miejskie
Kołbieli, zrodził się już ponad rok temu.
Jednak sytuacja związana z pandemią
pokrzyżowała plany wdrożenia go 
w życie. Powrót do tematu prawdopo-
dobnie nastąpi na jesieni, zakładając,
że będzie można bez przeszkód przepro-
wadzić konsultacje społeczne. 

Przedstawiciele władz w uzyskaniu praw miej-
skich upatrują szanse na dodatkowe źródła finan-
sowania, przyciągnięcie inwestorów i nowych
mieszkańców, ale i powrotu do tradycji,
czyli do XVI wieku, kiedy Kołbiel otrzymała prawa
miejskie. „Na początku XVI wieku żył Erazm Koł-
bielski, zapewne z jego osobą należy łączyć przy-
wilej na powstanie miasta w Kołbieli. W 1526 roku
Mazowsze stało się częścią Korony Królestwa Pol-
skiego. Nowy władca Zygmunt I  często wydawał
przywileje miejskie w nowej dzielnicy. Na „fali
urbanizacyjnej” dnia 2 II 1532 roku  w dzień
oczyszczenia Św. Maryi, przywilejem królewskim
Kołbiel otrzymała prawa miejskie.  Nowo loko-
wane miasto otrzymało prawo niemieckie (Ius
Theutonicum).” (Małe ojczyzny. Historia Gminy
Kołbiel, Leszek Zugaj, Adam Budyta). Kołbiel po-
zostawała miastem do XIX wieku. „W 1869 roku,
1 czerwca, ukazem carskim Kołbiel straciła prawa
miejskie. Można przypuszczać, że utraciła prawa
miejskie za pomoc powstańcom uczestniczącym
w powstaniu styczniowym 1863 roku. Jednak jak
podają inne źródła, przyczyną odebrania praw
miejskich  nie stało się to jak się powszechnie
sądzi „za karę”, za udział w powstaniu stycznio-

wym, ale miało przyczyny ekonomiczne. W tym
czasie dokonano reorganizacji sieci miast 
w całym Królestwie Polskim” (ibidem). 

Powrót do praw miejskich Gminy Kołbiel to
również dodatkowy prestiż i możliwości finan-
sowe. Dla małych miast to szansa na korzystanie
z dwóch źródeł pomocowych środków unijnych
– dla miast i dla wsi. 

O przyznaniu przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji (MSWiA)  gminie lub
miejscowości statusu miasta decyduje pięć kry-
teriów. Głównym jest liczba mieszkańców. Sto-
sowana jest zasada, że miasto nie może mieć
mniej niż 2 tys. mieszkańców. Dodatkowym ar-
gumentem jest posiadanie praw miejskich 
w przeszłości. Nowe miasto musi wykazać, że
przynajmniej 60% jego mieszkańców utrzymuje
się z działalności pozarolniczej. Jednostka musi

mieć też wyodrębnione centrum (brak zabudowy
zagrodowej w części miejskiej) oraz niezbędną in-
frastrukturę techniczną, czyli wodociągi oraz ka-
nalizację. Katarzyna Bajer

Podstawy prawne:
• Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych na-
zwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1612; ost.zm. Dz.U. 
z 2005 r. nr 17, poz. 141)
• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm.
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 18 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw
niektórych miejscowości oraz obiektów fizjogra-
ficznych (Dz.U. nr 234, poz. 1586)

MIASTO KOŁBIEL

Urząd Gminy Kołbiel we współpracy z Gminną Biblioteką Pub-
liczną w Kołbieli zachęca wszystkich mieszkańców do po-
dzielenia się swoimi wspomnieniami, zdjęciami związanymi 
z miejscowością.

Od dłuższego czasu trwa akcja zbierania starych fotografii przedstawiają-
cych Kołbiel i jej mieszkańców. Teraz chcielibyśmy rozszerzyć zbiory również
o wspomnienia opisujące dawne tradycje, zwyczaje, kulinaria, słowem
wszystko, co może wzbogacić wiedzą o ludziach i regionie.

Dziękujemy pani Monice Kamont za podzielenie się ciekawą historią
swojej rodziny (Fot).

Na fotografii znajduje się Jan Ćwiek ze Starej Wsi Drugiej wraz ze
swoimi dziećmi: Janem, Feliksem  i Stefanią. Jan Ćwiek z zamiłowania był
stolarzem i cieślą. Na zdjęciu siedzi przy radiu skonstruowanym przez
niego i najstarszego syna (również Jana). Radio było pierwszym takim od-
biornikiem we wsi, a sąsiedzi chętnie przychodzili słuchać go.

Katarzyna Bajer

Zbieramy historie

Fotografię wykonano 17 sierpnia 1931 r.
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Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021. Urząd Statystyczny
w Warszawie informuje, że na terenie ca-
łego województwa mazowieckiego od 23
czerwca pracę w terenie rozpoczynają
rachmistrzowie spisowi. 

Rachmistrzowie będą docierać do tych osób,

które jeszcze się nie spisały przez Internet lub te-

lefon. Warto skorzystać z tej możliwości i wypeł-

nić obowiązek spisowy, aby nie myśleć o tym

podczas wakacji. 

Odmowa udzielenia odpowiedzi podczas wy-

wiadu realizowanego przez rachmistrza spiso-

wego skutkuje przekazaniem do organów ścigania

zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku usta-

wowego i wszczęciem postępowania w sprawie

o wykroczenie.

Rachmistrzowie są przygotowani do pracy 

w reżimie epidemicznym. Są zabezpieczeni 

w środki ochrony, a wywiad można przeprowa-

dzić w bezpiecznej odległości. 

Każdy rachmistrz posiada identyfikator, który

powinien być okazany na samym początku roz-

mowy. Sprawdzić tożsamość rachmistrza możemy

przez aplikację internetową na stronie https://rach-

mistrz.stat.gov.pl/formularz/lub dzwoniąc na info-

linię spisową 22 279 99 99. UG Kołbiel

TRWA SPIS POWSZECHNY

DZWONI NUMER
22 828 88 88?  

Odbierz - to rachmistrz spisowy!

Rachmistrzowie spisowi kontaktują się 
na razie tylko przez telefon. Niestety wiele

osób ignoruje połączenia od nich lub boi się
je odebrać. Należy pamiętać, że rachmistrzowie

dzwonią z dwóch numerów: 22 828 88 88
oraz za pośrednictwem infolinii spisowej 22
279 99 99. Te połączenia warto odbierać,

żeby z pomocą rachmistrza szybko i wygod-
nie wywiązać się z obowiązku udziału 
w Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).  

SPIS TRWA
DO 30 WRZEŚNIA
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A gdyby tak na przekór wszystkiemu, 
co się dzieje, jednak coś zrobić dla sie-
bie i innych? - pomyśleli mieszkańcy
Czterech Wiosek (Borkowa, Dobrzyńca,
Sępochowa i Siwianki ) i przyklasnęli ini-
cjatywie radnego Konrada Kurdeja, który
ponownie zaprosił do wspólnego sprzą-
tania okolicy z okazji Dnia Ziemi. 

Gmina zabezpieczyła worki, rękawiczki oraz od-
biór tego, co miało się pojawić po ,,polowaniu na
porzucone skarby". 22 kwietnia pierwsze osoby
ruszyły w teren i zebrały kilogramy szkła i plastiku
z zaledwie kilkuset metrów wzdłuż drogi łączącej
Sępochów z Borkowem, ale najciekawsze miało
nadejść w sobotę, kiedy to zaplanowano skoordy-
nowane działania w Czterech Wioskach jedno-
cześnie. O godzinie 8 rano pierwsi ochotnicy
odebrali worki i rękawiczki w Sępochowie, na-
stępnie przyszła kolej na pozostałe wioski, które
reprezentowali zarówno kilkuletni miłośnicy śro-
dowiska jak i osoby w wieku emerytalnym, któ-
rym leży na sercu czysta natura. Było nas w sumie
blisko 50 osób. W zaledwie kilka godzin pełni za-
pału uzbieraliśmy blisko 120 worków z odpadami
małymi, ale  też i ,,reprezentantami" wagi ciężkiej,
czyli takimi, które pewnie zalegałyby setki
lat...Zebrano opony, pieluchy jednorazowe, ele-
ganckie buty rozmiar 43, telewizor, muszlę kloze-

tową, a nawet brodzik. Wszystko to znajdowało
się w odległości swobodnego rzutu z okna pędzą-
cego samochodu lub zwykłego zatrzymania się na
poboczu. Warto zaznaczyć, iż ,,idąc na ilość, a nie
jakość", śmiecimy małymi buteleczkami 100 ml,
których zebrano sporo, bo ponad 1000 sztuk. Ko-
lejny raz polowanie nam się powiodło, co niestety
smuci, gdyż ilość i rodzaj odpadów pokazuje, iż nie
możemy zrzucić winy tylko na przyjezdnych...Niby
jedna buteleczka, jeden papierek, jedno opakowa-
nie po jedzeniu typu fast food wylatują z jadących

samochodów. Najlepiej zobrazuje to stare porze-
kadło (ale w negatywnym znaczeniu ): ,,Ziarnko do
ziarnka, a zbierze się miarka". Czy jednak miarka
w śmieceniu się już nie przebrała?

Dziękuję wszystkim, którym udało się wziąć
udział w akcji: mieszkańcom, reprezentantkom
KGW Sępochowianki, sołtysom i serdecznie za-
praszam kolejnych ochotników za rok do wspól-
nego zadbania o nasze wspólne dobro, jakim jest
nasz dom, nasze Cztery Wioski. 

Radny Rady Gminy Kołbiel Konrad Kurdej

DZIEŃ ZIEMI W CZTERECH WIOSKACH

ZMIANY W KDR

W związku z przyjęciem  ustawy z dnia 15
kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie
Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania pub-
liczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (poz. 952) z dniem 
30 czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja
mKDR (elektroniczna wersja Karty Dużej Ro-
dziny). Każdy posiadacz aktywnej Karty będzie
mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kołbieli oraz  pod nr tel. 728 500 093 lub
25 757 39 92 w. 6 UG Kołbiel

Szanowni Państwo, czas pandemii nieco
zmienił nasze sposoby komunikowania
się z bezpośrednich spotkań na spotka-
nia online, dlatego też dobrym pomy-
słem jest przybliżenie mieszkańcom
podstawowych informacji na temat bie-
żących, powiatowych spraw, które doty-
czą naszej gminy.

Okres letni to czas intensywnych remontów, pro-
jektowania i wykonywania nakładek na drogach
powiatowych. A oto jak się przedstawia harmo-
nogram prac na terenie naszej gminy:

W okresie czerwiec-sierpień zaplanowane są prace:
• Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W 

Anielinek-Sępochów-Rudno
• Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W 

w Radachówce
• Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska
• Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W 

w m. Dobrzyniec, 

• Niezwykle ważne dla poprawy bezpieczeństwa
- Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drogach: 
1. Nr 2745W w miejsc. Kąty przy szkole podstawowej, 
2. Nr 2743W w miejsc. Człekówka przy szkole 

podstawowej

Bardzo ważne są także plany na przyszłość, 
dlatego w tym roku w budżecie powiatu zostały
zabezpieczone środki na projekty:

Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego   
przy drodze powiatowej  Nr 2741W  od Kołbieli 
do Woli Sufczyńskiej;
Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego  
przy drodze powiatowej Nr  2739W  
w miejscowości Gadka;

Mam nadzieję, że nic nie przeszkodzi w pracach 
i powiatowe drogi nadal będą poprawiane, by słu-
żyć bezpieczeństwu naszych mieszkańców. 

Radna Powiatu Otwockiego
Aneta Bartnicka

WIEŚCI Z POWIATU
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OSP KĄTY W KSRG
Uroczystość wręczenia decyzji o włączeniu OSP Kąty do KSRG
odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie 
w dniu 12.05.2021 z udziałem Wiceministra MSWiA Macieja
Wąsika oraz Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera 
Andrzeja Bartkowiaka i Komendanta Wojewódzkiego PSP 
nadbrygadiera Jarosława Nowosielskiego.

