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Drodzy Czytelnicy,
zbliżają się Święta Wielkanocne, jakże odmienne od tych,
jakie mamy w pamięci i wspominamy. Tegoroczny okres
poprzedzający Wielkanoc i same święta zapamiętamy 
w sposób zgoła inny. Nie cieszymy się tak jak zawsze naj-
ważniejszym świętem religijnym, tradycyjnymi obrzędami,

wielkanocnym stołem. Wszystko, co piękne i związane z Wielkanocą, przy-
słania nam koronawirus oraz wojna w Ukrainie. Wydarzenia te sprawiły, 

że znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości społecznej i gospodar-
czej. Szalejąca  śmiercionośna epidemia oraz niestabilna sytuacja na wscho-
dzie Europy zmuszają nas wszystkich do wprowadzenia zmian w swoim
życiu, do przewartościowania wartości. Walczymy z różnymi trudnościami,
żywiąc nadzieję, że znajdziemy skuteczny sposób na opanowanie zagro-
żenia. Mając na uwadze ten trudny dla każdego z nas czas, życzę Państwu
spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych

Katarzyna Bajer,  Redaktor naczelna „Naszej Kołbieli”
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Rodziny wielodzietne uprawnione do posiadania Karty Dużej
Rodziny mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wysokość zwolnienia wynosi  15 %  stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (3,45zł), przypadającej na każdego członka rodziny
wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 z późn.zm.).

Zwolnienie przysługuje, licząc od miesiąca, w którym właści-
ciel/zarządca nieruchomości złoży deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykaże, iż gospodar-
stwo domowe spełnia przesłankę do częściowego zwolnienia.

Aby skorzystać ze zniżki, należy:
• w przypadku zamieszkiwania w budynku jednorodzinnym – właściciel
nieruchomości składa do Urzędu Gminy Kołbiel druk deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości wielolokalowej – poin-
formować swojego zarządcę o korzystaniu z programu i chęci skorzysta-
nia z ulgi. Agata Kwiatkowska, UG Kołbiel

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
W OPŁATACH ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Trzy autobusowe linie lokalne uruchomione w 2021 roku:
Osieck-Otwock, Kołbiel-Otwock oraz Dobrzyniec – Otwock
będą utrzymane w 2022 roku.

Rada Powiatu Otwockiego 15 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę umożliwiającą
zawarcie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usług w 2022 roku 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych:
Linia nr 1 – Osieck - Sobienie Jeziory - Otwock;
Linia nr 2 – Kołbiel - Ostrowik - Otwock;
Linia nr 3 – Dobrzyniec - Żanęcin – Otwock.

Autobusy dwóch pierwszych linii rozpoczęły kursowanie w styczniu
2021 r., a trzeciej – w październiku. Od momentu uruchomienia pasażero-
wie coraz liczniej korzystali z oferowanych możliwości dojazdu do stolicy

powiatu. Na rosnące zainteresowanie wskazuje coraz większa liczba sprze-
dawanych biletów.

Łączny koszt utrzymania tych trzech linii w 2022 r. został oszacowany na
976 210,62 zł brutto.
Lina nr 1: koszt - 484 968,40 zł , planowane przychody - 94 569,16 zł
Lina nr 2: koszt - 352 705,58 zł, planowane przychody - 67 078,70 zł
Lina nr 3: koszt - 367 406,72 zł , planowane przychody - 67 222,22 zł.

Większość środków na utrzymanie tych linii będzie pochodzić z Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych - 871332,00 zł, natomiast 10% kosztów ma być
pokryte z budżetu powiatu ( 104 878,62 zł). Przypominamy, że aktualne informa-
cje i rozkłady jazdy można znaleźć na stronie: http://woloszka.com.pl KB

AUTOBUSY UTRZYMANE W TYM ROKU

POMOC FINANSOWA
dla osób dających schronienie uchodźcom

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi pro-
wadzonymi na terytorium Ukrainy

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, które udzie-
lają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach,
mogą liczyć na rekompensatę pieniężną. Osoba, która udziela schronienia 
ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wyso-
kości 40 zł dziennie za osobę. 

Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refunda-
cji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia
wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś
czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni,
a potem złożyć następny wniosek. Wniosek oraz karta osoby przyjętej do za-
kwaterowania dostępne są na stronie internetowej Gminy Kołbiel oraz w Urzę-
dzie Gminy w Kołbieli w pokoju nr 20. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kołbieli w po-
koju nr 20 lub pod numerem tel. 025 757 39 92 wew. 5.

Monika Kamont

Jednorazowe świadczenie pieniężne
w wysokości 300,00 zł 

na osobę dla obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli informuje,
że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywate-
lom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art.
2 ust.1 w/w ustawy i którzy zostali wpisaniu do rejestru PESEL,
mogą składać wniosek o przyznanie pomocy w postaci jednorazo-
wego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę prze-
znaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków
na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowej.

Osoba pełnoletnia składa wniosek na siebie. Natomiast przedstawiciel
ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną
piecze nad dzieckiem składa wniosek na siebie oraz dzieci. 

Wnioski należy składać w pok. nr 5, gdzie można również pobrać
wersję papierową. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kon-
takt: GOPS Kołbiel, tel. (25) 757 39 92 wew 6, kom. 728 500 093.

Agnieszka Strzeżysz, GOPS
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Dodatek osłonowy stanowi element rzą-
dowej tarczy antyinflacyjnej, który ma
zniwelować rosnące ceny energii, gazu 
i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi
przepisami będzie on przysługiwał gos-
podarstwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie prze-
kraczają 2100 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym lub 1500 zł na osobę w gos-
podarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma
400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie
przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750
zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500
złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850
zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150
zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowią-
zywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

* Kwota dofinansowania uzależniona jest od
źródła ogrzewania

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć
wniosek w terminie od 1 stycznia do 31 paździer-
nika 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek
osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata przy-
znanego świadczenia zostanie zrealizowana 
w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 
i do 2 grudnia. Dodatek osłonowy przyznany na

podstawie wniosku złożonego od 1 lutego
do 31 października 2022 r. zostanie wypłacony
jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kołbieli lub elektronicznie

za pośrednictwem e-PUAP. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod nr tel. 25 757 39 92 w. 5
lub e-mail: rodzinne.gops@kolbiel.pl

Agata Kwiatkowska,
UG Kołbiel

DODATEK OSŁONOWY

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) 

WÓJT GMINY KOŁBIEL ZAWIADAMIA
o podjęciu Uchwały NR XXX/202/2021 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości na pod-
stawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno-wschodniej części
miejscowości Kołbiel. W/w uchwała dostępna jest na stronie internetowej www.kolbiel.biuletyn.net Urszula Morawska, UG Kołbiel



OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel 

w rejonie ulic Rynek, Spacerowej, Kościuszki, Traugutta, Piaskowej, Strażackiej, Akacjowej, Szkolnej i Nauczycielskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kołbiel 

Uchwały Nr XXIX/196/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel 

w rejonie ulic Rynek, Spacerowej, Kościuszki, Traugutta, Piaskowej, Strażackiej, Akacjowej, Szkolnej i Nauczycielskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbieli, 
ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, w terminie do 22 kwietnia 2022r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021  r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kołbiel w rejonie ulic Rynek, Spacerowej, Kościuszki, Traugutta, Piaskowej, Strażackiej, Akacjowej, Szkolnej i Nauczycielskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko 
w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Kołbieli, 

ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@kolbiel.pl 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kołbiel.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Kołbiel, ul.
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, reprezentowana przez Wójta Gminy Kołbiel (dane kontaktowe: tel. 25 757 39 92, fax. 25 757 39 97, email: gmina@kol-
biel.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem
przez Wójta Gminy Kołbiel danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby,
od której dane te pozyskano.
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Radosne powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Kołbieli, zorganizowane przez Samorząd Uczniowski, dało wszystkim upragniony powiew 
świeżości i świetnej zabawy. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

Razem biblioteką, dokładnie w pierwszy
dzień kalendarzowej wiosny 21 marca
pożegnaliśmy zimę w tradycyjny sposób,
czyli topieniem Marzanny.

Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej bogi-
nię, którą w rytualny sposób palono bądź topiono,
aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony
w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapew-
nić urodzaj w nadchodzącym roku. 

Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym
płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja
nakazywała, aby dziecięcy orszak, z Marzanną i zie-
lonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł
wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano ma-
rzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wie-
czorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle

zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano Ma-
rzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z
topieniem Marzanny, również obecnie, związane są
różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w
wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obej-

rzenie się za siebie w drodze powrotnej może spo-
wodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć
w ciągu najbliższego roku.

Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego
starosłowiańskiego zwyczaju. Rodzima tradycja
okazała się jednak silniejsza. W konsekwencji na
przełomie XVII i XVIII wieku próbowano tradycję
topienia marzanny zastąpić (w środę przed Wiel-
kanocą) zrzucaniem z wieży kościelnej kukły sym-
bolizującej Judasza, co również zakończyło się
niepowodzeniem. 

W tym roku grupa dzieci z Kołbieli doskonale
poradziła sobie przywróceniem starej tradycji.
Każdy uczestnik spotkania wykonał własną kukłę,
która następnie spłonęła pod czujnym okiem
Ochotniczej Staży Pożarnej z Kołbieli i popłynęła
Świdrem. Katarzyna Bajer

Wiosna, ach to ty…

Pożegnaliśmy zimę

Najmłodsi Mieszkańcy Czterech Wiosek
popędzili zimę gdzie pieprz rośnie…
a było to tak.

Kilka tygodni przed końcem astronomicznej zimy
zapytałem przedstawicielki KGW Sępochowianki
czy nie podtrzymamy tradycji Sepochowskiego
topienia Marzanny. Panie z  KGW, czyli Ania Bar-
cikowska i Małgosia Kawka przyklasnęły z radości
i wprowadziły plan w życie. Do sobotnich warsz-
tatów Wielkanocnych dołączyła niedziela 
z warsztatami pod tytułem szykujemy Marzannę.
Bardzo liczne grono najmłodszych i niemniej
liczne grono dorosłych przystąpiło do radosnego
tworzenia panny, którą mieliśmy potem spalić,
aby tradycyjnie pożegnać zimę. 