Jest to trzecia jednostka z gminy Kołbiel włączona do krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony
życia, zdrowia, mienia lub środowiska - w ramach działań podejmowanych
przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP)
- poprzez: gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń (działania
ratownicze), ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne,
ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej po-
mocy (KPP). Serdecznie gratulujemy. Aneta Żołądek

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli do
końca maja uczestniczyła w 33 akcjach
ratowniczo – gaśniczych. Były to między
innymi wypadki komunikacyjne na dro-
gach S17 oraz DK 50, usuwanie plam ro-
popochodnych,prowadzenie resuscytacja
krążeniowo oddechowej u osoby nie-
przytomnej, pożar samochodu, pożary
lasu, pożar budynku gospodarczego,
pożar piwnicy, zabezpieczenie opera-
cyjne obszaru powiatu, pomoc w wycią-
ganiu auta osobowego z przydrożnego
rowu, monitoring przeciwpożarowy. 

Nasza jednostka w 2021 roku została zaangażo-
wana do walki z COVID - 19. Działania skupiają się
na transporcie seniorów do wyznaczonego punktu
szczepień; do tej pory odnotowaliśmy 4 transporty
na szczepienie do Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Kołbieli. OSP Kołbiel prowadziła kolportaż ulo-
tek informacyjnych na temat profilaktyki oraz
szczepień przeciwko COVID - 19 w miejscowości
Kołbiel. Strażacy z Kołbieli wzięli udział w naborze
ofert na realizację zadań publicznych w celu prze-
ciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie w formie
wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz
mieszkańców województwa mazowieckiego 
w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”
w roku 2021 ogłoszonego przez Urząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego pod nazwą: „Zakup sprzętu
oraz środków ochrony indywidualnej do dezyn-
fekcji przestrzeni publicznej jako zwalczanie i prze-
ciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID19 
w miejscowości Kołbiel”. Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w kwocie 8250zł. Z dotacji zakupiono:

2000 sztuk maseczek chirurgicznych dla miesz-
kańców Kołbieli powyżej 60 roku życia,  dwa opry-
skiwacze spalinowe marki STIHL do dezynfekcji
miejsc publicznych, płyn do dezynfekcji, kombine-
zony ochronne, które będą stanowiły zabezpie-
czenie druhów OSP przed bezpośrednim
kontaktem z zakażeniem COVID - 19. Od 10 marca
do 18 maja prowadziliśmy dezynfekcję miejsc pub-
licznych tj. gmina Kołbiel i teren przyległy, Szkoła
Podstawowa w Kołbieli i teren przyległy, Gminne
Przedszkole w Kołbieli i teren przyległy oraz przy-
stanki autobusowe. W dniu 18.05.2021 roku radni
województwa mazowieckiego podjęli decyzję 
o przekazaniu wsparcia dla mazowieckich jedno-
stek OSP. Strażacy ochotnicy z Mazowsza zostaną
doposażeni w profesjonalny sprzęt i lekkie samo-
chody ratownicze. W sumie pomoc w wysokości
7,6 mln zł trafi do 337 jednostek OSP. Nasza jed-
nostka otrzymała dofinasowanie w kwocie 9358
zł na zakup kompletów odzieży ochrony indywi-
dualnej strażaka. Całość przedsięwzięcia wyniesie
18716 zł z czego wkład gminy Kołbiel  to 4300zł
oraz środki własne  - 5058zł. OSP Kołbiel

Akt włączenia do KSRG odebrał prezes OSP Kąty 
dh Krzysztof Jastrzębski

W dniu 30.01.2021 r. odbyło się walne zebranie z za-
chowaniem reżimu sanitarnego, na którym dokonano
wyboru nowego zarządu na 5- letnią kadencję. Aktualny
skład zarządu to: Krzysztof Jastrzębski - prezes, Bartłomiej Wielgołaski - naczelnik wiceprezes, Paweł Piętka - wiceprezes, Tomasz Piętka - skarbnik, Jakub Żo-
łądek - zastępca naczelnika, Marcin Więsik - sekretarz, Piotr Prasuła - członek zarządu. Skład komisji rewizyjnej: Lech Zduńczyk - przewodniczący oraz Paweł
Szymański i Jakub Mazek - członkowie. Jednocześnie chcemy podziękować dotychczasowemu prezesowi Waldemarowi Wielgołaskiemu za 25- letnią służbę
w zarządzie OSP Kąty ( na stanowisku naczelnika 10 lat oraz prezesa - 15 lat ) i wybitne zasługi dla naszej jednostki. Krzysztof Jastrzębski - prezes OSP Kąty

Nowy zarząd OSP Kąty

OSP KOŁBIEL
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Informujemy, iż Gmina Kołbiel przystą-
piła do Programu Czyste Powietrze i pod-
pisała porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej Warszawie. W ramach
porozumienia powstał w naszym urzę-
dzie gminy punkt informacyjno-konsul-
tacyjny dla zainteresowanych dofinan-
sowaniem mieszkańców. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych już istniejących. 

Podstawowe informacje o programie czyste po-
wietrze:
• Program Czyste Powietrze jest programem rzą-
dowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fun-
dusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
• Beneficjentami Programu są osoby fizyczne bę-
dące właścicielami /współwłaścicielami   budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych lub wy-
dzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
• Zakres dofinansowania: wymiana starych i nie-
efektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na no-
woczesne źródła ciepła oraz prace termo-
modernizacyjne budynku.
• Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla pod-
stawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł
dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Uprawnieni Beneficjenci:
1.Podstawowy poziom dofinansowania: Roczny
dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źró-

deł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia
podatku”), nie może przekraczać 100 000 zł. 
W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód
beneficjenta.
2.Podwyższony poziom dofinansowania: prze-
ciętny miesięczny dochód na jednego członka ich
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
(od 1.07.2021 r. )
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym 
(od 01.07.2021 r.)
• W przypadku prowadzenia działalności gospo-
darczej roczny przychód beneficjenta
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej za rok kalendarzowy, za który usta-
lony został przeciętny miesięczny dochód, nie
przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązują-
cym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?
W ramach Programu Priorytetowego Czyste Po-
wietrze można otrzymać dofinansowanie
na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa
stałe na nowe ekologiczne. W przypadku wymiany
pieca można również ubiegać się o dofinansowa-
nie na modernizację instalacji c.o. i c.w.u. (grzej-
niki, termostaty, bojler c.w.u.), docieplenie prze-
gród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła oraz instalację fotowoltaiczną (tylko w przy-
padku wymiany źródła ciepła).

Na realizację inwestycji mamy 30 miesięcy
od daty złożenia wniosku. Mieszkańcy, którzy już
posiadają ekologiczne źródło ciepła, mogą ubie-

gać się o dofinansowanie do termomodernizacji
przegród budowlanych, wymiany stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowalnym są również wydatki
poniesione przez mieszkańców na realizację inwe-
stycji, jednakże nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca może :
• sam wyliczyć swoją wysokość dotacji, korzysta-
jąc z kalkulatora dotacji dostępnego    na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
• sprawdzić warunki techniczne, w jakich powinny
zostać wykonane prace termomodernizacyjne, ko-
rzystając z kalkulatora grubości izolacji: kalkula-
torczystepowietrze.kape.gov.pl
• sprawdzić uwarunkowania techniczne urządzeń
możliwych do zamontowania w ramach Programu
Czyste Powietrze na stronie Listy Zielonych Urzą-
dzeń i Materiałów https://lista-zum.ios.edu.pl/
• sam złożyć wniosek do programu Czyste Po-
wietrze do WFOŚiGW w Warszawie lub za po-
średnictwem gminy
• sprawdzić dokumentację programową -  dostępna
jest na stronie: https://portal.wfosigw.pl/wyma-
gana-dokumentacja

Oficjalna strona Programu to: http://czystepo-
wietrze.gov.pl/

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze
w Urzędzie Gminy w Kołbieli czynny jest w ponie-
działek w godzinach: 9.00 - 18.00, od wtorku do
piątku w godzinach : 08:00-16:00.  Konsultacji udziela
Magdalena Bieńkowska:  tel. 25 757-39-92 wew. 5
(pokój nr 20), e-mail: czystepowietrze@kolbiel.pl 

Magdalena Bieńkowska UG Kołbiel

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
„CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE KOŁBIEL
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„Wszystkie dzieci zbierają elektro-
śmieci” to projekt ekologiczny i eduka-
cyjny, którego celem jest zachęcenie
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do
promowania zachowań proekologicz-
nych oraz podnoszenia świadomości
ekologicznej na temat szkodliwości
składowania zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. 

W kwietniu na terenie szkoły została zorganizo-
wana zbiórka elektrośmieci prowadzona we
współpracy z rodzicami. Mieszkańcy Rudzienka
segregowali elektrośmieci w celu uzbierania jak

największej ich ilości. W zamian za uzbierane kilo-
gramy szkoła otrzymała nagrodę rzeczową 
w postaci sprzętu sportowego. Czynny udział 
w akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole 

i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy
firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana
oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przy-
czyniła się do poprawy jakości naszego środo-
wiska, ale również miała możliwość pozbycia się
niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodat-
kowo każdy przekazany sprzęt zaliczany był na po-
czet zbiórki szkolnej. Główne korzyści, jakie
przyniosła zbiórka,  to: możliwość nieodpłatnego
oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę
oraz edukacja społeczności lokalnych na temat
szkodliwego wpływu na środowisko składowanych
elektrośmieci. Iwona Czyżkowska SP Rudzienko

Pomimo tego, że w marcu zapadła decyzja, iż wszyscy ucznio-
wie przechodzą na nauczanie zdalne, to w wirtualnych klasach
szkoły w Kątach dużo się działo. Bo przecież szkoła w formie
niekonwencjonalnej może być również atrakcyjna. 

Nauczyciele w naszej placówce zabiegali, aby czas nauki zdalnej został jak
najlepiej wykorzystany. Dlatego oprócz tradycyjnych zajęć edukacyjnych,  pro-
wadzonych online z wykorzystaniem platformy Teams, angażowali uczniów
w  różnorodne aktywności, rozwijając ich umiejętności i zainteresowania. 

W klasach młodszych uczniowie klasy I wzięli udział w ostatnim – szó-
stym - spotkaniu w ramach programu „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. Roz-
poczęli także projekt edukacyjny pt. „Kokosza, grosz do grosza”, którego
celem jest edukacja finansowa w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczę-
dzania. Odbyli wirtualną wizytę w teatrze, poznając rodzaje teatrów i ich
specyfikę oraz nazwy lalek występujących w przedstawieniach dla dzieci.
Samodzielnie wykonali także kukiełki na bazie drewnianej łyżki. Pierwszo-
klasiści wcielili się w role małych badaczy, wykonując doświadczenia z wodą.
Dzieciom bardzo podobało się eksperymentowanie!

Uczniowie klasy II i III, w związku z Dniem Ochrony Słoni, wzięli udział
w lekcji online na żywo „Słonie w Tajlandii". Podczas zajęć poznali wiele cie-
kawostek na temat życia tych ogromnych ssaków, które na koniec naryso-
wali według instrukcji. Uczestniczyli także w zajęciach online prowadzonych
przez edukatorów z Urzędu Transportu Kolejowego w ramach kampanii „Ko-
lejowe ABC”. Podczas lekcji dzieci miały możliwość wykazania się znajo-
mością zasad bezpieczeństwa oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat
bezpiecznego korzystania z kolei i odpowiedniego zachowania przed prze-
jazdami kolejowymi. 

Uczniowie klas starszych wzięli udział  w cyklu warsztatów ekono-
micznych. Spotkania z zakresu ekonomii prowadzone były  przez eks-
perta w dziedzinie bankowości. Uczniowie dowiedzieli się, jak planować
swój budżet, co to jest lokata i kapitalizacja odsetek, czym różni się
oszczędzanie od inwestowania oraz jak ustrzec się przed oszustwami fi-
nansowymi w cyberprzestrzeni. W ramach obchodów Dnia Ziemi czwar-

toklasiści uczestniczyli w projekcie EkoEksperymentarium, uzyskując na
koniec zajęć dyplom Ekoklasy.

Uczniowie klas starszych uczestniczyli w webinarium „Lekcje z klima-
tem”. Warsztaty poprowadzone zostały przez ekspertów, którzy w ciekawy 
i przystępny sposób wyjaśnili kwestie zmian klimatu oraz ochrony środowiska. 

26 kwietnia był dniem szczególnym dla całej szkolnej społeczności. Tego
dnia odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej na temat ma-
jora Adama Solskiego. Żywy pomnik pamięci polskiego oficera to rosnący
na terenie szkoły już od 12 lat dąb. Dzięki tablicy społeczność szkolna i lo-
kalna ma dostęp do informacji zarówno na temat życiorysu i śmierci majora
Solskiego, ale również samej akcji „Dąb Pamięci", której honorowym uczest-
nikiem jest Szkoła Podstawowa w Kątach. 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że pomimo różnych przeciwności
także w trakcie nauczania zdalnego prezentują postawę otwartą na naukę,
dociekanie czy eksperymentowanie. Mamy nadzieję, że działania podjęte 
z naszej strony przyniosą oczekiwane rezultaty i uczniowie będą stosowali
zdobytą wiedzę i umiejętności  w praktyce. Na więcej relacji z różnorodnych
aktywności naszej szkolnej społeczności zapraszamy na stronę: https://szko-
lawkatach.szkolnastrona.pl Beata Bednarczyk SP Kąty

„WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

Kąty – nasza szkoła w każdej formie
jest skuteczna i wesoła….
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W naszej szkole 1 czerwca to podwójne
święto - Dzień Patrona i Dzień Dziecka.

Tak też było i w tym roku. Ledwie wróciliśmy do
szkoły po kilku miesiącach nieobecności, a tu
taka radość. Obchody rozpoczęliśmy od odśpie-
wania hymnu szkoły i części poświęconej na-
szemu patronowi - księdzu Janowi Twar-
dowskiemu. Zosia Czajka przybliżyła nam jego
życiorys, a Natalia Michalska wyrecytowała swój
wiersz, który napisała na konkurs ,,Złota Bied-
ronka" kierowany do uczniów szkół noszących
imię naszego patrona. 

A potem ..., a potem to było wesoło! Dzień
Dziecka- święto wszystkich dzieci, tych małych
i tych dorosłych uznaliśmy za rozpoczęty. Mu-
zyka grała, a my tańczyliśmy z balonami, uczy-
liśmy się też belgijki. Potem każda klasa zrobiła 
z najprostszych materiałów biedronkę - symbo-
lizującą twórczość naszego patrona i wiosnę,
która na naszym terenie szkolnym jest wyjąt-
kowo piękna. Był grill z kiełbaskami i lody od rady
rodziców, a także słodkie pączki od zaprzyjaź-
nionej piekarni ,,Oskroba".

Wspólnie spędzony czas był także okazją do
rozmów i radości z tego powodu, że znów jes-
teśmy razem po miesiącach rozłąki i odosobnie-
nia. Chwilo, trwaj ... SP Człekówka

ŚWIĘTO PATRONA I DZIEŃ DZIECKA

czyli zbiórka wody dla pacjentów szpi-
tala powiatowego w Mińsku Mazowiec-
kim. 

Wraz ze znacznym wzrostem liczby pacjentów
w okresie epidemii COVID-19 wzrosło również
zapotrzebowanie na wodę pitną w butelkach. 
W związku z tym wolontariusze ze Szkoły Pod-
stawowej im. KOU w Rudzienku rozpoczęli
zbiórkę wody. Pacjenci covidowi są często bar-
dzo osłabieni, nie zawsze myślą o zabraniu 
ze sobą wystarczającej ilości wody. Zresztą 
„wystarczającą ilość” trudno określić….

W szpitalach nie ma odwiedzin, nie ma więc
kto chorym dostarczyć wody, a jest ona po-
trzebna. Bywa, że do szpitala trafiają osoby 
z dalszych regionów Polski, więc rodzina nie ma
stałego kontaktu i możliwości podania czegokol-
wiek. Celem zbiórki było również uwrażliwienie
uczniów na potrzeby innych. Pomoc drugiemu
człowiekowi jest bardzo ważna. Wykazując się
empatią, pomagamy innym. Dziękujemy dar-
czyńcom za wsparcie w akcji oraz pomoc pa-
cjentom. Iwona Czyżkowska SP Rudzienko

„Podziel się wodą…”, 



- 14 -

OŚWIATA

Są takie dni w przedszkolnym kalendarzu, do których wszyst-
kie dzieci przygotowują się szczególnie solidnie i chciałyby
bardzo, aby były to najpiękniejsze dni w całym przedszkolnym
roku. To Święto Mamy i Taty!

Mama i tata to słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego
i szczęścia. Rodzice to najważniejsze osoby w życiu każdego z nas, dlatego też

26 maja w szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Ze względu
na pandemię wydarzenie to zostało nagrane i udostępnione rodzicom on-line.
Dzieci w tym dniu z dużym zaangażowaniem przystąpiły do prezentowania
swoich umiejętności wokalnych, recytatorskich i muzyczno – ruchowych.

W podziękowaniu rodzicom za miłość, troskę, poświęcenie oraz za każdy
dzień dzieci przygotowały przepiękne prezenty, które wręczyły 
w domu mamie i tacie. SP Kołbiel

CUDOWNYCH RODZICÓW MAM!

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”.

Janusz Korczak

Dzień Dziecka to święto obchodzone nie-
mal na całym świecie. Jednak nie we
wszystkich krajach w tym samym dniu 
i w ten sam sposób. Różnice wynikają
przede wszystkim z tradycji narodowych
i religijnych danego obszaru kulturo-
wego. W Polsce jest obchodzone 1 czerw-
ca, a każdy rodzic o nim pamięta.

To jeden z najradośniejszych dni, na który czekają
młodsze i starsze przedszkolaki. Mając na uwa-
dze, że szczególnie w tym dniu dzieci powinny

być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszyst-
kim zależało, aby był on wyjątkowy, pełen atrak-
cji  i długo wspominany.

W słoneczne środowe przedpołudnie
wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego ze
Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej  w Koł-
bieli  obchodziły swój ulubiony dzień. Dzięki
sprzyjającej pogodzie można było zorganizować
go na placu przedszkolnym z udziałem wycho-
wanków z wszystkich grup przedszkolnych.
Spotkanie rozpoczęło się od pikniku. Tego dnia
dzieci zajadały się tym, co lubią najbardziej 
- były lody i wiele innych słodkości.  Następnie
wzięły udział w zabawach muzyczno - rucho-
wych prowadzonych  przez nauczycieli. Z uśmie-
chami na buziach uczestniczyły w popularnych
zabawach takich jak „Kaczuchy” i „Dwóm tań-

czyć się zachciało” oraz zabawach tanecznych
do piosenek: „Boogie - woogie”, „Ręce do góry”.
Po wspólnych pląsach  przyszedł czas na swo-
bodne zabawy na terenie ogródka, gdzie dla
dzieci przygotowane zostały różne atrakcje: były
dmuchane zjeżdżalnie,  można było nauczyć się
składać zwierzątka z balonów, było rysowanie
kredą po chodniku, a także zabawy z chustami
animacyjnymi. 

Staraliśmy się jak to tylko możliwe, aby na-
szym dzieciom umilić czas w ten świąteczny
czas.   Na zakończenie wesołego i pełnego wrażeń
dnia każdy przedszkolak zabrał do domu  niewielki
upominek.

Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień Dziecka
nasze przedszkolaki zapamiętają na długo. 

Edyta Bocian SP Kołbiel

Dzień Dziecka przedszkolaków
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Nie dane nam jednak było cieszyć się
zbyt długo chodzeniem do szkoły, bo od
końca października większość uczniów 
i nauczycieli musiała przejść na zdalne
nauczanie. 

Czy było trudno? 
Pod pewnymi względami tak, ale daliśmy radę. 
W tym roku nie mogliśmy uczestniczyć w oficjal-
nych uroczystościach patriotycznych, nie było ty-
powych zabaw mikołajkowych ani klasowych
wigilii – wyłącznie spotkania wirtualne.  Pamię-
taliśmy jednak o patronie naszej szkoły, organi-
zowaliśmy liczne konkursy i różne aktywności,
które pozwoliły uczniom i nauczycielom mieć
kontakt ze sobą. 

Co się działo w naszej szkole?
Radośnie powróciliśmy po wakacjach, mając 
nadzieję na pracę stacjonarną. Pracowaliśmy 
w reżimie sanitarnym, ciesząc się jednak z wza-
jemnych relacji. 

Pierwszaki zostały uroczyście przyjęte do
grona uczniów, a pani dyrektor odebrała od nich
ślubowanie. Z okazji 100. rocznicy urodzin na-
szego wielkiego rodaka Jana Pawła II uczniowie
przygotowali piękne laurki. Różnorodne pomysły
i staranne ich wykonanie świadczyły o dużym za-
angażowaniu. Są one dowodem pamięci i czci,
jaką otaczamy jednego z najwybitniejszych Pola-
ków. Nad całością zadania czuwali nasi niestru-
dzeni katecheci. 

Bardzo miłym i ważnym akcentem było także
świętowanie Dnia Edukacji Narodowej.

Starszaki zdążyły zaangażować się w róż-
nego rodzaju prace – między innymi związane 
z porządkowaniem grobów żołnierskich i nauczy-
cielskich na kołbielskim cmentarzu. 

Od 9 listopada przeszliśmy na nauczanie
zdalne. 11 listopada to wspaniała i bardzo ważna
rocznica, którą w naszej szkole zwyczajowo ob-
chodziliśmy bardzo uroczyście. Niestety w tym
trudnym roku pandemii nie mogliśmy się spotkać i
wspólnie poświętować. Staraliśmy się jednak pa-
miętać o naszej Ojczyźnie i podkreślić, jak jest dla
nas ważna, poprzez specjalne patriotyczne akcenty.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych uroczy-
ście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego
Misia. W naszej szkole obchodzenie tego święta
to już tradycja.

Choć wszyscy byliśmy bardzo grzeczni, to
Mikołaj nie mógł nas odwiedzić w szkole. Podczas
lekcji zdalnych nie zabrakło śmiesznych mikołaj-
kowych akcentów – nagle pojawiły się stworki 
w mikołajowych czapkach, renifery i inne świą-
teczne duszki. Niektóre klasy skorzystały z naj-
nowocześniejszej mikołajowej opcji i wysłały
sobie prezenty za pośrednictwem kuriera. Naj-
młodsi zaś, którzy pracowali w szkole, mogli li-
czyć na wizytę tego świętego.

Niestety nie odbyły się tradycyjne klasowe
spotkania przedświąteczne. W czasie ferii  zaś 
w szkole było wyjątkowo wesoło i ciekawie. Prze-
konały się o tym dzieci z oddziałów przedszkol-
nych. W tych dniach uczęszczała do szkoły
mniejsza grupa naszych podopiecznych, którzy brali
udział w wielu ciekawych zabawach i zajęciach.
Dzieci robiły prace plastyczne różnymi technikami,
malowały w mleku, obserwowały przez lupę płatki
śniegu, bawiły się na magicznym dywanie, a także
korzystając z uroków zimy, przebywały na dworze.

Uczniowie wzięli także udział w Przyrodni-
czym  Konkursie Edukacyjnym Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego pt. „Drzewa w krajobrazie”
zorganizowanym przez Mazowiecki Zespół Par-
ków Krajobrazowych.

Zima to także czas karnawału – w dorocznej
zabawie uczestniczyli najmłodsi.Przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego, uczniowie starszych
klas wraz z nauczycielami wzięli udział w do-
rocznej zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs
na najciekawszą rzeźbę ze śniegu.

Na wiosnę nasza szkoła wraz ze Starostą
Otwockim była współorganizatorem powiato-

wego konkursu na najpiękniejszą palmę. Pomimo
pandemii, nie zabrakło chętnych, którzy podtrzy-
mują tę piękną tradycję wicia palm.

Uczniowie uczcili także majowe święta, oglą-
dając wraz z wychowawcami prezentację i przy-
gotowując patriotyczne akcenty na lekcje. 