Mnóstwo rąk do pracy wsparte wyobraźnią
najmłodszych spowodowało iż powstała nieby-
wałej urody postać. Marzanna następnie prze-
wędrowała przez wieś w pokaźnym korowodzie,
aby ku radości wszystkich spłonąć i symbolicznie

odejść od nas wraz z zimą. Po powrocie do Sępo-
chowskiej świetlicy dzieci z Czterech Wiosek, go-
ście z Kołbieli, a także goście z Ukrainy usiedli
razem wokół ogniska, aby upiec i następnie spa-

łaszować pyszne kiełbaski, na jakie udało się mi
wspólnie z KGW wysupłać parę groszy. 

Radny Konrad Kurdej,
Fot. Agnieszka Adamczewska, sołtys Borkowa

TRADYCJA PODTRZYMANA



- 7 -

AKTUALNOŚCI

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli 
w pierwszym kwartale odnotowała 57
wyjazdów. Były to miedzy innymi: wy-
padki komunikacyjne na S17 i DK50,
pożar sadzy w kominie, pomoc ZRM, zer-
wane linie energetyczne, powalone drzewa,
usuwanie substancji ropopochodnych, 
zerwany dach na budynku gospodarczym 
w miejscowości Władzin, potrącenie pie-
szego na pasach, zabezpieczenie rejonu
operacyjnego KP PSP Otwock.          

I kwartał roku okazał się intensywny:
- w dniu 13.02 jednostka została zadysponowana
do uwięzionego psa na bagnie w Celestynowie,
do zdarzenia wyjechały dwa zastępy oraz przy-
czepka z łodzią ,,Jacek"
- w dniach 17-20.02 nasza jednostka prowadziła

działania na terenie Józefowa, Otwocka
i gminie Wiązowna w usuwaniu skutków wichur,
które przetoczyły się przez nasz powiat,
w działania było zaangażowane dwa zastępy oraz
12 druhów.
- 27.02 Zarząd OSP Kołbiel postanowił przekazać
sprzęt dla strażaków z Ukrainy: ubrania specjalne,
agregat, hełmy strażackie, węże tłoczne, torba
OSP R1. Dary zostały dostarczone za pośrednic-
twem Komendy Powiatowej Państwowej Straży
w Otwocku.
- w dniu 11.03 nasza jednostka odwiedziła Gminne
Przedszkole w Kołbieli, aby przeprowadzić szko-
lenie z udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 27.02-05.03 w remizie OSP prowadzi-
liśmy wraz z 63 DH "ŻYWIOŁY" zbiórkę darów dla
uchodźców z Ukrainy. Zarząd składa podzięko-
wanie dla wszystkich mieszkańców naszej gminy
za wszelkie dary przyniesione do nas. 

W dniu 11.03 w PMDK-u  zostało zorganizowane
spotkanie wszystkich jednostek OSP z powiatu
otwockiego. Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku st. bryg. Tomasz Król 
oraz Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak
wręczyli podziękowania za udział w usuwaniu
skutków nawałnic. Naszą jednostkę reprezen-
tował prezes dh Mirosław Staros. W spotka-
niu uczestniczył również Szef Gabinetu
Politycznego MSWiA Michał Prószyński, który
w swoim przemówieniu podziękował wszyst-
kim strażakom za ofiarność oraz zaangażowa-
nie na rzecz lokalnej społeczności. 
W spotkaniu uczestniczyli również przedsta-
wiciele wszystkich gmin i miast z terenu
otwockiego. OSP Kołbiel

RAPORT OSP KOŁBIEL
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AKTUALNOŚCI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpo-
czął nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu „Czyste Powietrze”
na nowych zasadach, zgodnie z którymi
bezzwrotna dotacja do wymiany źródła
ogrzewania i termomodernizacji może
wynieść nawet do 69 tysięcy złotych. 

Uprawnione osoby wniosek mogą złożyć za po-
średnictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno-In-
formacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Beneficjentem Programu w części dotyczącej
podwyższonego do 69 tysięcy złotych poziomu
dofinansowania może zostać osoba fizyczna, która
łącznie spełnia następujące warunki: 
• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą,
• przeciętny miesięczny dochód na jednego
członka jej gospodarstwa domowego nie prze-
kracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym lub 1 260 zł w gospodarstwie
jednoosobowym,
lub
osoba, która ma ustalone prawo do otrzymywania
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku ro-
dzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na
wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, zawierającym wskazanie ro-
dzaju zasiłku oraz okresu, na który został przy-
znany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym 
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez: 
• serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektro-
niczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym),
• aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta do-
stępny na stronie internetowej WFOŚiGW – ko-
nieczne dostarczenie również wersji papierowej
wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie
można dostarczać: 
• za pośrednictwem urzędów gmin, które zawarły
porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej
realizacji programu priorytetowego „Czyste Po-
wietrze” z WFOŚiGW,
• poprzez wysyłkę listowną do  WFOŚiGW w War-
szawie (za pośednictwem polskiej placówki po-
cztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo po-
cztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora
wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Pocz-
ta Polska S.A.)
• bezpośrednio do WFOŚiGW w Warszawie
(adres:  ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa)

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku 
w programie "Czyste Powietrze" mogą skontak-
tować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Koł-
bieli oraz uzyskać bezpłatną pomoc w przy-
gotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Magdalena Bieńkowska

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze
w Urzędzie Gminy w Kołbieli czynny jest w po-
niedziałek w godzinach: 9.00 - 18.00 , od wtorku
do piątku w godzinach : 08:00-16:00. Kontakt:
Magdalena Bieńkowska  tel. 25 757-39-92 wew. 4
(pokój nr 26), e-mail: czystepowietrze@kolbiel.pl

OD 25 STYCZNIA 2022 ROKU ZMIANY 
W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
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AKTUALNOŚCI

W dniach 17, 21, 22 grudnia 2021 r. roku na terenie gminy Koł-
biel zostały  przeprowadzane obowiązkowe kontrole prze-
strzegania uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu
ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, 
w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne
i docelowe substancji w powietrzu (Dz.U.Woj.Maz.
2020.poz.9595), przy wykorzystaniu dronów wyposażonych 
w aparaturę do analizy składu spalin. 

Zadanie to zostało wykonane we współpracy z firmą EkoDialog, posiada-
jącą ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych patroli.

Kontrole zostały przeprowadzone w 10 miejscowościach: Chrosna,
Człekówka, Chrząszczówka, Sufczyn, Kołbiel, Rudzienko, Rudno, Oleksin,
Gadka oraz Głupianka. W wykrytych nieprawidłowościach, gdzie zostały
przekroczone dopuszczalne poziomy  spalania, upoważniony pracownik
Urzędu Gminy w Kołbieli wraz z pracownikami firmy EkoDialog przeprowa-
dzili kontrolę na terenie nieruchomości. Dokonano oględzin miejsca kontroli
(ustalono liczbę i klasę urządzeń grzewczych, określono rodzaj paliw, spraw-
dzono czy paliwo stałe posiada świadectwo jakości, sprawdzono sposób se-
gregacji i gromadzenia odpadów, zmierzono wilgotność drewna). Pobrano 25
próbek popiołu z palenisk w celu określenia parametrów jakościowych ba-
danych materiałów. Magdalena Bieńkowska

Drodzy mieszkańcy kontrole będą przeprowadzane corocznie.

KONTROLE PRZESTRZEGANIA
UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
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AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w związku ze zmianą
ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów,  już od 1 lipca 2021 r. właściciele lub
zarządcy budynków, lokali będą musieli
złożyć deklarację o źródłach ciepła lub
źródłach spalania paliw.

Deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spala-
nia paliw należy składać w terminie:
– 14 dni nowe źródła ciepła/spalania paliw - uru-
chomione po 1 lipca 2021 roku ,
– w przypadku budynków już istniejących nie
później niż w terminie 12 miesięcy od dnia uru-
chomienia CEEB- Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (czyli od dnia 1 lipca 2021 r.) do dnia
30 czerwca 2022r.

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

właściwym urzędzie zgodnie z lokalizacją bu-
dynku ( Urząd Gminy w Kołbieli pokój nr 26 ).

Czy przeprowadzona inwentaryzacja pieców 
w gminie i baza CEEB to nie to samo?
To są dwie oddzielne bazy. Dane zbierane podczas
gminnych inwentaryzacji pieców podawane były

dobrowolnie w ramach ankiety, natomiast wpisa-
nie danych do CEEB jest obowiązkiem właści-
ciela/współwłaściciela lub zarządzającego,
wynikającym z przepisów prawa.  

Na jakie budynki należy złożyć deklaracje?
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spa-
lania paliw dotyczą wszystkich budynków i lokali
MIESZKALNYCH i NIEMIESZKALNYCH.
Formularz A - dotyczy budynków i lokali mieszkalnych,
Formularz B - dotyczy budynków i lokali nie-
mieszkalnych.

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

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB
odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

Kontakt: Magdalena Bieńkowska 
tel. 25 757-39-92 wew. 4, pokój nr 26  piętro 1

e-mail: czystepowietrze@kolbiel.pl

OBOWIĄZEK CEEB
OBOWIĄZEK złożenia deklaracji o źródłach ciepła 

lub źródłach spalania paliw do dnia 30 czerwca 2022

Zgodnie z uchwałą antysmogową województwa
mazowieckiego, która obowiązuje od dnia 11 lis-
topada 2017 r. :
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko
kotły spełniające normy emisyjne zgodne
z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści
rozporządzenia Komisji UE),
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach,
piecach i kominkach:
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produko-
wanych z ich wykorzystaniem, 
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziar-
nieniu 0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o wilgotności w sta-
nie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów
na węgiel lub drewno niespełniających wymo-

gów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-
5:2012,

• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów
na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według
normy PN-EN 303-5:2012, 
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN
303-5:2012 będą mogli z nich korzystać
do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić
je do końca 2022 roku na takie, które spełniają
wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urzą-
dzenie ograniczające emisję pyłu (np. elektrofiltr
cząstek stałych) do wartości określonych 
w ekoprojekcie.

Podsumowując:
- kotły poniżej klasy 3 i brak informacji należy
wymienić do dnia 31.12.2022 r.,
- kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do dnia
31.12.2027 r.

Magdalena Bieńkowska

TERMINY  WYMIANY  PIECY
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OŚWIATA

Zgodnie ze świecką tradycją co roku 
w naszej placówce odbywa się bal karna-
wałowy. W tym roku szkolnym bal ten
przypadł na wyjątkowy dzień. Nie dość, że
był to poniedziałek  – pierwszy dzień po
feriach i zimowym odpoczynku, ale także
dzień z wyjątkową datą: 14 lutego, czyli
walentynki. 