Baczni obserwatorzy przyrody mogli po-
chwalić się swoimi pięknymi zdjęciami i wziąć
udział w szkolnym konkursie fotograficznym na
najciekawsze wiosenne zdjęcie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń zapisa-
nych na stałe w szkolnym kalendarzu był egza-
min ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych pisali
egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka
obcego J Jak później relacjonowali – dobrze sobie
poradzili. 

Od 31 maja wróciliśmy do nauczania stacjo-
narnego. Rok szkolny 2020/2021 powoli prze-
chodzi do historii. Nie był on łatwy pod wieloma
względami, jednak wszyscy zdaliśmy ważny eg-
zamin – z naszej odpowiedzialności i solidarno-
ści, mogliśmy nawzajem na siebie liczyć, a troska
i życzliwość pomogły nam pokonać problemy. 

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Szkoły, Uczniom i Rodzicom pragnę złożyć ser-
deczne podziękowania za naszą wspólną pracę w
tym ciężkim roku. Nasza szkoła wypuszcza w świat
następne pokolenie absolwentów. Naszym drogim
ósmoklasistom życzę jak najlepszych wyników 
z egzaminów, dostania się do wymarzonej szkoły
średniej i realizacji życiowych planów i marzeń.

Serdeczne życzenia dla wszystkich: spokoj-
nych, zdrowych wakacji, wielu wrażeń i wspania-
łych przygód. Do zobaczenia we wrześniu! 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli
Agata Michalczyk

TO BYŁ TRUDNY I ZUPEŁNIE
INNY ROK SZKOLNY
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Dnia 1 czerwca 2021 roku plac zabaw
przy Gminnym Przedszkolu w Kołbieli
zamienił się w kolorową, tętniącą 
życiem wiosenną łąkę. Każda grupa
bowiem przyszła ubrana w innym 
kolorze. Dzieci zebrały się w ogrodzie
przedszkolnym, aby radośnie obcho-
dzić swój ulubiony i z niecierpliwością
wyczekiwany Dzień Dziecka. 

Rodzice oraz wychowawcy grup zadbali o to,
by ten dzień różnił się od pozostałych. Pierw-
szą atrakcją ku uciesze najmłodszych były
dmuchane urządzenia. Wielka zjeżdżalnia 
-,,Statek piracki”, dmuchany zamek czy też
,,Plac zabaw” z kolorowymi piłeczkami” po-
chłaniały ich niespożytą energię. 

Tego dnia od samego rana rozbrzmie-
wała wesoła, zachęcająca do wspólnej za-
bawy muzyka. Dzieci z uśmiechem na
twarzy uczestniczyły w zabawach ruchowo
– muzycznych do znanych i lubianych pio-
senek. Panie nauczycielki zorganizowały sta-
nowiska do zabaw: rysowanie kredą, zabawy
z chustą animacyjną, puszczanie baniek
mydlanych, malowanie farbami, konkurencje

sportowe. Każdy przedszkolak zgodnie 
z własnymi zainteresowaniami mógł skorzys-
tać z tego, co mu się spodobało. Później za-
dowolone, pełne wrażeń dzieci udały się na

smaczny poczęstunek. Na zakończenie tego
wyjątkowego dnia wszystkie przedszkolaki
otrzymały słodki upominek. Wioleta Zatońska

Gminne Przedszkole w Kołbieli

11 maja w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli odbyło się długo
wyczekiwane wydarzenie. Po ponad rocznej przerwie – spo-
wodowanej pandemią – do przedszkola przyjechał teatr. Od-
wiedzili nas artyści z Teatru Gargulec i zaprezentowali
przedstawienie pt. „Nowe przygody Smoka Wawelskiego,
czyli Wisłą przez Polskę”. 

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, scena i wi-
downia zostały usytuowane na przedszkolnym placu zabaw. Szczęśliwie
dla wszystkich tego dnia dopisała piękna pogoda i dzieci spokojnie mogły
obejrzeć spektakl.

Cóż to była za niespodzianka, zwłaszcza dla maluchów, które jesz-
cze nie miały okazji oglądać przedstawienia na żywo. Na wstępie
wszystkich zachwyciła dekoracja: mapa Polski z zaznaczonymi więk-
szymi miastami i rzekami. Starszaki z łatwością mogły rozpoznać
Gdańsk, Warszawę, Kraków. 

Samo przedstawienie było zaskakujące, edukacyjne i zapraszające dzieci
do aktywnego brania w nim udziału. Smok wawelski okazał się dobrym i w do-
datku rozśpiewanym smokiem. A widownia pomogła mu w wędrówce po
Polsce i dotarciu do Sandomierza. Na koniec aktorzy zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. Marta Szaniawska - Szopa Gminne Przedszkole w Kołbieli

Teatrzyk w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli

ŚWIĘTO DZIECI W KOŁBIELI
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„MOJA MAŁA OJCZYZNA
W OBIEKTYWIE”

W maju w Gminnym Przedszkolu w Koł-
bieli ogłoszony został konkurs pt.: „Moja
Mała Ojczyzna w obiektywie” przezna-
czony dla dzieci ze wszystkich grup wie-
kowych oraz  ich rodziców.

Celem konkursu było zaprezentowanie swo-
jego miejsca zamieszkania, aktywizowanie
dzieci i ich rodziców do wspólnego poszuki-
wania ciekawych zakątków okolicy, kształto-
wanie tożsamości regionalnej, a także
ocalenie od zapomnienia miejsc charaktery-
stycznych dla regionu w formie fotografii.
Każdy uczestnik mógł przesłać jedną pracę
konkursową przedstawiającą zdjęcie przyrody
bądź architektury charakterystycznej dla do-
liny Świdra. Fotografia mogła również przed-

stawiać miejsce historycznie związane z naj-
bliższą okolicą.

Do 14 maja napływały prace z pięknymi ma-
zowieckimi krajobrazami, jednak największym po-
wodzeniem fotograficznej migawki cieszyła się
kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej w Radachówce.

Komisja konkursowa spośród nadesłanych
zdjęć wyłoniła dwa pierwsze miejsca: Bartłomiej
Niedek oraz Antoni Kowalczyk, dwa drugie
miejsca: Adrian Szopa, Piotr Czapski  oraz dwa
trzecie miejsca: Eryk Rżysko i Julia Żołądek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy i nagrody rzeczowe.

Wystawa prac konkursowych została przy-
gotowana w holu głównym przedszkola.

Agnieszka Gryc Gminne Przedszkole w Kołbieli

Co roku 22 kwietnia w Gminnym Przed-
szkolu w Kołbieli obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. 

Przedszkolaki uczą się, jak dbać o środowisko i żyć eko-
logicznie. Dzieci z grup „Tygryski” i „Słoneczka” przy-
stąpiły do konkursu organizowanego przez
wydawnictwo „Podręcznikarnia” i zasadziły drzewa na
przedszkolnym placu zabaw z nadzieją, że w przyszło-
ści osłonią nas swoim cieniem. Ewelina Zielińska

Gminne Przedszkole w Kołbieli

Dzień Ziemi

ZDALNE NAUCZANIE 
w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli

Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Mi-
nistra Edukacji 
i Nauki z dnia 26
marca 2021 roku
w sprawie czaso-
wego ograniczenia
funkcjonowania
jednostek sys-
temu oświaty 
w związku z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem covid-19 nasze przedszkole 
w dniach od 29 marca do 16 kwietnia
prowadziło naukę w systemie zdalnym.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego co-
dziennie przesyłały rodzicom – w ramach reali-
zowanych tygodniowych tematów – propozycje
zabaw i zajęć do wykorzystania w domu. Ro-
dzice otrzymywali gotowe pomoce dydaktyczne
do wydrukowania, teksty literackie, utwory mu-
zyczne, piosenki oraz filmy edukacyjne. Wycho-
wawczynie wysyłały również propozycje
aktywności plastycznych, nagrane zabawy pa-
luszkowe, zabawy logopedyczne czy propozy-
cje zajęć sportowych na świeżym powietrzu.
Rodzice na bieżąco otrzymywali również mate-
riały edukacyjne od nauczycielek języka angiel-
skiego i religii. Niektórzy dokumentowali
domową edukację swoich pociech.

W czasie nauki zdalnej – zgodnie z w/w
Rozporządzeniem – w przedszkolu zapewniona
była opieka i nauka dla dzieci rodziców pracują-
cych w zawodach medycznych oraz w służbach
mundurowych.       Marta Szaniawska - Szopa

Gminne Przedszkole w Kołbieli
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Firma powstała około roku 1970 roku. Jej założy-
cielem był Józef Wielgoławski, czyli senior rodu.
Zaczął od produkcji dachówki cementowo-pia-
skowej. – Wtedy nie było dostępu do blachy czy
eternitu, a było  zapotrzebowanie – wspomina syn
Wiesław Wielgoławski. Pierwszy właściciel firmy
musiał też zabezpieczyć finansowo swoją sied-
mioosobową rodzinę. Następnie rozszerzył zakres
działalności o produkcję kręgów betonowych. 
W takim stanie w latach osiemdziesiątych firmę
przejął syn Wiesław, który, jak się okazało, miał
ogromne predyspozycje do prowadzenia własnej
działalności. W chwili przejęcia firmy przerabiane
było 18 ton cementu rocznie, natomiast w kolej-
nym roku ilość użytego cementu wzrosła do 150
ton. Dodatkowo zwiększył produkcję o nowe ele-
menty. Zaczął wytwarzać pustaki i bloczki ce-
mentowe. W kolejnych latach dalej stopniowo
rozwijał firmę.

Wielbet nadal, z wyboru właścicieli, pozostaje
firmą lokalną. Aktualnie jest w niej zatrudnionych

kilkanaście osób. Są to pracownicy ci sami od
wielu lat, mający odpowiednie kwalifikacje do ob-
sługi parku maszyn oraz wieloletnie doświadcze-
nie w ich obsłudze. – wyjaśnia Wiesław
Wielgoławski. 

Oprócz zwiększonego asortymentu, maszyn
i zatrudnienia, zakład powiększył też swój obszar.
Początkowo całość ograniczała się do powierzchni
pół hektara. Obecnie znajduje się na terenie
5 hektarów powierzchni użytkowej. Ta powierzch-
nia aktualnie jest wystarczająca. Ewentualna roz-
budowa w przyszłości jest możliwa, ale zależeć
będzie od decyzji dzieci. 

Każde z rodzeństwa (Marta Osica, Emil Wiel-
goławski i Klaudia Nowicka) od młodości było za-
chęcane do pracy w firmie i też chętnie
uczestniczyło w jej rozwoju.  Obecnie każdy zna
swoje zadania i obowiązki. Dzięki temu, że jest to
własny, rodzinny interes, właściciele hołdują za-
sadzie, że klienci są najważniejsi i w związku z tym
wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Zawsze

starają się pomóc i przedstawić jak najlepsze roz-
wiązanie. Zdarza się, że pracują w nietypowych
porach i starają się zawsze odbierać telefon.

Branża budowlana rządzi się swoimi prawami
i to właśnie okres wiosenno-letni jest najbardziej
intensywny. Na dłuższy odpoczynek właściciele
mogą sobie pozwolić w okresie zimowym, nato-
miast lato to czas wzmożonej pracy. Jednak nawet
w czasie urlopu czy wypoczynku starają się
nie zapominać o klientach. – Nasze telefony pry-
watne są także naszymi służbowymi – mówi
Marta Osica. Czasem jednak właścicielom udaje
się odpocząć. Wtedy ustalany jest grafik dyżurów. 

Całe życie rodziny toczy się wokół rodzinnego
biznesu. - Nie dzielimy naszych spotkań
na rodzinne czy firmowe. Nawet podczas rodzin-
nych kolacji nie można uniknąć rozmów o pracy 
– komentuje pani Klaudia. Jednak ta sytuacja ni-
kogo z rodziny nie dziwi i nikomu nie przeszkadza.
Mogłoby się wydawać, że tak ścisła zależność ro-
dzinno-biznesowa może być przyczyną wielu kon-

WSZYSTKO MUSI BYĆ NA CZAS
W firmie Wielbet założonej przez mieszkańca Kołbieli pracuje cała rodzina: rodzice i troje rodzeństwa.

Ojciec z synem nadzorują produkcję i dostawy, mechanikę pojazdów, serwis sprzętu, natomiast kobiety
zajmują się biurem, czyli działem kadr i księgowością. Dzięki własnemu zaangażowaniu oraz zaufaniu

mogą pochwalić się prężnie rozwijającym się rodzinnym biznesem.
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fliktów. Jednak współwłaściciele potrafią radzić
sobie w sytuacjach różnicy zdań. 

Główną działalność przedsiębiorstwa stanowi
dostarczanie elementów betonowych do budowy
domów. Firma zajmuje się zarówno wykonywa-
niem drobnych gotowych części, np. bloczki, belki
stropowe, płyty, kręgi, pustaki, nadproża, kształtki,
ale też produkcją samego betonu. Wszystkie pół-
produkty pozyskiwane są w Polsce. Wielbet po-
siada własną żwirownie, z której pozyskiwane są
kopaliny. Stosowana chemia też jest rodzimej pro-
dukcji. Jak twierdzą właściciele, nie ma potrzeby
wspierać się zagranicznymi dostawcami surow-
ców. Wielbet może poszczycić się nieposzlako-
waną opinią wśród klientów, dzięki najwyższej
jakości asortymentu. Firma podlega Zakładowej
Kontroli Produkcji, czyli jednostce certyfikującej,
która raz w roku przeprowadza audyt i sprawdza,
czy asortyment jest zgodny z normami. Dzięki
temu Wielbet ma certyfikat jakości do wszystkich
produkowanych elementów betonowych.

W związku z tym, że zakład zajmuje się głów-
nie produkcją i dostarczaniem betonu, odbiorcami
są okoliczni klienci. - Beton nie daje się wozić na
duże odległości, dlatego jesteśmy ograniczeni cza-
sem – wyjaśnia Emil Wielgoławski. Chcąc wozić
beton na większe odległości, musieliby stosować
opóźniacze i dodatkowo doliczać koszty trans-
portu, a klienci nie chcą ponosić dodatkowych
kosztów. W związku z tym firma działa mocno lo-
kalnie, jedynie do granic Warszawy. - Najdalej wo-

ziliśmy beton za Maciejowice (około 70 km), 
ale stanowiło to wyjątek na prośbę stałego klienta 
– uzupełnia Wiesław Wielgoławski.

Właściciele bardzo restrykcyjnie przestrze-
gają założeń przydatności materiałów. Jeśli beton
jest wieziony na dużą odległość, to traci na war-
tości. - W domu okno, drzwi można wymienić, 
a z fundamentem nic się nie da zrobić – kwituje
Wiesław Wielgoławski. - Dlatego jest to duża od-
powiedzialność, nie możemy pozwolić sobie na
ryzyko – dodaje. Firma, w razie awarii,  posiada
dodatkowy węzeł betoniarski, kilka samochodów,
dwie pompy i kilka ładowarek. - Nie można prze-
rwać betonowania stropu czy fundamentu. Mu-
simy mieć też zawsze plan alternatywnych dróg
dojazdu. Nas przede wszystkim ogranicza czas 
– wyjaśnia pan Emil. 

W sytuacjach, kiedy wiadomo, że nie uda się
uratować betonu, wtedy wraca do firmy i trafia do
recyklera - jest odzyskiwane kruszywo, a wszystko
inne utylizowane. Wszystkie te działania prowa-
dzone są na miejscu. 

Jednym z najbardziej nietypowych zleceń,
jakie złożono do Wielbetu, było zamówienie wy-
konania betonowego kolorowego pomostu na wo-
dzie. Klient wymyślił, że szalunek będzie stanowił
lód. Jak się okazało, była to bardzo kłopotliwa
sprawa. - Nie wiedzieliśmy, czy lód wytrzyma cię-
żar betonu, czy nie, ale udało się. Trzeba było do-
łożyć zbrojenia, ale pomost stoi nienaruszony od
kilku lat – mówi właściciel.

Innym niestandardowym projektem było po-
stawienie fundamentów domu na stawie. Był to
osobisty projekt na własne potrzeby rodziny.
Drewniany dom stoi na stawie od roku i na razie
fundamenty zdają egzamin, co dowodzi, jak pod-
kreślają właściciele, że wytwarzany w zakładzie
produkt jest najlepszej jakości. Jak zauważają, dużą
trudność stanowi też zrobienie szalunku w ścisłej
zabudowie, gdzie trzeba uważać, żeby nie znisz-
czyć, czy nie zachlapać dachu, a także nie uszko-
dzić linii elektrycznych.

Praca w firmie jest również częściowo uza-
leżniona od pogody. Najwięcej zleceń przypada na
okres wiosenno-letni. Jednak, jeżeli tylko warunki
pogodowe pozwalają, praca trwa dłużej. W ze-
szłym roku przestój w produkcji wynosił zaledwie
jeden miesiąc. Przeważnie jednak praca przypada
na okres od marca do listopada. 

Plany rozwoju przedsiębiorstwa są na razie 
w sferze ustaleń, jednak właściciele nie zamierzają
spocząć na laurach i cały czas intensywnie myślą
nad rozwojem zakładu. Jest to spowodowana nie
tylko nowymi pomysłami udoskonaleń, ale także
zwiększającą się konkurencją. W obrębie 20 km
znajduje się już 14 betoniarni, nie licząc Warszawy,
gdzie jest ich aż 70.

Jak twierdzą właściciele branża budowlana
nie jest łatwa, a prowadzenie własnej firmy, z któ-
rej utrzymuje się cała rodzina, przysparza dodat-
kowego stresu, jednak przynosi wymierne profity
i satysfakcję. Katarzyna Bajer
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Rodzinne pikniki odbyły się siedmiu sołectwach: 29 maja w Kątach i Gadce,
6 czerwca w Kołbieli, Radachówce, Władzinie i Sępochowie, natomiast 13
czerwca w Rudzienku. Przeniesienie imprez do różnych miejscowości było
spowodowane niepewną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa Covid-19, ale także chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom lokalnych spo-
łeczności i zaproponowanie mniejszych, ale bardziej integrujących 
i rodzinnych spotkań.

W każdym miejscu dla najmłodszych mieszkańców gminy przygoto-
wano szereg darmowych atrakcji, wśród których znalazły się dmuchane
zjeżdżalnie, animacje, konkursy, loterie, darmowe książki czy pokazy stra-
żackie. Dużą popularnością wśród najmłodszych cieszyły się stoiska ma-
lowania buziek. Na twarzach i rękach dzieci powstawały niezwykle piękne
motylki, kotki, królewny, kwiatki i superbohaterowie znani z animowa-

nych bajek. Dorośli mogli spędzić czas, kosztując pysznych ciast czy kieł-
basek z grilla. 

Tak bogaty program nie mógłby się udać bez kół gospodyń wiejski. 
Zarówno członkowie kół, jak również mieszkańcy, sponsorzy oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Kołbieli dołożyli wszelkich starań, aby te dni prze-
biegły w miłej, rodzinnej atmosferze. Po raz kolejny potwierdziła się po-
wszechnie znana prawda, że w grupie siła, i że cenny jest każdy - nawet
najmniejszy - wkład indywidualny. 

Słoneczna pogoda oraz przygotowane atrakcje wywołały uśmiech 
na twarzach wszystkich dzieci. Radość towarzyszyła mieszkańcom gminy
przez kilka dni. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji, która zamieszczona jest
na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli w zakładce Aktualności.

Katarzyna Bajer

Tegoroczny Dzień Dziecka był obchodzony przez kilka dni w różnych częściach gminy. Za każdym razem

dopisała piękna, słoneczna pogoda, przygotowano moc darmowych atrakcji, zorganizowano strefy

warsztatowe, a stoiska gastronomiczne kusiły zapachami  zebranych. 

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE
KOŁBIEL PEŁEN ATRAKCJI

KOŁBIEL
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GADKA

RADACHÓWKA
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KĄTY

RUDZIENKO WŁADZIN
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To był świetny Dzień Dziecka, a było tak
blisko, aby się nie odbył. No, ale po kolei.

Przygotowania trwały pełną parą od kilku tygodni.
KGW Sępochowianki i ich przewodnicząca Mał-
gorzata Kawka myślały, jakie atrakcje zaplanować.
Ania Barcikowska - superanimatorka pracowała
nad programem zabaw. Przedstawiciele naszego
sępochowskiego OSP konsultowali się z nieza-
wodnym OSP Rudzienko, co by tym razem wy-
myślić dla najmłodszych. Do akcji wkroczyli
mieszkańcy ze wsparciem odnośnie poszukiwa-
nia sponsorów. W tym wszystkim byłem i ja,
szczęśliwy, że znowu działamy, że nasze Cztery
Wioski znowu odżyły po okresie marazmu i obaw,
jaki zafundował nam przybysz z Azji, który zmro-
ził wiele serc w niepokoju na dobrych kilkanaście
miesięcy.

Niedzielny poranek, jest słońce…,,Będzie
super” - pomyślałem i zabrałem się do pracy nad
przygotowaniem kolejnych planów na lato dla
mieszkańców Czterech Wiosek. Wsiadłem 
w auto, aby rozwieźć plakaty, a tu nagle czarny
kot…,,Nie – stwierdziłem - nie przyniesiesz mi
pecha”   i działałem dalej. Później korzystając 
z okazji, wyskoczyłem na rower i…ledwo wróci-

łem, bo złapałem gumę. Moje wsparcie przy pra-
cach mających się odbyć za kilka chwil wisiało
na włosku. Dobiegłem do domu, wskoczyłem w
auto i pędem do świetlicy. Okazało się, że za-
pomniałem kluczy. ,,Ależ mi dzisiaj idzie” -po-
myślałem.

Godzinę przed planowanym rozpoczęciem
działaliśmy z paniami z KGW Sępochowianki, mie-
liśmy już pierwszych gości i małych pomocników.
Dzięki wspólnym wysiłkom kilka minut po 15:00
wystartowaliśmy z zabawą. Animacje, przypo-

mnienie słynnego „Wyścigu Pokoju” w kapsle, gra
w klasy, malowanie na folii dostarczyły najmłod-
szym sporo radości. Wielki, czerwony wóz stra-
żacki spowodował, iż kilku małych chłopców
zapragnęło zostać strażakami. W sali natomiast
zabawa przy piłkarzykach, tenisie stołowym czy
bilardzie sprawiły, iż nikt się nie nudził. Kto zgłod-
niał, mógł upiec kiełbaskę, zjeść ciasto, napić się
pysznej i  - co najważniejsze -  ręcznie robionej le-
moniady. Wszystko to doprawione uśmiechem,
gwarem najmłodszych oraz radosnymi promie-
niami słońca sprawiło, że czas upływał niepo-
strzeżenie aż do planowanej na zakończenie
godziny 20:00. Zmęczeni, ale zadowoleni usied-
liśmy na chwilę. To był udany dzień stwierdziliśmy
wspólnie i oby takich było jak najwięcej. Nie wie-
rzę już w przesądy, bo ani kocur ani dętka nie ze-
psuły tego bardzo ważnego dnia!

W imieniu swoim i KGW Sępochowianki prag-
niemy podziękować za wsparcie zakładom
Oskroba, firmie Trekker oraz mieszkance Sępo-
chowa pani Alinie Raczyńskiej-Nosal za ich wkład
w przygotowanie imprezy. Dziękujemy także wła-
dzom gminy i niezawodnym paniom z Biblioteki
Publicznej w Kołbieli za wsparcie. 

Radny Rady Gminy Kołbiel Konrad Kurdej

Dzień Dziecka Czterech Wiosek 
- ze wspomnień radnego

SĘPOCHÓW
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Powstanie straży ogniowej w Kołbieli nastąpiło 
w 1917 roku. Straż istniała wcześniej, ale była to
straż dworska w posiadłości Zamoyskiego. Po po-
żarze Kołbieli w 1917 r. wsi został przekazany
sprzęt: sikawka ręczna, kilka węży gaśniczych,
prądownica, bosaki, hełmy i sztandar. Od tej pory
straż działa nieprzerwanie. Do dziś zachował się
oryginalny sztandar, jednak jest w złym stanie,
dlatego w 2017 r. na stulecie straży powstała jego
replika. Teraz jednostka OSP w Kołbieli ma trzy
sztandary: z 1917 roku, z lat 50. i najnowszy 
z końca lat 90., który jest aktualnie używany na
uroczystościach. 