A jak walentynki to wiadomo: miłość, serca i już
mieliśmy motyw tegorocznej dekoracji. Czerwone
i różowe serca, serpentyny i odpowiednie oświet-
lenie dopełniły nastroju. A pan DJ sprawił, że
wszystkim uczestnikom balu – nawet tym najbar-
dziej sceptycznym – nogi same ruszyły do tańca.
Oprócz hitów przedszkolnych usłyszeliśmy dobrze
znane dzieciom i dorosłym przeboje muzyki dys-
kotekowej i popowej.

Kulminacyjnym punktem balu był pokaz kos-
tiumów. Każda grupa prowadzona przez swoją wy-
chowawczynię miała możliwość zaprezentowania
swoich balowych kreacji. Na parkiecie olśniły nas
swoją urodą liczne księżniczki, królewny, wróżki,

motylki, biedronki, jednorożce, policjantki… Z lekka
przerazili książęta, rycerze, spidermeni, dzielni stra-
żacy, żołnierze, policjanci, kowboje… Ochom i
achom nie było końca, każda grupa dostała grom-
kie brawa. Wszystkie stroje były piękne i niejed-
nokrotnie wymagały dużej sprawności przy
tanecznych pląsach.

W przerwie balu dzieci miały przygoto-
waną kolejną atrakcję – słodki poczęstunek, po

którym znowu mogły udać się na balową salę
i do tanecznych ewolucji. Trzeba przyznać, 
że wszystkie nauczycielki wykazały się
świetną kondycją i prowadziły dzieci w wy-
myślnych korowodach, wężach, pociągach 
i kołach z figurami tanecznymi. A pan DJ dwoił
się i troił, żeby nikt nie podpierał ścian.  

Marta Szaniawska-Szopa, 
Gminne Przedszkole w Kołbieli

Nasza placówka bierze udział w licznych akcjach charytatyw-
nych o ogólnopolskim zasięgu. W tym roku szkolnym – jak do
tej pory – braliśmy udział w zbiórce pieniędzy „Góra grosza”, 
w zbiórce artykułów szkolnych dla Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej nr 287 z siedzibą w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
w Warszawie oraz w zbiórce „Paczuszka dla maluszka” dla In-
terwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.

Oprócz akcji i zbiórek pomocowych na rzecz lokalnej społeczności, staramy
się także pamiętać o potrzebach zwierząt. Dlatego też zorganizowaliśmy je-
sienną zbiórkę karmy dla zwierząt leśnych „Pomóżmy zwierzętom przetrwać
zimę” oraz ostatnio zakończoną zbiórkę artykułów higienicznych i karmy dla
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. 

Wszystkie te zbiórki przyczyniają się do nawiązywania i rozszerzania współ-
pracy z różnymi fundacjami i organizacjami, ale przede wszystkim ze środowi-
skiem lokalnym. Sprawiają, że my, nasze przedszkolaki i ich rodzice realizujemy

potrzebę wspólnego działania 
i niesienia pomocy, a w zamian
otrzymujemy ogrom radości i sa-
tysfakcji. Udział  i organizowanie
tych akcji jest też świetną okazją
do rozmawiania z dziećmi na
trudne tematy, uwrażliwiania na
potrzeby innych i rozbudzania
uczucia empatii.

Nie inaczej też było w przy-
padku ostatniej zbiórki na rzecz
osób uciekających z Ukrainy. Ro-

dzice naszych podopiecznych błyskawicznie odpowiedzieli na apel przed-
szkola i w ciągu zaledwie 2 dni zostały zebrane ogromne, wypełnione po
brzegi pudła z pościelą, ręcznikami, ubraniami, żywnością, środkami czysto-
ści, artykułami higienicznymi i zabawkami. Odzew i chęć niesienia pomocy
przekroczył  nasze najśmielsze oczekiwania. Wiemy, że zawsze możemy liczyć
na wsparcie ze strony naszych wychowanków i ich rodziców, za co bardzo
dziękujemy. Marta Szaniawska–Szopa, Gminne Przedszkole w Kołbieli

BAL KARNAWAŁOWY 

Biblioteka nie jest nudna
Gminne Przedszkole w Kołbieli ma przyjemność współpracować 
z Gminną Biblioteką Publiczną. W związku z tym dzieci z grupy
„Misie” i „Zajączki” w lutym miały okazję wziąć udział w warsz-
tatach zorganizowanych przez panią Iwonę Kowalską.  

Nasze trzylatki zapoznały się z pracą bibliotekarza, dowiedziały się też gdzie i w jaki sposób można wypożyczyć książki do domu. Pani Iwona przeczy-
tała opowiadanie  pt.: „Jadzia Pętelka mówi czułe słówka” i porozmawiała z dziećmi na temat okazywania uczuć. Dzieci słuchały z zaciekawianiem 
i chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Następnie przedszkolaki mogły wykonać swoje karty walentynkowe z przygotowanych wcześniej ma-
teriałów. Na koniec obie grupy wykonały sobie pamiątkowe zdjęcia. Dzieci bardzo miło przyjęły prowadzącą spotkanie. Mamy nadzieję, że jeszcze 
w tym roku szkolnym uda nam się zorganizować wspólne zajęcia. Magdalena Zawada – Syga, Gminne Przedszkole w Kołbieli

DOBRO POWRACA
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OŚWIATA

Zima to zwyczajowo czas karnawałowy. Niestety po raz ko-
lejny nie mogliśmy sobie pozwolić na ogólnoszkolny bal.
Jednak z zabawy nie zrezygnowaliśmy. Młodsi uczniowie
bawili się w swoim klasowym gronie, a przedszkolaki 
w grupach. 

Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka, a w sali lekcyjnej, ina-
czej niż zwykle, pojawili się uczniowie w przebraniach. Można było zoba-

czyć: wróżki, królewny, rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy, Spider-Mana,
Batmana i …nie sposób zliczyć oraz wymienić tych wszystkich postaci.
Uczniowie uczestniczyli  w tańcach, zabawach i konkursach. Na twarzach
wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmę-
czenia. Bal był okazją do zintegrowania dzieci i pozostawił wiele niesamo-
witych wrażeń.  Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych strojów. Oby jak najwięcej było w na-
szej szkole tak radosnych wydarzeń. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

KARNAWAŁOWY CZAS

Po świętach wróciliśmy pełni zapału i nadziei na spokojną,
niezakłócaną zdalnym nauczaniem pracę. Zakończyliśmy 
I półrocze – wielu uczniów z wysokimi średnimi w nauce. 

Nasza szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie i właściwą postawę
uczniów, dlatego nie zapomnieliśmy o tak ważnym święcie, jakim jest Dzień
Babci i Dzień Dziadka. Szacunek dla osób starszych, pamięć o nich i ich po-
trzebach to jeden z najważniejszych elementów takiego właśnie wychowa-
nia. W przypadku babć i dziadków istotna jest także ogromna wdzięczność
za ich pomoc, obecność, niezawodność. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
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OŚWIATA

„Kto się czubi, ten się lubi” – takie jest
przysłowie, więc wypada je przypomnieć
w tym dniu Święta Kobiet. „Choć czu-
bimy się czasami – lubicie nas przecież,
bo bez dziewczyn strasznie nudno by-
łoby na świecie… "

8 marca to święto, które na stałe wpisało się 
w naszą szkolną tradycję. Jak co roku w klasach
pojawili się gentlemani, który pamiętali o swoich
koleżankach. W klasach i na szkolnych kory-
tarzach czuć było świąteczną atmosferę, 
a uśmiechnięte i docenione dziewczęta z dumą
prezentowały kwiaty i upominki od kolegów.
Warto celebrować każde miłe święto, które 
przypomina nam o wzajemnej życzliwości 
i sympatii. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

DZIEŃ KOBIET

„Nie możemy pomóc każdemu, 
ale każdy może pomóc komuś” 

(R. Reagan)

Nasza szkoła -  jak wiele innych podmiotów, 
organizacji, instytucji - w tym trudnym czasie
pragnie włączać się w pomoc obywatelom
Ukrainy. Zorganizowaliśmy Dzień Solidarności 
z Ukrainą, przeprowadziliśmy także zbiórkę
darów dla uchodźców i zaangażowaliśmy w sze-
reg aktywności pomocowych. 

Największym i najtrudniejszym przedsięw-
zięciem, wymagającym ogromu wysiłku, zaan-
gażowania środków i pracy, było zorganizowanie
noclegów dla osób uciekających przed piekłem
wojny. Pani dyrektor wraz z pracownikami szkoły,
we współpracy z pracownikami urzędu gminy 
i jednostkami straży pożarnej, zabezpieczyła noc-
legi w małej salce gimnastycznej, przygotowała
niezbędne przedmioty codziennego użytku, aby
nocujący u nas Ukraińcy mogli choć na chwilę
odetchnąć.

Uchodźcy spędzili w naszej szkole kilka dni 
i tu znaleźli spokój, odpoczynek i bezpieczny azyl
przed kolejnym etapem swojej podróży. Część 
z nich udała się w dalsza drogę, kilka osób, przed
którymi decyzja, co dalej, jeszcze gości w szkole.

Następnym zadaniem organizacyjnym,
przed jakim stanęła nasza szkoła, było przyjęcie
uchodźców w poczet uczniów. Od 9 marca
naukę rozpoczęło w różnych klasach 31 ukraiń-
skich dzieci, które znalazły tu alternatywę na
czas oczekiwania i odskocznię od traumy. Dzie-
ciom tym zapewniono także obiady. Oprócz za-
angażowania w tę trudną pracę dyrekcji szkoły
i nauczycieli na ogromną pochwałę zasługują
także uczniowie. Ich pełna empatii postawa jest
niezwykle budująca. Stali się oni swoistymi anio-
łami stróżami dla  ukraińskich kolegów i koleża-
nek. Otoczyli ich troską, cierpliwie i uprzejmie
wprowadzają w nasze szkolne zasady, pomagają
w lekcjach i na przerwach odnaleźć się w tej
nowej rzeczywistości.

Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

SOLIDARNI Z UKRAINĄ 
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Dnia 1 marca 2022 roku uczniowie klas II,
III i IV ze Szkoły Podstawowej w Kątach
wybrali się pociągiem na wycieczkę do
kina „Oaza” w Otwocku. Obejrzeli tam
francuską komedię pt. „Skarb Mikołajka”. 