Pierwszą siedzibą OSP był budynek, w któ-
rym obecnie mieści się sklep hydrauliczny. 
Na przełomie lat 50/60  została pobudowana 
aktualna remiza, która później została rozbudo-
wana (lata 80.). 

Obecnie jednostka posiada trzy samochody
gaśnicze. Najnowszy to samochód średni, ratow-
niczo-gaśniczy mercedes z 2016 r. (4,5 tys. litrów
wody, 450 litrów środka gaśniczego, wyposaże-
nie – sprzęt do ratownictwa technicznego, gaś-
niczego, sprzęt burzący, medyczny). Drugi to
samochód marki Man, też typowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy, miejski, kupiony pod kątem
ratownictwa technicznego. Trzeci to ford, lekki sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy. OSP posiada część
sprzętu do ratownictwa wodnego oraz łódź płas-
kodenną z silnikiem spalinowym. 

Aktualnie OSP zrzesza 35 członków, z czego
czynnie działających jest około 16 osób. Główny
trzon zespołu stanowią mężczyźni, ale do OSP na-
leżą również kobiety. Jednostka działa na zasa-
dzie bieżącego zapotrzebowania. O potrzebie
uczestnictwa powiadamiana jest przez Komendę
Powiatową w Otwocku poprzez selektywne wy-
woływanie przez system, który SMS-em powia-
damia członków załogi. 

W zeszłym roku jednostka brała udział w 118
akcjach. Od dłuższego czasu są to głównie miej-
scowe zagrożenia, czyli wypadki, podtopienia, po-
żary, które stanowią około 30 proc. wszystkich
wyjazdów.       Z racji położenia jednostka uczest-
niczy w działaniach nie tylko na terenie Kołbieli,
ale także na terenie powiatu mińskiego, garwo-
lińskiego i otwockiego.

Oprócz działań ratowniczych ważnym ele-
mentem są ćwiczenia, treningi i zawody strażac-
kie. Gminne zawody odbywają się raz do roku,
natomiast powiatowe co dwa lata dla drużyn
młodzieżowych i co trzy lata dla dorosłych. 

OSP Kołbiel od 1995 r. jest wpisana do
KSRG (Krajowy system ratowniczo-gaśniczy),

co oznacza, że jest jednostką nadrzędną nad
tymi niewpisanymi do systemu. Jednostka nad-
rzędna jest powiadamiana w pierwszej kolejno-
ści o zdarzeniu, a podczas akcji przejmuje
dowodzenie. Z terenu gminy wpisane są jesz-
cze OSP Gadka (2012 r.) i OSP Kąty (2021 r.).
Za udział w akacji strażak z Kołbieli otrzymuje
ekwiwalent w wysokości 13,00 zł za godzinę.
Jednostka natomiast utrzymuje się z dotacji 
z urzędu gminy, ale także z własnych działań,
np. wynajmu miejsca oraz z pozyskiwanych
środków zewnętrznych. Ostania dotacja po-
chodziła z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
8250,00 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję
miejsc publicznych. Pozyskane zostały też
środki na ubranie specjalne ochrony indywi-

dualnej strażaka, czyli umundurowanie bojowe
dla czterech osób.

Obecnie jednostka ma nowy zarząd i nowy
statut, który został poszerzony o nowe obowiązki.
Zostały dodane nowe obszary działania, oprócz
gaszenia pożarów, również uczestnictwo w po-
szukiwaniach, wypadkach komunikacyjnych,
udzielanie pierwszej pomocy. Zmiany skutkują
również możliwością pozyskiwania dodatkowych
środków zewnętrznych. Aktualnie OSP czeka na
wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sadowego). 
W tym roku OSP chciałoby również rozwiązać
sprawę własności siedziby, która mieści się przy
ul. Tadeusza Kościuszki 23 A w Kołbieli. W doku-
mentach OSP jest wpisana jako posiadacz samo-
istny a nie właściciel. Katarzyna Bajer

Ochotnicze straże pożarne, czyli umundurowane jednostki ochrony przeciwpożarowej, cieszą się nieprzerwanie wielkim zaufaniem
społecznym. W gminie Kołbiel jednostki OSP stanowią główny filar ochrony przeciwpożarowej. Mają również bogatą tradycję i ponad
wiekową historię. Dlatego na łamach ,,Naszej Kołbieli” chcielibyśmy przybliżyć początki ich powstania i aktualne działania. 
Rozpoczynamy nasz cykl od najstarszej jednostki.

OSP KOŁBIEL

Aktualny Zarząd OSP w Kołbieli: Mirosław Staros – prezes, Marcin Zduńczyk – wiceprezes, 
Damian Żołądek – sekretarz, Ewelina Przyborowska – skarbnik, Patryk Bieńkowski – gospodarz,

Paweł Piraszewski, Jan Kloch, Mariusz Maśniak – komisja rewizyjna
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Koło Gospodyń Wiejskich „Szminką ma-
lowane” w Rudzienku zostało zareje-
strowane 29.09.2020 r. Przymiarki do
powstania były pół roku wcześniej, ale
Covid -19 pokrzyżował nasze plany. W tej
chwili mamy ponad 30 członków.

Działalność KGW jest  sposobem na wyjście 
z domu, oderwanie się od codziennych zajęć, spo-
sobem na pożyteczne i rozwijające spędzenie wol-
nego czasu. Wymiana pomysłów daje motywację
do osobistego rozwoju jego członków.  

Członkinie naszego Koła to nowoczesne, przedsię-
biorcze, kreatywne z licznymi talentami kobiety,
ale wspiera nas także kilku mężczyzn. W grudniu 2020
r. udało się nam pozyskać pomoc finansową z ARiMR.
Dzięki niej kupiłyśmy sprzęty do działalności kulinarnej,

w której dalej chcemy się rozwijać oraz doposażyłyśmy
kuchnię w sali OSP. 

Pierwszą naszą imprezą było zorganizowanie przy
bliskiej współpracy z OSP pikniku rodzinnego
z okazji  Dnia Dziecka, który okazał się wielkim sukce-
sem. Dzięki wsparciu sponsorów, pracy naszej 

i strażaków dzieci miały wiele atrakcji: zamek dmu-
chany, dmuchana zjeżdżalnia, zabawy z animatorką i
maskotkami z bajek, a do tego mnóstwo słodkości
(między innymi gofry zrobione wg receptury jednej 
z naszych członkiń).  Dorośli także mogli miło spędzić
czas przy pajdzie chleba ze smalcem przygotowanym
dzień wcześniej według starego przepisu czy kiełbasce
z grilla, można było skosztować pysznych ciast upie-
czonych przez członkinie naszego Koła. Wypieki zrobiły
prawdziwą furorę i wiemy, że to nasza mocna strona. 

Zrobimy co w naszej mocy, by nie zmarnować po-
tencjału, który drzemie w nas, dołożymy wszelkich sta-
rań, by naszej społeczności żyło się jeszcze lepiej. 
W planach mamy wiele pomysłów, o których zapewne
usłyszycie. SIŁA JEST KOBIETĄ!!

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Szminką malowane” w Rudzienku

Mieszkaniec Rudna Dariusz Pawlak
może w tym roku pochwalić się najlicz-
niejszą w okolicy bocianią rodziną. 
W jego gnieździe wykluło się aż pięcioro
piskląt. Na taki obrót sprawy właściciel
gniazda czekał siedemnaście lat.

Dariusz Pawlak od dzieciństwa interesował się
ptakami. Swoje pierwsze gniazdo założył 
w 2004 roku. Początki nie były łatwe, często
zdarzało się, że bociany wyrzucały jaja z gniazda.
Przyczyna leżała w braku dostatecznej ilości 
pożywienia. Odkąd właściciel gniazda zaczął 
dokarmiać ptaki, wszystkie pisklaki były zacho-
wywane i wychowywane przez bocianich rodzi-
ców. Od dwóch lat w gnieździe pojawiały się już
cztery młode bociany.

Od zeszłego roku ptaki są zaobrączkowane,
więc jest pewność, że gniazdo zajmuje ta sama
para. Transmisja na żywo z gniazda emitowana
jest na stronie internetowej www.bocianyon-
line.pl (kamera 34). Katarzyna Bajer

Najliczniejsze gniazdo

Em Foto Maciej Smolarczyk

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
„SZMINKĄ MALOWANE” W RUDZIENKU

Tuż przed zamknięciem numeru 
dostaliśmy zdjęcie klasy 

VIII Szkoły Podstawowej w Rudzienku. 

Wszystkim uczniom gratulujemy ukończenia
szkoły i życzymy udanych wakacji
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Przez całe wakacje będzie można oglą-
dać wystawę plenerową o Kołbieli ulo-
kowaną na ogrodzeniu Urzędu Gminy 
w Kołbieli przy ul. Szkolnej 1.

Wystawa ma na celu przybliżenie urzekających
miejsc turystycznych na terenie gminy. Gmina
Kołbiel wyróżnia się w powiecie otwockim za-
równo pod względem wielkości jak i liczby 
takich lokalizacji. Różnorodność przyrodnicza, 
a także dotycząca obiektów ważnych histo-
rycznie stała się przyczynkiem do stworzenie
aplikacji turystycznej gminy. Ta z kolei spowo-
dowała powstanie plenerowej wystawy. Zachę-
camy również do zapoznania się i pobrania apli-
kacji turystycznej (więcej informacji znajduje się
na stronie: http://bibliotekakolbiel.pl).

Katarzyna Bajer

WSPÓLNIE
MOŻEMY WIĘCEJ
Masz pomysł na działanie z zakresu kultury,
rekreacji, rozrywki na terenie gminy Kołbiel?
Zgłoś się do biblioteki. Gminna Biblioteka
Publiczna w Kołbieli zaprasza wszystkich,
którzy chcieliby nawiązać współpracę w za-
kresie szeroko pojętej kultury. 

Ostatni rok niestety nie sprzyjał podejmowaniu
zadań z zakresu kultury. Mamy jednak nadzieję,
że to się zmieni. Już po wakacjach planujemy

wznowić cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, które nie mogły się odbyć w po-
przednim roku. Jeśli sytuacja na to pozwoli,
chcemy cyklicznie przeprowadzać spotkania au-
torskie, wyjazdy do kina czy teatru, planujemy
również wydanie kilku nowych publikacji, a także
wiele innych działań. Nawiązaliśmy współpracę 
z kołami gospodyń wiejskich, artystami miesz-
kającymi na terenie gminy i osobami zaangażo-
wanymi w życie lokalnej społeczności. Uważa-
my, że każdy pomysł na działanie i integrację
mieszkańców jest dobry. Zachęcamy do kon-
taktu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli, ul.
Szkolna 1, tel. (25) 757 39 92. Katarzyna Bajer

Zdjęcia z apki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
zaprasza na bezpłatne warsztaty waka-
cyjne dla dzieci i młodzieży. Na waka-
cje został zaplanowany dla naj-
młodszych cykl warsztatów sportowo-
artystycznych. 

Zajęcia będą odbywały się w cyklach pięcio-
dniowych od poniedziałku do piątku w lipcu 
i sierpniu w kilku miejscach na terenie gminy: 
w Kołbieli (OSiR, ul. Nauczycielska 6), Rudzienku
(budynek OSP), Władzinie (świetlica wiejska),
Gadce (budynek OSP), Kątach (budynek OSP),
Sępochowie (świetlica wiejska) i Sufczynie (bu-
dynek OSP). – W związku z sytuacją pandemiczną
oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, zorganizowaliśmy zajęcia w kilku sołect-
wach – wyjaśnia Janina Wieczorek, dyrektorka 
GBP w Kołbieli.

Zajęcia rozpoczną się 12 lipca, wszystkie
warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ogra-
niczona. W zależności od wielkości danej sali grupy
będą liczyły od 10 do 12 osób. Warsztaty popro-
wadzą pełni pasji i zaangażowania instruktorzy:
Marta Dylewska – zajęcia teatralne, Andrzej Do-
browolski – szachy, Żaneta Poirieux – muzyka, Pat-
rycja Mróz – eksperymenty, Maciej Łabudzki 
– fotografia, Anna Barcikowska i Ewa Jagura 
– aktywnie i kreatywnie.

Zapisy odbywają się przez Internet za pośred-
nictwem platformy biletyna.pl.  Opis i grafik wszyst-
kich warsztatów znajduje się na stronie biblioteki:
www.biblioteka.pl. Każdy mieszkaniec Kołbieli
może zapisać się na dowolne zajęcia niezależnie od
sołectwa, w którym zamieszkuje. Zachęcamy do
odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będą
zamieszczane wszystkie informacje o aktualnych
wydarzeniach kulturalnych. Katarzyna Bajer

Wakacje z Biblioteką
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SZLACHCIANKA I KAROCA

KLECHDA TRZECIA
Był karnawał. Jak zwykle, w tym czasie odbywały
się po okolicznych dworach huczne zabawy i bale
oraz kuligi. W kolejną sobotę karnawału właści-
ciel pobliskiego majątku zorganizował bal 
w swoim dworze. Przybyli okoliczni właściciele
majątków i dworów. Przybyła również pani Eleo-
nora, wykwintnie ubrana, czarująca i łamiąca
serca niejednego kawalera. Bal rozpoczął się tra-
dycyjnie polonezem. Właściciel dworu z panią
Eleonorą tworzyli pierwszą parę. Po polonezie roz-
poczęły się inne tańce: i polskie oberki, mazurki,
kujawiaki, jak również wówczas modne zagra-
niczne menuety, kadryle i inne. Stół był zasta-
wiony wszelkiego rodzaju jadłem i trunkami. 
W przerwach między tańcami zasiadano do sto-
łów. Wino i inne alkohole lały się obficie. Ze stołów
znikały szybko kolejne dania i zakąski. Rozpoczęły
się śpiewy, opowiadani dowcipów, w czym rej
prowadziła pani Eleonora. Zbliżała się północ, 
a więc pora na kulig. Zaprzężono konie do sań
i sanek, w których usadowili się uczestnicy za-
bawy. Zapalono pochodnie i kulig ruszył. Śniegu
było niewiele, więc wybierano trasy bardziej za-
śnieżone. Wesołe śpiewy słychać było w oddali,
gdzie przemieszczał się kulig. Było już dobrze po
północy, gdy wrócono do dworu, ażeby w dal-
szym ciągu brać udział w zabawie przy suto na
nowo zastawionym stole. Nad ranem bal zakoń-
czono mazurem, kielichami wina wypito strze-
miennego i towarzystwo zaczęło rozjeżdżać się
do domów. Pani Eleonora, która trochę przesa-
dziła w toastach, chwiejnym krokiem udała się do
swej karocy. Na koźle siedział zmarznięty stan-
gret Maciej. Pani Eleonora zdjęta litością kazała
mu wejść do karocy, a sama siadła na koźle i konie
ochoczo ruszyły kłusem. Wypite wino, tańce,
kulig szumiały w głowie. Pani Eleonora myślała
tylko o tym, aby jak najszybciej iść spać. Odle-
głość od dworu, gdzie odbywał się bal do jej sie-
dziby była niewielka. Prosto, dobrą, bitą drogą,
później za rzeką skręcić w lewo. Groblą nad sta-
wem i skręt w prawo, mostek nad Strugą pod
górkę. Pani Eleonora jechała więc, myśląc o spa-
niu. Droga była prosta, lekko poprószył śnieg, nie-
wielki mróz spowodował, że było trochę ślisko.
Konie biegły równo i dość szybko. Tętnienie kopyt
końskich i turkot kół karocy o drewniany most na
Świdrze uzmysłowiły pani Eleonorze, że zaraz bę-
dzie zakręt w lewo, groblą nad stawem, skręt 
w prawo, mostek nad Strugą, trochę pod górkę 

i brama wjazdowa do dworu. Zza chmur wyjrzał
księżyc będący w pełni. Poświata księżyca odbiła
się od lustra stawu, tworząc jakby świetlistą
postać wyrosłą na drodze. Spłoszone konie skrę-
ciły raptownie w lewo prosto do stawu. Dał się
słyszeć trzask łamiącej się karocy i rżenie koni
wpadających do stawu. Krzyk topiącej się pani
Eleonory usłyszał czuwający w kordegardzie od-
źwierny. Wszczął alarm, budząc służbę, która
udała się na pomoc tonącej Pani. Niestety, przy-
byli za późno. Z wody wystawały koła karocy 
i szamoczące się konie. Po chwili konie utonęły,
utonęła karoca, a w niej pani Eleonora i stangret.

Wydobyte ciało pani Eleonory zaniosła służba do
dworu, skąd za kilka dni wyruszył kondukt 
żałobny do kościoła w Kołbieli.

Dopiero po pogrzebie pani Eleonory, ktoś
przypomniał sobie o stangrecie Macieju. Znów
udano się do stawu, skąd wydobyto ciało Macieja.
Jego pogrzeb odbył się następnego dnia.

Legendę usłyszałem od mojej mamy.
Jan Ciszkowski

PS
Powiadali ludzie, że jeszcze długie lata w każdą
noc karnawałową z soboty na niedzielę słychać
było tętent koni i turkot kół po moście na Świdrze.

Jedyna córka właściciela Kołbieli - Eleonora była dojrzałą kobietą, 
lubiącą wesołe i beztroskie życie. Nie wyszła za mąż, choć miała kilku starających się.

Rys.: Szymon Urlich
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Jak narodziła się pasja do sportu i lekko-
atletyki?
Swoje pierwsze kroki stawiałem w lokalnym klu-
bie piłkarskim Sokół Kołbiel. Wtedy dużo osób nie
grało w piłkę nożną, trudno było zebrać drużynę.
Czasem zamiast grać w grupie jedenastoosobo-
wej graliśmy w dziewięciu. Treningi odbywały się
2 razy w tygodniu. Nie zdarzało się, żeby piętna-
ście osób było mocno zaangażowanych w grę,
więc często przegrywaliśmy. Ja jednak zawsze
miałem w sobie chęć wygrywania. Któregoś razu
spróbowałem swoich sił w Maratonie Warszaw-
skim i pomyślałem, że spróbuję biegania. Moty-
wacją było to, że po pierwsze spodobało mi się
bieganie, a po drugie - jest to sport indywidualny,
jestem zdany tylko na siebie. Potem zgłosiłem się
do mojej aktualnej trenerki w OKS Otwock i tak
to trwa do dzisiaj.

Który to był rok?
To było w 2014 roku, czyli miałem 14 lat, druga
klasa gimnazjum.

Aktualnie jest Pan studentem, jakiego
kierunku?
Studiuję zarządzanie i dowodzenie na Akademii
Sztuki Wojennej w Rembertowie. Jest to akade-
mia wojskowa -  wiążę też swoją przyszłość 
z wojskiem. Na uczelniach istnieją sportowe ze-
społy wojskowe, do których rekrutują najlepszych
zawodników i zakładam, że w najbliższym czasie
tam trafię.

Aktualny rok jest dla Pana przełomowy
pod względem zdobytych medali.
W tym roku postawiłem wszystko na sport.
Wcześniej po liceum poszedłem na Politechnikę
Warszawską na Wydział Transportu. Liczyłem, że
pogodzę wyjazdy sportowe i studia, ale nie do
końca się udało. Kosztowało mnie to zbyt dużo
stresu i nerwów. Nie mogłem się skupić na żadnej
z tych rzeczy w wystarczającym stopniu: ani na
bieganiu, ani na studiowaniu, więc postanowiłem
wybrać. Wybór padł na sport, zainwestowałem
część swoich funduszy na zgrupowania wysoko-
górskie i widzę teraz, że to była dobra decyzja, bo
od tego czasu czuję się świetnie, rozwijam się,
wchodzę już na taki przyzwoity seniorski poziom

i póki co w kategorii U23 (najstarsza kategoria
wiekowa młodzieżowa) dominuję. Zdobyłem wi-
cemistrzostwo Polski seniorów. Zostałem mist-
rzem Polski na 3000 m w hali. Zdobyłem tytuł
mistrza Polski na 10000 m (U23), zdobyłem kwa-
lifikacje na mistrzostwa Europy U23. Wygrałem
też na zawodach na 1500 m i też uzyskałem naj-
lepszy wynik w kategorii U23 w Polsce. 

Który z tych wyników przyniósł Panu naj-
większą satysfakcję?
Wicemistrzostwo Polski seniorów, ponieważ jest
to mój pierwszy medal seniorski i z bardzo
dobrym czasem: 8,01 na 3 km.

Wyjeżdża Pan trenować aż do Kenii. Czy
nie można przeprowadzić treningów 
w Polsce?
Miejscowość w Kenii, do której jeździmy treno-
wać, znajduje się na wysokości 2400 m n.p.m.,
a w Polsce tak wysokie punkty mamy tylko w Tat-
rach. W czasie przebywania na tak wysokim te-
renie wywoływany jest efekt hipoksji. Oddychamy

rozrzedzonym powietrzem i taki deficyt tlenowy
powoduje, że podbijają się parametry krwi. Dla-
tego też to Kenijczycy są najlepszymi biegaczami
na świecie, a nie Europejczycy.  Podobne miejs-
cowości są też w Szwajcarii, we Francji i we Wło-
szech, ale w tym roku sytuacja Covid-owa
sprawiła, że musieliśmy wybrać się do Kenii, 
ponieważ były tam najmniejsze obostrzenia. 

Jak często trzeba jeździć na treningi 
do miejscowości wysokogórskich?
Jak najczęściej, ja będę się starał przynajmniej
dwa razy do roku.

Wspomniał Pan o sytuacji Covid-owej,
która wpłynęła na wybór miejsca tre-
ningu. Jak jeszcze pandemia pokrzyżo-
wała sportowe plany?
Przede wszystkim trochę przerażające są pustki
na trybunach. Smutno to wygląda, ale wia-
domo, że kibice nie mogą wejść. Trochę to się
zmienia teraz, ale jeszcze wiele brakuje. Po-
nadto są też utrudnienia związane z przejaz-
dami. Koszt każdego wyjazdu wzrasta o kolejne
1000,00 zł. Jedno to kwestia finansowa, drugie
- to obchodzenie kwarantanny, straty czasu
związane z wykonywaniem testów. Do tego do-
chodzi również kwestia utrudnień transporto-
wych, m.in. odwoływane loty. Odwołane
zostały też biegi uliczne, z których utrzymuje
się duża część zawodników.

Jak na razie jedyną Pana trenerką jest
Bożena Dziubińska, jak układa się współ-
praca?
Mam wrażenie, że ona miała oprócz rodziców
wpływ na moje wychowanie. Dużo czasu z nią
spędzam, wiec trochę mnie ukształtowała, 
a współpraca układa się coraz lepiej. Ja coraz le-
piej znam swój organizm, ona coraz bardziej mnie
słucha. Jest dobrze, zatem nie zapowiada się na
razie na zmianę klubu i trenera.

Jak sport, treningi wpływają na czas
wolny, rodzinny. Jak często i czy chętnie
odwiedza Pan Kołbiel?
Oczywiście, że chętnie. Mam same pozytywne
wspomnienia związane z Kołbielą. Całe dzieciń-

MISTRZ Z KOŁBIELI 
Aleksander Wiącek 26 czerwca podczas 97. Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu 

po niebywale efektownym finiszu zdobył złoty medal w biegu na 5000 m, 
ustanawiając przy tym nowy rekord życiowy 14:05.20. 

Z pochodzącym z Kołbieli sportowcem rozmawia Katarzyna Bajer



- 29 -

SPORT

stwo tutaj przeżyłem. Moim ulubionym miejscem
są lasy, gdzie spędziłem dużo czasu na treningach.
Przebywam aktualnie na wyjazdach od 150 do 200
dni w roku, więc 50 proc. czasu jestem na miej-
scu i myślę, że dzięki temu lepiej wykorzystuję
wolne chwile. Myślę, że takie życie bardziej uod-
parnia psychicznie i człowiek staje się silniejszy.