Była to prawdziwa gratka dla fanów przygód Mi-
kołajka - bohatera szkolnej lektury. Film opowiada
o chłopcu, w życiu którego najważniejsi są:
mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nieroz-
łącznych kumpli, bez których wszystko inne nie
ma sensu. Kiedy więc tata Mikołajka ma dostać
awans, a rodzina przeprowadzić się, przerażony
Mikołajek postanawia coś z tym zrobić. Wraz 
z kolegami rozpoczynają poszukiwania zaginio-
nego skarbu Jednookiego Olafa, dzięki któremu
tata nie będzie musiał zmieniać pracy i zatrzyma
nieuchronną przeprowadzkę... Film dostarczył
dzieciom wielu wrażeń i emocji. Po seansie
uczniowie odbyli spacer po Otwocku. Najpierw
udali się pod zabytkowy budynek ratusza, czyli
siedzibę władz miejskich Otwocka. Odczytali 
z wieżyczki rok przebudowy ratusza zapisany

rzymskimi znakami oraz omówili herb miasta. Na-
stępnie skierowali się do dawnego sanatorium
Abrama Gurewicza. Okazało się że jest to jeden 
z największych zabytków architektury drewnia-
nej w Polsce – przykład przepięknego budynku 
w stylu świdermajer.  Wszystkich zachwyciły
drewniane elewacje, werandy,  bogate ażurowe
zdobienia. Stamtąd grupa udała się na dworzec,

którego budynek znajduje się również w rejestrze
zabytków. Pogoda była piękna, więc pouczający
spacer bardzo się udał. Cała wycieczka bardzo się
dzieciom podobała. Uczniowie spędzili dzień ak-
tywnie i wzbogacili wiedzę na temat swojego
miasta powiatowego. 

Wychowawczynie klasy II i III 
Iwona Stawikowska; Aneta Wojciechowska, SP Kąty

WYCIECZKA POCIĄGIEM

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do
obchodów Dnia Bezpiecznego Inter-
netu, zgłaszając inicjatywę na stronie
DBI.pl. Tegoroczne obchody  przypadły
na 8 lutego. 

W związku z tym już przed feriami we wszystkich
klasach na zajęciach z informatyki poruszano te-
matykę bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży
do internetu. Lekcje były wzbogacone o filmy 
i prezentacje. Ponadto uczniowie klasy VII wyko-
nali plakaty, ósmoklasiści stworzyli „w chmurze”
prezentację, a piątoklasiści ukończyli kurs ,,Poz-
naj bezpieczny Internet" na stronie „Sieciaki.pl”.
Zaraz po feriach wszyscy uczniowie wzięli udział
w wydarzeniach zorganizowanych przez Polskie
Centrum Programu ,,Safer Internet". W ponie-

działek 16.02 uczniowie klas I-III oraz VI obejrzeli
spektakl pt. ,,Dzieci Sieci - Plik i Folder na tropie in-
ternetowych kłopotów", a następnie podczas 
interaktywnego spotkania online na żywo z bo-
haterami spektaklu rozmawiali na temat właści-
wego zachowania w sieci.  22 lutego
drugoklasiści i trzecioklasiści wzięli udział w lek-
cji online ,,Poznaj bezpieczny Internet", podczas
której poznali drużynę Sieciaków oraz złe Sieciu-
chy, podstawowe zagrożenia online oraz numer
telefonu zaufania. W dniu 22.02 uczniowie klasy
IV i V wzięli udział w zajęciach „Sieciaki - Jestem
ok!”. Na  spotkaniu prowadzący pytał uczniów, 
z jakich aplikacji korzystają, które z nich są ich ulu-
bionymi, a także, co lubią robić w serwisach spo-
łecznościowych. Zwrócił szczególną uwagę na
problem szkodliwych treści oraz niewłaściwych

wzorców online w oparciu o fabułę książki „Sie-
ciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu” au-
torstwa Łukasza Wojtasika. W czwartek 24.02
odbyły się ostatnie zajęcia dla uczniów klas VII-
VIII. W trakcie lekcji ,,Ciało nie określa" prowa-
dzący mówili młodzieży na temat konieczności
krytycznego wglądu w to, co widzą w sieci, żeby
polubili swoje  ciała, bo to nie ono świadczy o
wartości człowieka. Wszystkie powyższe przed-
sięwzięcia odbywały się na platformie YouTube,
trwały po dwie godziny lekcyjne. Mamy nadzieję,
że całość naszych oddziaływań uświadomi
uczniom zagrożenia, na które są narażone w wir-
tualnym świecie i przyczyni się do tego, że będą
kulturalnymi oraz rozsądnymi użytkownikami cy-
berprzestrzeni. nauczyciel informatyki

Iwona Stawikowska, SP Kąty

OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022 

TURNIEJ SZACHOWY W OTWOCKU

W dniach 31.01- 04.02.2022 r. sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kątach
wzięło udział w półkoloniach organizowanych przez Klub Batory w Otwocku. W ra-
mach tego obozu rozgrywany był turniej szachowy z możliwością zdobycia normy
na V kategorię PZSzach dla dzieci z roczników 2011- 2014. 

Przystąpili do niego: Adam Barcikowski z kl. I, Szymon Wojtaś, Jan Bylinka, Nicolas Mastall,  Nikodem
Słodownik z kl. III oraz Jan Korab z kl. IV. Z różnych przyczyn nie wszystkim udało się dotrwać do
końca turnieju. Ci, którzy ukończyli obóz, zostali nagrodzeni za swoje umiejętności oraz wytrwałość
w dążeniu do celu.  Jan Korab oraz Nikodem Słodownik uzyskali V kategorię szachową. Gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów.                                       Aneta Wojciechowska, nauczyciel SP w Kątach
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15 grudnia w Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury w Otwocku Szkolne Koło Wo-
lontariatu pracujące na terenie Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Rudzienku pod opieką M. Piwek oraz 
I. Czyżkowskiej otrzymało statuetkę 
„ Anioła Wolontariatu”. Nagrodę otrzyma-
liśmy z rąk: Starosty Powiatu Otwockiego
Krzysztofa Szczegielniaka, Wiceprze-
wodniczącej Rady Powiatu Grażyny
Olszewskiej, Członka Zarządu Powiatu
Otwockiego Kingi Błaszczyk.

Zgłoszenie naszej szkoły wpłynęło w kategorii
wolontariat szkolny. Kapituła konkursu, do któ-
rej należeli przedstawiciele Starostwa Otwoc-
kiego oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych z terenu powiatu, zadecydo-
wała o wyróżnieniu w tym roku wszystkich wo-
lontariuszy. Wśród nagrodzonych były zarówno
dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe i seniorzy.
Ich zaangażowanie, kreatywność, skuteczność
oraz partnerstwo w podejmowanych działa-
niach, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii,
tym bardziej zasługuje na docenienie i uwagę.  

Wolontariusze z pomocą opiekunów przystę-
pują do różnych akcji charytatywnych, współpra-
cując z instytucjami na terenie powiatu
otwockiego, jak i mińskiego . Takie działania prze-
prowadzane w szkole odgrywają dużą rolę 
– uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życz-
liwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują po-
zytywną postawę wobec cierpiących i potrze-
bujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności
za siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby nasi
uczniowie dostrzegali ludzi, którzy potrzebują 
pomocy. Iwona Czyżkowska, SP Rudzienko

W grudniu w naszej szkole odbył się
szkolny konkurs „Rosyjska fotobudka”.
Kreatywne zdjęcia z czapką uszatką,
matrioszką, ludową chustą mogą spra-
wić, że uczniowie zainteresują się języ-
kiem rosyjskim i zechcą się go uczyć. 

Udział uczniów w konkursach jest ważnym ele-
mentem szkolnej rzeczywistości i zawsze cennym
doświadczeniem. Jeśli nasi uczniowie mogą cho-
ciaż od czasu do czasu rywalizować między sobą,
mają okazję promować siebie i swoje pomysły, 
a także poznać innych rówieśników zaintereso-
wanych nauką języka rosyjskiego.

Uczniowie w każdym wieku lubią tzw. lekcje
kulturowe. Podstawa programowa języka obcego
nowożytnego podkreśla, że uczeń powinien dyspo-
nować podstawową wiedzą o krajach, społeczeń-
stwach i kulturach społeczności, które posługują się
danym językiem obcym nowożytnym. W kształce-
niu językowym niezbędne jest wykorzystanie zajęć
z języka obcego nowożytnego do rozwijania wraż-
liwości międzykulturowej oraz kształtowania
postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec
innych kultur. Uczestnicy wykazali się ogromną krea-
tywnością, za co zostali nagrodzeni, a w szczegól-
ności: I miejsce – Amelia Woźniak kl.IV (1), II miejsce
– Klaudia Szczęsna kl.VI (2) oraz Mateusz Szczęsny
kl.IV (3), III miejsce – Natalia Gołąb kl.VI (4)

Iwona Czyżkowska, SP Rudzienko

„ANIOŁY WOLONTARIATU”

„Rosyjska fotobudka”  

1 2

3 4
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Miło nam poinformować, że po dwuletniej przerwie - spowo-
dowanej pandemią - odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stoło-
wego. Dnia 9 marca 2022 r. najlepsi uczniowie z klas V- VIII
walczyli o zajęcie najwyższego miejsca w zawodach. W roz-
grywkach wzięło udział 16 zawodników (8 chłopców i 8 dziew-
czynek). 

WYNIKI ZAWODÓW. 
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – Gabriela z kl. VIII
II miejsce – Aleksandra z kl. VII
III miejsce – Aleksandra z kl. VIII
Kategoria chłopców:
I miejsce – Dawid z kl. VIII
II miejsce – Łukasz z kl. VIII
III miejsce – Michał z kl. VII

Najlepsi zawodnicy zawodów zostali nagrodzeni statuetkami ufundowanymi
przez radę rodziców, a  pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Gratulujemy!!! Małgorzata Szostak, SP Człekówka

SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W lutym nasza szkoła nawiązała współ-
pracę z Ro•z•ową Skrzyneczką, fundacją,
której celem jest walka z  wykluczeniem
menstruacyjnym, zapewnienie po-
wszechnego dostępu do bezpłatnych
środków higieny na czas menstruacji 
w przestrzeni publicznej oraz dostęp do
rzetelnej edukacji w zakresie miesiącz-
kowania. 

Intencją fundacji jest zamieszczanie różowych
skrzyneczek w miejscach publicznych - szkołach,
bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach,
kinach, bibliotekach, teatrach. W  skrzyneczkach
można znaleźć podpaski i tampony potrzebne 
w czasie menstruacji. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardow-
skiego jako jedyna placówka w gminie Kołbiel 
posiada takie skrzyneczki w toaletach dla dziew-
cząt i działa zgodnie z zasadą fundacji: weź, jeśli
potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!

Małgorzata Szostak, SP Człekówka

RÓŻOWA SKRZYNECZKA

Czekamy na swoich uczniów
7 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Człekówce odbyło się spotkanie przed-
stawicieli organu prowadzącego szkołę, reprezentantów
Rady Gminy Kołbiel, rodziców oraz nauczycieli. Spotkanie
dotyczyło problemów związanych z odpływem uczniów 
ze szkoły obwodowej w Człekówce do szkoły podstawowej
w miejscowości gminnej. 

Rozmowy miały na celu wyszukanie odpowiednich rozwiązań i działań, które po-
mogłyby zwiększyć zapisy uczniów z Człekówki, Chrosny i Karpisk do obwodowej
szkoły, którą jest dla dzieci z tych miejscowości Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego. Padło kilka propozycji rozwiązań m.in. wprowadzenie elektro-
nicznej rekrutacji lub likwidacja bezpłatnego dowozu dzieci autobusem kursowym
do szkoły w Kołbieli.  Niestety – żadne z tych rozwiązań nie zostały wprowadzone
do realizacji. Mamy jednak nadzieję, że pozytywna atmosfera spotkania będzie to-
warzyszyć zarówno rodzicom, jak i  nauczycielom w  dniu zatwierdzenia organi-
zacji pracy szkoły na rok 2022/2023. Małgorzata Szostak, SP Człekówka
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Haute couture - luksusowe krawiectwo i unikatowe wzory ubrań? Pręt- à porter - gotowa odzież, którą można kupić w sklepie?
Mówisz i masz! W naszej szkole wszystko... 

8 marca, czyli w Dzień Kobiet, samorząd uczniowski zorganizował pokaz nietuzinkowej mody. Modelki i  modele ze wszystkich klas, na wybiegu, przy
dźwiękach muzyki prezentowali stroje z różnych epok: od lat 30.  poprzez lata 70.  aż do współczesności. Nie zabrakło także układów choreograficznych,
salta, szpagatu i popisów tanecznych. Pokaz był konkursem, w którym nikt nie był przegranym, bo każdy model czy modelka stanął na podium. Nagrodzeni
dyplomami, poczęstowani słodkościami, panie obdarowane kwiatami -  zgodnie stwierdziliśmy, że takie obchody Dnia Kobiet to jest to! A oto sesja foto-
graficzna - jest na co popatrzeć! Małgorzata Szostak, SP Człekówka

MODNY DZIEŃ KOBIET

W ostatnich dniach lutego, podobnie jak cała Polska,
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człe-
kówce zorganizowała zbiórkę darów dla dotkniętej wojną
Ukrainy. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz wzru-
szeni mieszkańcy Człekówki, Chrosny, a także Karpisk zos-
tawiali w naszej szkole potrzebne dla uchodźców dary. 

Zbiórka prowadzona była pod patronatem Stowarzyszenia Odra-
Niemen Oddział Mazowiecki, z którą Szkoła Podstawowa im. ks.
Jana Twardowskiego w Człekówce współpracuje od kilku lat. Za
każdą przekazaną rzecz dla Ukrainy pięknie wszystkim dziękujemy. 

Trudno uwierzyć, że wojna jest tak blisko, że giną ludzie, że spadają pociski… 4 marca Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Człekówce zorganizował dzień solidarności z Ukrainą. Na naszych sercach przypięliśmy kotyliony w kolorach flagi Ukrainy. Jesteśmy 
z UKRAINĄ i sprzeciwiamy się wojnie!!! Małgorzata Szostak, SP Człekówka

JESTEŚMY Z UKRAINĄ I SPRZECIWIAMY SIĘ WOJNIE!!!
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W dniu 21stycznia 2022 r.  w Niepublicz-
nym Przedszkolu Akademia Smyka w Koł-
bieli miała miejsce akademia z okazji
Dnia Babci i Dziadka. 

Uroczystość odbyła się niestety bez obecności
najważniejszych gości, jakimi są dziadkowie.
Pandemia w znacznym stopniu ograniczyła
nasze życie oraz wzajemne kontakty, jednak do-
świadczenia te pozwoliły nam jeszcze bardziej
docenić, jak wielkim skarbem jest babcia i dzia-
dek. Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno

- miłość babci  i dziadka, za którą dzieci chciały
serdecznie podziękować. Wnuczęta uczciły 
to święto, składając dziadkom życzenia, recy-
tując wiersze, śpiewając piosenki, przygotowały
laurki oraz upominki. Dzieci pamiętały, by po-
dziękować za opiekę, cierpliwość i czas, jaki po-
święcają im ukochana babcia i dziadek.
Życzenia dziadkom złożyła dyrektor przed-

szkola Katarzyna Sibilska, która w imieniu kadry
pedagogicznej oraz przedszkolaków życzyła
zdrowia, miłości i szacunku oraz podziękowała
za przekazywaną przez nich mądrość życiową,
doświadczenie, wszelakie rady kierowane 
z troską do ukochanych wnuków.

Katarzyna Sibilska,
Akademia Smyka

Dzień Babci i Dziadka

Czas świąt Bożego Narodzenia już dawno za nami, jednak wra-
cając pamięcią do tamtych dni przedstawiamy Państwu rela-
cję z przedstawienia jasełkowego wystawionego przez dzieci
z Niepublicznego Przedszkola Akademia Smyka w Kołbieli. 

Choć pandemia nałożyła na nas wszystkich ograniczenia i występ odbył
się bez udziału publiczności, emocje i chwile wzruszenie wśród kadry przed-
szkola były wcale nie mniejsze, a rodzice mogli obejrzeć występ swoich
dzieci na nagraniu filmowym.  Warto pokreślić, że nasi tegoroczni mali ak-
torzy to dzieci z grup 2 i 3 -latków. Autorski scenariusz, napisany przez wy-
chowawcę grupy Pszczółek Patrycję Szostak, zaangażował wszystkie dzieci
do udziału w przedstawieniu jasełkowym. Po występie przedszkolaków na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego, w którym dzieci wspólnie z ro-
dzicami wykonali przepiękne i niezwykle pracochłonne anioły. Cel konkursu

był szczytny, ponieważ wszystkie te rękodzieła trafiły na licytację Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Możesz więcej" 
w Nowym Zglechowie. Katarzyna Sibilska, 

Akademia Smyka

Bożonarodzeniowe wspomnienia

W kalendarzu świąt nietypowych znaj-
dziemy kilka propozycji związanych z je-
dzeniem. Jest wśród nich również pizza.
To jedno z najpopularniejszych i naj-
smaczniejszych dań na świecie. Między-
narodowy Dzień Pizzy przypada 9 lutego

i ten właśnie dzień zainspirował nas do
przeprowadzenia warsztatów kulinar-
nych w Niepublicznym Przedszkolu Aka-
demia Smyka w Kołbieli.

Warsztaty kulinarne rozpoczęliśmy od teorii.
Dzieci miały okazję dowiedzieć się, z jakich skład-
ników wyrabiana jest pizza, jakie dodatki są sto-
sowane. Poszerzyły również swoją wiedzę na
temat genezy  tego popularnego dania oraz do-
wiedziały się wiele różnych ciekawostek z nim
związanych, po czym od teorii przeszły do prak-

tyki. Najpierw w trakcie pracy plastycznej, a na-
stępnie każde dziecko mogło własnoręcznie przy-
gotować swoją własną minipizzę z ulubionymi
dodatkami, którą po upieczeniu ze smakiem
zjadło na podwieczorek.  Katarzyna Sibilska,

Akademia Smyka

ŚWIĘTO PIZZY



- 19 -

OŚWIATA

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet,
zarówno tych dużych, jak i małych, więc 8 marca odbyła się 
w Akademii Smyka uroczystość z tej okazji. 

Radosna atmosfera panowała już od samego rana, a jedna sala przed-
szkolna zamieniła się w prawdziwe SPA. W czasie, kiedy dziewczynki
poddawały się zabiegom kosmetycznym, chłopcy w sali obok pracowi-

cie przygotowywali laurki i drobne upominki dla swoich koleżanek. Mali
mężczyźni ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień
uczynić wyjątkowo miłym. Jak prawdziwi dżentelmeni wyręczali kole-
żanki w codziennych obowiązkach - między innymi w porządkowaniu
sali po zabawie. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a zwłaszcza
dziewczynek, świadczyły o miło spędzonym czasie.

Katarzyna Sibilska, Akademia Smyka

Świętowaliśmy Dzień Kobiet

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było  26.01.2022 r w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Smyka
w Kołbieli. 

Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Zagościła ekipa Psiego Patrolu, piraci, księżniczki i wiele innych bajkowych postaci...
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali balowej wprowadził przedszkolaków w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Prze-
bierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach. Nie zabrakło również konkursów, w których wszyscy chętnie brali udział. W sali pod-
czas pląsów robiło się kolorowo, a uśmiech nie znikał z twarzy dzieci mimo chwilowego zmęczenia. Wspólne tańce i zabawy zakończył pokaz mody strojów
karnawałowych oraz zdrowy, owocowy poczęstunek. Katarzyna Sibilska, Akademia Smyka

BAL KARNAWAŁOWY
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Sytuacja na Ukrainie mocno wstrząsnęła
mieszkańcami naszej gminy. Kołbielanie
chętnie i szybko ofiarowali swoją pomoc.
Przejawy empatii i współczucia wyraziły
się zarówno w większych gestach jak
udostępnienie własnych domów, jak 
i tych drobniejszych w formie zakupów
pościeli, ubrań, artykułów spożywczych.

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego
2022 roku, co stanowi eskalację trwającej od 2014
roku wojny. Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły
Rosjanom spektakularnych sukcesów, za to 
w ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców 
w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię publiczną
większości państw świata, rządy i organizacje mię-
dzynarodowe w proteście przeciw inwazji. Wdro-
żone zostały wobec Rosji znaczące sankcje
gospodarcze, a do Ukrainy popłynęła pomoc, 
w tym także w sprzęcie wojskowym.

W Kołbieli mieszkańcy, parafia i przedstawi-
ciela władz udostępnili miejsca noclegowe dla
uchodźców. W szkole podstawowej w Kołbieli wy-
dzielono salę, w której ustawiono kilkanaście
łóżek. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prze-
jął organizację i dał bezpośrednie wsparcie przy-
jeżdżającym osobom. Od wielu prywatnych osób
popłynęła pomoc.

Koordynacja pomocy
Wójt gminy Kołbiel zwraca się z prośbą o zgła-
szanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołbieli informacji o obywatelach Ukrainy, któ-
rzy zamieszkali na terenie gminy Kołbiel w pry-
watnych domach naszych mieszkańców.
Informacje ułatwią koordynację pomocy na rzecz
tych osób oraz posłużą do celów sprawozdaw-
czych. Dane należy przekazywać telefonicznie
pod nr kom. 728 500 093 lub 25 757 39 92 w. 6
w godzinach pracy GOPS.

Dary
Potrzebne rzeczy cały czas są zbierane w Urzędzie
Gminy w Kołbieli. Aby jednak mądrze i skutecznie
pomagać, zapotrzebowanie jest zamieszczane na
stronie FB Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli.
Informacje o konkretnych artykułach, na które ak-
tualnie jest zapotrzebowanie, można też uzyskać,
dzwoniąc do GOPS w Kołbieli. 

Pomoc prawna i językowa
Ofiary wojny mogą w Polsce uzyskać bezpłatną
pomoc prawną pod nr tel. +48 22 350 66 16. 
W bibliotece w Kołbieli można również zasięgnąć
doraźnej pomocy w rozmowach w języku rosyj-
skim. Każdy, kto ma problem komunikacyjny 

w rozmowach polsko-ukraińskich, może przyjść lub
zadzwonić do biblioteki od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00. Ponadto na portalu spo-
łecznościowym FB działa grupa Pomoc Ukrainie 
– Powiat Otwocki. Można zamieszczać tam wszel-
kiego typu informacje dotyczące zarówno chęci
przekazania czegoś jak i zapotrzebowania.

Pracodawcy
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza pra-
codawców zainteresowanych zatrudnieniem
uchodźców z Ukrainy, wśród których przeważają
kobiety. W celu zgłoszenia oferty pracy niezbędne
będą następujące informacje:
- nazwa firmy, adres siedziby, dane kontaktowe, 

NIP, REGON
- nazwa stanowiska pracy
- liczba wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem 
liczby wolnych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych

- adres miejsca wykonywania pracy
- rodzaj umowy stanowiącej podstawę 

wykonywania pracy, wymiar czasu pracy
- informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy
- data rozpoczęcia pracy
- wysokość proponowanego wynagrodzenia 

brutto, system wynagradzania

- ogólny zakres obowiązków
- oczekiwania wobec kandydatów do pracy: 

wykształcenie, umiejętności, uprawnienia, 
doświadczenie zawodowe

Szczegóły można uzyskać dzwoniąc do Urzędu
Pracy: Monika Grzanka – 503851384, Patrycja Ko-
ciszewska – 518293888

Informacja ogólnokrajowa
Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował
specjalną stronę internetową oraz infolinię 
dedykowaną osobom potrzebującym pomocy.
Aby uzyskać informacje, w zakresie między in-
nymi punktów recepcyjnych czy ogólnych wa-
runków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce, należy
zadzwonić pod nr: +48 47 721 75 75. Szczegó-
łowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne
są również na stronie internetowej Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców pod adresem:
http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina. Punktem
kontaktowym w sprawie cudzoziemców na te-
renie województwa mazowieckiego jest Woje-
wódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Kontakt telefoniczny możliwy jest całą dobę
pod nr telefonów: 22 595 13 00, 22 595 13 01.

Katarzyna Bajer

POMAGAMY UCHODŹCOM Z UKRAINY
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Rządzący naszym krajem, wraz z uchwa-
leniem przepisów dotyczących pomocy
obywatelom Ukrainy szukającym schro-
nienia w Polsce, przygotowali wzór 
formularza, który należy złożyć w do-
wolnym urzędzie gminy w kraju celem
nadania numeru PESEL. Posiadanie tego
numeru umożliwi skorzystanie m.in. 
z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
czy założenie firmy w Polsce. Jednocześ-
nie można uzyskać profil zaufany, który
umożliwia załatwianie wielu spraw urzę-
dowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:
• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. 

do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi

• zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego 
urzędu gminy

Co musisz przygotować?
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym do-
stępne są w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek
w rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej można
pobrać z portalu gov.pl.

Należy przygotować dokument, który po-
twierdzi dane podane we wniosku oraz tożsa-
mość osoby ubiegającej się o PESEL. Jeżeli brak
jest takiego dokumentu, można złożyć oświad-
czenie o jego braku pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
• imię i nazwisko,
• data i miejsce urodzenia,
• kraj urodzenia i obywatelstwo,
• data wjazdu do Polski,
• ukraiński numer ewidencyjny (opcjonalnie),
• aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: 

adres e-mail i polski numer telefonu.
Jeśli wniosek jest wypełniany w imieniu

osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), należy

podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej fak-
tyczną opiekę nad dzieckiem.

Do wniosku potrzebne jest kolorowe zdjęcie
na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45
mm (szerokość x wysokość) Jeśli osoba na zdjęciu
jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy
należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, trzeba mieć:
• działający telefon komórkowy z własnym 

numerem od polskiego operatora
• własny adres e-mail
Podczas składania wniosku zostają pobrane od-
ciski palców.

Co trzeba zrobić?
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami
oraz zdjęciem należy osobiście przynieść do dowolnego
urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy
składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego
tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z ro-
dziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy
ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba spra-
wująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci,
które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków
palców.

Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis.
Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

UG Kołbiel

PESEL DLA
OBYWATELI UKRAINY
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Panie aspirancie, od kiedy pracuje Pan w Policji?
W Policji pracuję od 2006 roku.

Jaka jest Pana ścieżka kariery zawodowej?
Służbę w policji rozpocząłem od zespołu patrolowo-interwencyjnego właś-
nie w Posterunku Policji w Kołbieli, do którego teraz powróciłem. Następnie
służyłem w pionie prewencji Komisariatu Policji w Karczewie, pełniąc funk-
cję między innymi dzielnicowego. Następnie zostałem asystentem zespołu
kryminalnego, wówczas wykonywałem czynności dochodzeniowo – śledcze.
Na początku lipca ubiegłego roku Komendant Powiatowy Policji mł. insp.
Przemysław Dębiński powierzył mi obowiązki na stanowisku Kierownika Po-
sterunku Policji w Kołbieli.

Cała Pana ścieżka kariery zawodowej obejmuje teren powiatu otwockiego.
Czy pochodzi Pan z tych okolic?
Nie, nie pochodzę z powiatu otwockiego. 

Wróćmy do Kołbieli. Jakie są Pana plany i priorytety w pracy w Posterunku
Policji w Kołbieli?
Tu zaznaczę, że Posterunek Policji w Kołbieli jest najmniejszą strukturą organiza-

cyjną Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, ale za to bardzo ważną i niezwykle
potrzebną lokalnej społeczności. Swoim zasięgiem obejmuje całą gminę Kołbiel,
to dość rozległy teren. Jak jest już Państwu wiadomo, służba w posterunku nie
jest pełniona całodobowo, ale funkcjonariusze, którzy w nim służą dokładają wszel-
kich starań, aby lokalna społeczność czuła się bezpiecznie. Niewątpliwie na to bez-
pieczeństwo wpływ ma przestępczość kryminalna, której wykrywalność jest już
na dość dobrym poziomie. Utrzymanie tego poziomu, jak również poprawa wy-
krywalności będzie jednym z moich priorytetów.  Istotnym zadaniem będzie też
współpraca z samorządem gminnym oraz ośrodkiem pomocy społecznej, z któ-
rym ściśle współpracuje dzielnicowy w ramach pomocy rodzinom. Myślę, że nasza
działalność będzie zauważalna i doceniona przez społeczeństwo.

Ile osób pracuje na posterunku?
W chwili obecnej na posterunku służbę pełni trzech policjantów. Ale chcę za-
znaczyć, że teren gminy Kołbiel jest również doraźnie patrolowany przez
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Otwocku i zespołu pat-
rolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Karczewie

Dziękuje za rozmowę i życzę spokojnej pracy
Dziękuję

ZMIANY NA POSTERUNKU
Nowym kierownikiem posterunku policji w Kołbieli został Marcin Cieśluk

Z policjantem rozmawia Katarzyna Bajer

Szanowni Państwo, 
Dziękuję za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone na rzecz w poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. Przede
wszystkim pragnę podziękować Mieszkańcom Gminy Kołbiel, pracownikom urzędu i jednostek podległych, pracownikom i uczniom
szkół. Dzięki Waszej solidarności i empatii udało się wesprzeć bardzo wiele osób. Dziękuję za przyniesione dary, udostępnienie 
własnych domów i mieszkań, przekazane środki finansowe, dziękuje za wszystkie bezinteresowne działania.

Ponadto dziękuję Radzie Gminy Kołbiel, Ośrodkowi Zdrowia, Ochotniczym Stażom Pożarnym i pracownikom posterunku policji. Pomoc, 
którą obdarowaliście uchodźców to piękny i szlachetny gest. Takie działania pokazują jak dobrze zorganizowaną i wspaniałą wspólnotą jesteśmy.
Proszę i zachęcam do dalszej pomocy.  

Koordynacją zadania z ramienia Gminy Kołbiel zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kołbiel

Adam Budyta
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Kiermasz wielkanocny to okazja do kupienia wszystkiego,
czego potrzebujemy na wielkanocne stoły. 3 kwietnia (nie-
dziela) zostaną rozstawione stragany, które uginać się będą od
tradycyjnych wyrobów. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wystawić swoje prace rękodziel-
nicze. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biblioteka-kultura @kolbiel.pl lub
telefonicznie (25) 757 39 92 wew. 107. 

Będzie można kupić ciasta, stroiki, palmy i wiele innych produk-
tów. Kiermasz to również okazja do zaopatrzenia się w oryginalne
przedmioty z targu staroci.Zapraszamy także dzieci do zabawy, 
konkursów i warsztatów.

Program wydarzenia:
- 9.30 - szukanie jajeczek
- 11.15 - spektakl dla dzieci  

,,Księżniczka Rosa i Klimek”
- 12.15 - rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
- 13.30 - występ dzieci z Akademii Smyka
- dodatkowo: kiermasz rękodzieła artystycznego, 

targ staroci, warsztaty dla dzieci Katarzyna Bajer

KIERMASZ
WIELKANOCNY

Przybliżenie symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej 
i chrześcijańskiej, popularyzowanie zwyczajów związanych z Nie-
dzielą Palmową oraz uroczystością wielkanocną – to tylko niektóre
powody organizacji kolejnego konkursu na najpiękniejszą palmę 
w powiecie otwockim. 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Koł-
bieli we współpracy ze Starostwem Powiatu Otwockiego. Zadanie konkur-
sowe polega na wykonaniu maksymalnie metrowej palmy z naturalnych
materiałów przy wykorzystaniu tradycyjnych form zdobniczych. Organizato-
rzy pragną rozbudzać inwencję twórczą dzieci i młodzieży, stwarzać warunki
do integracji społecznej w małej ojczyźnie oraz promować nasz dorobek kul-
turowy. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do wszystkich
szkół i instytucji kulturalno-oświatowych, które znajdują się na terenie 
powiatu otwockiego. Prace należy składać w SP Kołbiel do 7 kwietnia br.,
zaś rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 kwietnia na stronie www.spkol-
biel.pl.  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną dofinansowane
ze środków Powiatu Otwockiego. Cenne nagrody będą do odebrania w sekre-
tariacie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli, ul. Szkolna 5 od
27.04.2022 r.. Aneta Bartnicka

X Powiatowy Konkurs
Palm Wielkanocnych
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W tym roku odbyły się „Odjazdowe ferie”- dwutygodniowy cykl
wycieczek dla dzieci spędzających ferie w domu. Było to pierw-
sze tego typu wydarzenie organizowane przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Kołbieli. Wyjazdy cieszyły się dużą
popularnością. Uczestnicy „Odjazdowych ferii” odwiedzili  nie
tylko kino, teatr czy muzeum, ale również złomowisko i Polski
Związek Niewidomych!!!

Spieszymy wyjaśnić, że złomowisko kryło prawdziwy skarb: Wystawę Figur Sta-
lowych! Prawdziwy majstersztyk rzeźb wykonanych z elementów pochodzących
z recyklingu złomu stalowego . W Polskim Związku Niewidomych spotkaliśmy się
z osobami niewidomymi oraz trenowaliśmy, jak pomóc osobie niewidomej we
właściwy sposób. Dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy. Okazało się,
że nie tak trudno nalać wodę do szklanki z zamkniętymi oczami.

W kinie wzruszaliśmy się i płakaliśmy jak bobry na przepięknej opowieści
„Wiki i jej Sekret” oraz śmialiśmy do rozpuku na kolejnych przygodach Mikołajka.
W teatrze podziwialiśmy niesamowitą scenerię „Przygód Automateusza”. Re-
żyser spektaklu w dostępny sposób przedstawił niełatwy tekst Stanisława
Lema. Odwiedziliśmy także wystawę „Cosmos Discavery”, gdzie nie tylko po-
dziwialiśmy oryginalne stroje kosmonautów, ale także weszliśmy do rakiety
kosmicznej!

Uczestnikom wyjazdów szczególnie przypadł do gustu „Dom Zagadek”- sły-
szeliśmy, że niektórzy planują tam nawet urządzić swoje urodziny!!! Hitem oka-
zała się także wycieczka do Państwowego Muzeum Etnograficznego. Nikomu by
chyba nie przyszło do głowy, że można tam grać w bilard, czy tańczyć w rytmach
bębnów i zanzy. A można. Można też grać w drejdla- tradycyjną grę żydowską
i...wiele innych ciekawych rzeczy.

Atrakcji było co niemiara! Cieszymy się, że wyjazdy tak przypadły dzie-
ciom do gustu. Iwona Kowalska

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

A gdyby tak wejść do tej lodowatej wody…

Już w 2019 roku za namową znajomych oraz  za aprobatą sporej grupki mieszkańców Czterech Wiosek i okolic założyliśmy
nieformalny klub Morsępy. Spotykamy się w weekendy, aby wejść do lodowatej wody i zahartować ciało oraz ducha. 

Sezon 2021-2022 już otwarty!. Jak widać na zdjęciach i za dnia,  i wieczorem, w odpowiedniej oprawie oraz z opieką na brzegu dla bezpieczeństwa 
(zawsze mamy wyznaczone osoby do pilnowania ) pełni radości i energii wchodzimy do wody…Możesz to zobaczyć na żywo a nawet spróbować, jeśli
się odważysz. W naszej grupy znajdują się mieszkańcy Sępochowa, Kołbieli, Celestynowa, Sobień,  a nawet Warszawy. Informacje na temat spotkań
pojawiają się na stronie FB Cztery Wioski – Kołbielszczyzna, którą już spore grono mieszkańców gminy zdołało poznać. Oczywiście przed morsowa-
niem…skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą w celu ustalenia, czy możesz… Radny Konrad Kurdej
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W tym roku mogliśmy po rocznej prze-
rwie znów wrócić do tradycji uroczy-
stych obchodów święta Trzech Króli. 

6 stycznie 2022 r. po mszy świętej koncelebro-
wanej przez księdza proboszcza Krzysztofa Abra-
mowskiego Orszak Trzech Króli przemierzył ulicą
Rynek w Kołbieli. Ta forma artystyczna co roku
zyskuje coraz większą popularność zarówno 
w Polsce, jak i naszej gminie. Do udziału i realiza-
cji wydarzenia chętnie włączają się włodarze 
z wójtem Adamem Budytą na czele i mieszkańcy.
W związku z tegoroczną współpracą z Fundacją
Orszaku Trzech Króli mogliśmy wszystkim uczest-
nikom rozdawać śpiewniki z kolędami oraz pa-
miątkowe korony.

Na zakończenie wydarzenia mieszkańcy zos-
tali zaproszeni na poczęstunek przygotowany
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Kątów oraz Pie-
karnię Oskroba. Organizatorami wydarzenia byli:
Urząd Gminy Kołbiel, parafia pw. Świętej Trójcy 

w Kołbieli, Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli.

Święto Trzech Króli, czyli święto Objawienia
Pańskiego, uroczystość Epifanii, jest najstarszym
świętem, które ustanowił Kościół w swej historii.
W Polsce uroczystość Trzech Króli była jednym 

z najważniejszych świąt kościelnych i jednocześ-
nie dniem wolnym od pracy. Jednak w 1960 roku
władze komunistyczne zlikwidowały je usta-
wowo. Dopiero w 2011 roku dzień 6 stycznia stał
się ponownie dniem wolnym. I tak jest do dziś.

Katarzyna Bajer

ORSZAK TRZECH KRÓLI

AKCJE NASZEJ BIBLIOTEKI

Darmowy dostęp do książek

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli nawiązała
współpracę z Konsorcjum Bibliotek Publicznych
Województwa Mazowieckiego. Dzięki tej współ-
pracy możemy zaoferować bezpłatny dostęp do
ponad 66 000 e-booków i 40 000 audiobooków
oraz synchrobooków, w tym najgorętszych no-
wości i największych bestsellerów, polskich i za-
granicznych dostępnych na platformie Legimi. 
Aby korzystać z Legimi należy:
– zadzwonić do biblioteki pod numer 

(25) 757 39 92 wew. 107 z ważną kartą
czytelnika i odebrać kod;

– wejść na stronę www.legimi.pl/mazowieckie 
i wprowadzić otrzymany kod;

– założyć darmowe konto w serwisie Legimi;
– pobrać aplikację Legimi na swoje urządzenie 

(tablet, smartfon, czytnik) dostępną w Google 
Play, AppStore, Microsoft Store lub pod 
adresem: www.legimi.pl/pobierz-legimi;

– zalogować się do aplikacji, wybrać książkę 
i już czytać bez ograniczeń przez miesiąc.

Uwaga! Liczba kodów ograniczona.

Książka na telefon
Z usługi ,,Książka na telefon” mogą korzystać
osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek
lub niepełnosprawność nie mają innej możliwo-
ści dotarcia do naszych bibliotek. Publikacje
można zamówić telefonicznie w bibliotece,
dzwoniąc w godzinach pracy placówki (25) 757
39 92 wew. 107 lub pisząc wiadomość na adres
biblioteka-wypozyczalnia@kolbiel.pl. Dostawa i
odbiór są bezpłatne.

Aplikacja turystyczna

Aplikacja turystyczna gminy Kołbiel została
stworzona, aby ułatwić planowanie wycieczek
i pomóc w nawigacji na terenie gminy. Wystar-
czy wpisać gmina Kołbiel w Sklep Play lub App
Store albo pobrać kod QR ze strony biblioteki
i zainstalować bezpłatną aplikację. Oprócz cie-
kawych miejsc, które można zwiedzić w naszej
gminie, w aplikacji znajdują się aktualne zapo-
wiedzi wydarzeń kulturalnych.

Academica

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli dołą-
czyła do grona bibliotek posiadających system
Academica. Academica to cyfrowa wypoży-
czalnia międzybiblioteczna książek i czasopism
naukowych. Zastępuje tradycyjną wypożyczal-
nię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie
ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
Użytkownicy ponad 1250 bibliotek w całym
kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 mi-
lionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy,
również najnowszych, objętych ochroną prawa
autorskiego. Wszystkich zainteresowanych tego
rodzaju wypożyczalnią cyfrową zapraszamy do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli.

Volha Lachowicz
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KSIĘŻYC CIĘ WYDA
Klechda szósta
Zapadał zmrok, krótki, grudniowy dzień miał się
ku końcowi. Z izby karczemnej wychodzili już stali
bywalcy, zostawiając na stołach kufle po wypi-
tym piwie. Właściciel zajazdu i karczmy Wincenty,
człowiek w średnim wieku, zaczął dokonywać co-
dziennego obchodu zabudowań. Upewniwszy się,
że wszyscy bywalcy opuścili już karczmę, począł
wygaszać światła, zamykać drzwi. Wyszedł na
dziedziniec ogrodzony wysokim i solidnym par-
kanem, zwolnił psy z uwięzi. Zamknął wrota 
w ogrodzeniu i już miał się udać do budynku, gdy
zauważył, że psy podbiegły do wrót i zaczęły po-
szczekiwać. Zainteresowany Wincenty, podszedł
bliżej i usłyszał głos proszący o wpuszczenie do
środka. Otworzył małe okienko, znajdujące się we
wrotach, zapytał, kto i czego chce o tej porze dnia.
W odpowiedzi usłyszał, że wędrowiec jest bardzo
zdrożony podróżą i chciałby otrzymać jakiś posi-
łek i nocleg. Wincenty wypytawszy się podróż-
nika, skąd przybywa i dokąd zmierza, otworzył
wrota i wpuścił gościa do środka. Przeprosił go,
że sam będzie go obsługiwał, ponieważ służba
ma już wolne. Nalał do kufla piwa, a sam udał się
oporządzić i nakarmić konia podróżnego. Wró-
ciwszy do karczmy zaczął przygotowywać posi-
łek dla podróżnego. Po spożytej kolacji gość udał
się na górę, gdzie znajdowały się pokoje sypialne.
Wincenty zauważył, że ten cały czas trzyma 
w ręku torbę podróżną. Zaintrygowany postano-
wił sprawdzić zawartość sakwy, gdy podróżny
uśnie. Jakież było jego zdziwienie, gdy po zajrze-
niu do torby, zobaczył mnóstwo złotych monet.
Nigdy nie widział tylu pieniędzy. Zaślepiony chci-
wością postanowił podróżnego zabić, przywłasz-
czając sobie jego skarb. Wrócił do kuchni, skąd
wziął duży i ostry nóż kuchenny. Tak uzbrojony
wrócił do śpiącego podróżnego, ażeby go zabić.
Gdy wszedł do sypialni, podróżny obudził się i wi-
dząc w ręku Wincentego nóż, zapytał go : ,,Co
chcesz uczynić ?” Usłyszał odpowiedź, że zosta-
nie zabity, a jego skarb będzie własnością Win-
centego. Przez niezasłonięte okno zajrzał księżyc
w pełni. Podróżny powiedział: ,,Nie zabijaj mnie,
bo gdy się wyda, coś mi uczynił, pójdziesz do wię-
zienia.  -,,Nikt nie widzi i nie słyszy”- odpowiedział
Wincenty. - ,,Księżyc Cię wyda”-  gość na to. Ale
Wincenty, uwiedziony chciwością, zadał podróż-
nemu kilka ciosów nożem, pozbawiając życia. Do-
piero teraz uprzytomnił sobie, co zrobił.
Ochłonąwszy, pomyślał, że ciało zabitego zako-
pie w piwnicy, przykrywając miejsce pochówku
ziemniakami. Jak pomyślał, tak i zrobił. Wykopał
dołek, w którym umieścił trupa, zasypał ziemią i
ziemniakami. Torbę ze złotymi monetami scho-

wał w swoim skarbczyku. Zapytany przez służbę,
skąd się wziął koń w stajni, odpowiedział, że kupił
od wędrownego handlarza.

Jednak sumienie nie dawało Wincentemu
spokoju, często myślał o dokonanej zbrodni. Kiedy
zaś księżyc był w pełni, Wincenty powtarzał:
„Księżyc Cię wyda”. Zaintrygowani  domownicy 
i służba zaczęli wypytywać, co znaczy jego za-
chowanie i powtarzane słowa. Wincenty zawsze
odpowiadał, że przesłyszeli się, bo on nic takiego
nie mówił. Ale sumienie nie dawało mu spokoju.
„Księżyc Cię wyda”- wypowiadane słowa w cza-

sie pełni księżyca zmusiły Wincentego do przy-
znania się do zbrodni. Wieść doszła do policji,
która przeprowadziła śledztwo i Wincenty został
skazany na karę więzienia. Tak kończy się klechda
o chciwym człowieku.

Klechdę opowiedział mi mój tata.
Jan Ciszkowski

PS.
W kilka lat pożar strawił część Kołbieli, spalona
została też karczma. Kiedy w tym miejscu kopano
rowy pod fundamenty nowego budynku, wyko-
pano szczątki ludzkie.

Rys.: Szymon Urlich
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TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
W sobotę 18 grudnia 2021 zawodnicy spotkali się w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Kołbieli, aby rozegrać wewnętrzny turniej mikołaj-
kowy w piłce halowej.

Najpierw rywalizowali między sobą zawodnicy z grupy Skrzatów oraz
Żaków, następnie do rozgrywek przystąpiły drużyny złożone z Orlików i Mło-
dzików. Turniej halowy zakończyły mecze drużyn złożonych z zawodników
Juniorów. W wydarzeniu udział wzięło ponad 80 zawodników naszej Aka-
demii, którzy rywalizowali przez 5 godzin. Młodzi piłkarze rozegrali wiele
meczów, padło mnóstwo bramek, które przyniosły ogromną radość. Po ro-
zegranych meczach każdy z zawodników w nagrodę za cały rok ciężkich tre-
ningów otrzymał klubowy worek na sprzęt sportowy.

Dziękujemy sołectwu Kołbiel za przekazane środki pieniężne na nagrody,
delikatesom „Kulfon” za przekazane soki i wodę dla zawodników oraz cu-
kierni „Esta” za ciastka na słodki poczęstunek dla zawodników.

PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ AKADEMII SOKÓŁ KOŁBIEL
Po przerwie świąteczno-noworocznej i zasłużonym odpoczynku od 10 stycz-
nia młodzi zawodnicy Akademii Sokół Kołbiel wrócili do treningów. Pierwsze
zajęcia w styczniu i lutym odbywały się w sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej w Kołbieli, starsza grupa  juniorów trenowała również raz
w tygodniu na stadionie gminnym.

Przygotowania wszystkich grup wiekowych, poczynając od Żaków,
przez Orlików, Młodzików, Trampkarzy, kończąc na Juniorach,  idą pełną parą.
Zawodnicy trenują po trzy razy w tygodniu. Biorą udział w turniejach halo-
wych, rozgrywają co weekend mecze sparingowe. Cały ten wysiłek skiero-
wany jest na to, aby od 2 kwietnia - od pierwszych meczy ligowych -
prezentować się z jak najlepszej strony w rozgrywkach ligowych Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej.

PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ DRUŻYNY SENIORÓW
Po udanej rundzie jesiennej, przerwie świąteczno-noworocznej i zasłużo-
nym odpoczynku drużyna seniorów wróciła do treningów. Od 17 stycznia
rozpoczęła treningi  grupowe i pełne przygotowania. Za nimi rozegranych
już kilka meczów sparingowych, do drużyny trafiło kilku nowych zawodni-
ków, którzy powinni wzmocnić rywalizację. 

Przygotowania ukierunkowane są na jeden cel, jaki przyświeca w tej
rundzie, czyli długo wyczekiwany awans do klasy A. Pierwszy mecz li-
gowy drużyna seniorów rozegra 27 marca w Parysowie z drużyną Orła Pa-
rysów.  Dominik Dąbrowski, Prezes Stowarzyszenia KSS Kołbiel

WIEŚCI Z BOISKA
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji infor-
muje, że w dniu 15-03-2022r. został zor-
ganizowany Gminny Szkolny Turniej
Tenisa Stołowego, w którym udział brały
szkoły podstawowe: SP Kołbiel, SP Człe-
kówka, SP Kąty oraz SP Rudzienko. Poni-
żej przedstawiam wyniki turnieju.

Klasyfikacja generalna:
I miejsce - SP Kołbiel

II miejsce - SP Człekówka
III miejsce - SP Kąty

IV miejsce  - SP Rudzienko

Dziewczęta:
I miejsce - SP Człekówka

II miejsce - SP Kołbiel
III miejsce - SP Kąty

IV miejsce  - SP Rudzienko

Chłopcy:
I miejsce - SP Kołbiel

II miejsce - SP Rudzienko
III miejsce - SP Kąty

IV miejsce  - SP Człekówka

Wójt gminy Kołbiel uczestniczył w uroczystym
wręczeniu pucharów, medali i dyplomów. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informuję, że w związku z nad-
chodzącą wiosną planowana jest renowacja płyty
głównej boiska (regeneracja sztucznej na-
wierzchni- czesanie).

Na terenie ośrodka aktualnie odbywają się 
zajęcia piłki nożnej i zumby -  oczywiście z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu
społecznego. Mieszkańcy gminy Kołbiel korzys-
tają również z bieżni oraz boiska wielofunkcyj-

nego, na którym grają w tenisa ziemnego i ko-
szykówkę.

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

Uprzejmie informuję, że w okresie wakacji let-
nich w Gminnym Ośrodku Sportowym będą od-
bywać się zajęcia kulturalno- rekreacyjno
-sportowe. Wszelkie informacje dostępne są pod
adresem mailowym: osir@kolbiel.pl.

UWAGA! Ośrodek jest otwarty codziennie 
w godzinach 08:00 - 21:00, natomiast wejście na
boisko znajduje się w bramie środkowej od strony
trybun.

Serdecznie zapraszam do korzystania 
z obiektu.

Inspektor ds sportu Michał Grzywacz

KOŁBIELSKI TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
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Do kościoła parafialnego powrócił 
w marcu br. odrestaurowany obraz epi-
tafijny „Ukrzyżowanie”.

Dzięki renowacji na obrazie został, choć z trudem,
ze względu na język starołaciński oraz skróty, roz-
szyfrowany przez dwóch łacinników, tekst
umieszczony na dole dzieła: ,,Szlachetny Krzysz-
tof Kołbielski i Anna z Kołbieli, małżonka [szla-
chetnego] Krzysztofa Gerseńskiego, ostatni
dziedzice kołbielscy, po przeniesieniu swego ma-
jątku na osobę szlachetnego Bartłomieja Gra-
bianki, stolnika czerskiego (?), sekretarza
królewskiego – on, mąż waleczny, pobożny 
i wierny, czciciel cnót, przy zawiści swoich zmarł
dnia 3 listopada 1622 roku Pańskiego, ona, wielce
pobożna matrona, wyróżniająca się cnotami 
i dobrymi obyczajami, zmarła dnia 3 września

1622. Obojgu [poświęcił?] ten dowód wdzięcz-
nego serca Bartłomiej Grabianka … [tekst się
urywa, brak zakończenia].

Powstanie obrazu datuje się na