Jak rodzina zareagowała na takie zainte-
resowanie, które przecież pochłania
wiele czasu? Jaki mają stosunek do pasji,
która stała się sposobem na życie?
W rodzinie nikt nie uprawiał zawodowo sportu,
więc nigdy nie czułem presji wygrywania. 

Teraz chciałbym, żeby to było moje główne
zajęcie, całe życie planuję być jakoś związany ze
sportem. Rodzice na początku musieli się z tym
trochę oswoić, ale teraz w stu procentach rozu-
mieją.

Kiedy nastąpił przełom i uznał Pan, 
że sport jest wyborem życiowym?
Po skończeniu gimnazjum z bardzo dobrymi wy-
nikami, poszedłem do najlepszego liceum 
w okolicy  - do Mińska Mazowieckiego. Tam też
bardzo dobrze radziłem sobie z nauką. Potem
dostałem się na Politechnikę Warszawską 
i wtedy sobie uświadomiłem, że to za dużo dla
mnie i powinienem wybrać: albo kariera nau-
kowa, albo sportowa. Wybrałem sport, ponieważ
czułem, że to moja pasja i dopiero od roku 
w pełni koncentruję się na sporcie. Wiem, że to
jest moja droga na przyszłość.

Jak długo trwa kariera sportowca i czy
można się utrzymać z biegania?
Można się utrzymać, a ja jako długodystansowiec
myślę, że pomiędzy 35 a 40 rokiem życia nasta-
nie koniec życia sportowego, wyczynowego. 

I co dalej?
Po to jestem na studiach, ale aż tak daleko nie wy-
biegam w przyszłość, ponieważ życie pisze swoje
scenariusze, więc nie ma to większego sensu.

A jeśli chodzi o sukcesy sportowe, to co
chciałby Pan osiągnąć?
Mógłbym powiedzieć o medalu igrzysk olimpij-
skich, ale twardo stąpam po ziemi. Mam medale
mistrzostw Polski wszystkich kolorów, więc moim
celem jest zdobycie medalu mistrza Europy. 
Nie chcę, żeby myśli o medalu olimpijskim mnie
przytłaczały, więc póki co chcę zdobyć medal mist-
rzostw Europy i potem będę myślał o medalu olim-
pijskim.

Czy fakt należenia do tego samego klubu
co Paulina Guba jest motywacją spor-
tową? 

Może gdybyśmy się poznali, tak by się stało, ale nie
było okazji. Dla mnie większą motywacją, gdy za-
czynałem swoją przygodę z bieganiem, była zna-
jomość z Romanem Kwiatkowskim i Mateuszem
Wyszomirskim. To byli reprezentanci Polski, mieli
medale mistrzostw Polski. To oni stanowili dla mnie
inspirację.

Kto jest Pana idolem, wzorem… Kogo Pan
podziwia jako sportowca?
Myślę, że Marcin Lewandowski, a właściwie obaj
Lewandowscy Marcin i Robert. Marcin, bo należy
do naszego lekkoatletycznego świata. Miałem
okazję go poznać, być z nim na zgrupowaniu,
potem biegać z nim na zawodach. Natomiast Ro-

bert imponuje mi swoją systematycznością,
ciężką pracą, nieustępliwością. Nie śledzę  tego,
co się dzieje w piłce nożnej, ale mecze Bayernu
Monachium oglądam z zapartym tchem. 

Na jakim dystansie czuje się Pan naj-
lepiej?
Jeszcze do niedawna był to dystans na 3000 m,
ale liczę, że w tym roku będzie to już 5000 m, po-
nieważ jest to dystans olimpijski.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów 
w najbliższych zawodach i docelowo 
medalu olimpijskiego.
Dziękuję
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W sezonie 2020/2021 Klub Sportowy
„Sokół” Kołbiel w trwających jeszcze
do 27 czerwca rozgrywkach ligowych
organizowanych przez Mazowiecki
Związek Piłki Nożnej reprezentuje jedna
drużyna seniorów oraz pięć drużyn mło-
dzieżowych. 

Drużyna seniorów występuje w rozgrywkach
klasy B i w 24 dotychczas rozegranych spotka-
niach odniosła 10 zwycięstw, 3 remisy i ponio-
sła 11 porażek. W tabeli znajduje się obecnie na
10 miejscu.

Drużyna Juniorów Młodszych B2 (zawodnicy
z roczników 2005 i 2006) w rozrywkach II Ligi
Okręgowej w 5 spotkaniach uzyskała 1 remis i po-
niosła 4 porażki. W tabeli znajduje się obecnie na
4 miejscu.

Drużyna Trampkarzy C2 (zawodnicy z rocz-
ników 2007 i 2008) w rozgrywkach III Ligi Okrę-
gowej w 8 spotkaniach odniosła 5 zwycięstw 
i poniosła 3 porażki.  W tabeli znajduje się obec-
nie na 3 miejscu.

Drużyna Młodzików D2 (zawodnicy z rocz-
nika 2009 i 2010) w rozgrywkach III Ligi Okręgo-
wej w 8 spotkaniach odniosła 0 zwycięstw 
i poniosła 8 porażek. W tabeli znajduje się obec-
nie na 6 miejscu.

Drużyna Orlików E2 (zawodnicy z rocznika
2011 i 2012) w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej w 6
spotkaniach odniosła 4 zwycięstwa i poniosła 2 po-
rażki. W tabeli znajduje się obecnie na 2 miejscu.

Drużyna Żaków F2 (zawodnicy z rocznika
2013 i 2014) w rozgrywkach III Ligi Okręgowej
w 8 spotkaniach odniosła 5 zwycięstwa i po-

niosła 3 porażki. W tabeli znajduje się obecnie
na 2 miejscu. W kolejnym sezonie do rozgrywek
ligowych MZPN przystąpią dwie kolejne drużyny.
Drużyna złożona z zawodników z rocznika 2013

oraz drużyna złożona z zawodników z rocznika
2014 i 2015.

Dominik Dąbrowski Prezes Stowarzyszenia
Klub Sportowy Sokół Kołbiel

GOSIR INFORMUJE
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji infor-
muje, że w czerwcu została przeprowa-
dzona regeneracja boiska ze sztuczną
nawierzchnią (tzw. czesanie boiska)
celem przygotowania obiektu do okresu
wakacyjnego. 

Ponadto ośrodek został wyposażony w elementy
aranżacji zewnętrznej (ławki, donice, betonowe
kule ozdobne). Nie zapomniano również o roślin-
ności, dlatego posadzone zostały drzewa i krzewy
ozdobne. Boisko sztuczne wyposażono w dodat-
kowe elementy, jakim są wycieraczki gumowe pod ławki rezerwowe, które
również zostały położone w bramie wejściowej na główną płytę boiska.

Na terenie ośrodka aktualnie odbywają się zajęcia z piłki nożnej, gim-
nastyki rekreacyjnej, zumby - oczywiście z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa i dystansu społecznego. Mieszkańcy gminy Kołbiel korzystają

również z bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego, na
którym grają w tenisa ziemnego, koszykówkę oraz
siatkówkę.

Klub piłkarski Sokół Kołbiel rozgrywa mecze li-
gowe w ramach rozgrywek organizowanych przez
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. W piłkę nożną
grają również oldboye oraz zorganizowane grupy
amatorskie.

Uprzejmie informuję, że w okresie wakacji let-
nich w Gminnym Ośrodku Sportowym będą odby-
wać się zajęcia kulturalno- rekreacyjno -sportowe.
Wszelkie informacje dostępne są pod adresem 

e-mail: osir@kolbiel.pl.
Ośrodek jest otwarty w godzinach 08:00 - 21:00;  wejście na boisko

znajduje się w bramie środkowej od strony trybun.
Serdecznie zapraszam do korzystania z obiektu.

Inspektor ds. sportu Michał Grzywacz

ROZGRYWKI LIGOWE
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WAŻNE TELEFONY
APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE ORAZ NIE LEKCEWAŻENIE ZAGROŻENIA

ZACHOROWANIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

n URZĄD GMINY W KOŁBIELI: ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel,
tel. 025 757-39-92 do 96, Faks 025 757-39-97, gmina@kolbiel.pl, wojt@kolbiel.pl

Nr konta: BS Mińsk Mazowiecki o/Kołbiel 19 9226 0005 0055 0808 2000 0010
Nr konta do wpłat za odbiór odpadów: BS Mińsk Mazowiecki o/Kołbiel 28 9226 0005 0055 0808 2000 0430 
Obsługa rady gminy: rada.gminy@kolbiel.pl, tel. wew. 116
Księgowość: ksiegowosc@kolbiel.pl, tel. wew. 212, 111
Podatki: podatki@kolbiel.pl, tel. wew. 123
Opłata podatki, woda, ścieki: ksiegowosc.podatkowa@kolbiel.pl, tel. wew. 124
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: gops@kolbiel.pl, tel. wew. 126
Świadczenia rodzinne: rodzinne.gops@kolbiel.pl, tel. wew. 110
Zamówienia Publiczne: inwestycje@kolbiel.pl, zamowienia.publiczne@kolbiel.pl, tel. wew. 129    
Ewidencja ludności: ewidencja.ludnosci@kolbiel.pl, tel. wew. 132
Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste: usc@kolbiel.pl, tel. wew. 122
Gospodarka odpadami/sprawy związane ze zwierzętami: odpady.komunalne@kolbiel.pl, tel. wew. 115
Gospodarka komunalna: gospodarka.komunalna@kolbiel.pl, tel. wew. 125
Gospodarka nieruchomościami: nieruchomosci@kolbiel.pl, tel. wew. 113
Zagospodarowanie przestrzenne: zagospodarowanie.przestrzenne@kolbiel.pl, tel. wew. 113
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny: gzeas@kolbiel.pl, tel. wew. 120

n GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁBIELI: ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, tel. 25 757 39 92,
mail.: biblioteka@kolbiel.pl, biblioteka-wypozyczalnia@kolbiel.pl, biblioteka-kultura@kolbiel.pl, www.bibliotekakolbiel.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 1000 - 1800; środa, czwartek 800 - 1600

Filia Biblioteczna w Kątach: Chrząszczówka 1 (budynek OSP Kąty); mail: biblioteka-katy@kolbiel.pl 
godziny otwarcia: czwartek 1000 - 1800, piątek 800-1600, sobota700-1430

Filia Biblioteczna w Rudzienku: ul. Szkolna 11, mail.: biblioteka-rudzienko@kolbiel.pl; 
godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 1500 – 2030, piątek 1430–1830

n GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI: ul. Nauczycielska, 05-430 Kołbiel, godziny otwarcia: 800 do 2100, kontakt: osir@kolbiel.pl
n SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁBIELI: ul. Szkolna 3, 05-340 Kołbiel, rejestracja: 25 757 31 91
n POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.: ul. Batorego 44, 05-400 Otwock, 

Centrala: 22 778 26 00, Sekretariat: 22 778 26 10, Fax: 22 778 26 04
n STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU: e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl

ul. Górna 13, 05-400 Otwock, tel.: (22) 778-1-300, fax: (22) 778-1-302
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock, tel.: (22) 788-1-534

Od 1 czerwca 2021 r. przywrócona zos-
tała bezpośrednia obsługa w pun-
ktach nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Otwockiego. 
Terminy wizyt w punktach nieodpłat-
nej pomocy prawnej należy umawiać
telefonicznie pod specjalnie wyzna-
czonym do tego celu numerem tele-
fonu: (22) 778 13 21 lub 24 od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 12.00. 

Lokalizacja punktu w Kołbieli mieści się w budynku
Urzędu Gminy (ul. Szkolna 1) i dostępna jest w go-
dzinach: wtorki 14.00-18.00 i piątki 8.00-12.00. Obo-
wiązuje stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
sanitarnego. Na poradę należy przyjść w maseczce
oraz dezynfekować ręce przy wejściu do punktu.

UWAGA! Osoby chętne do skorzystania z nie-
odpłatnej pomocy prawnej w formie niewymaga-
jącej fizycznej obecności prawników w siedzibie,
mogą nadal korzystać z pomocy za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na odległość. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA




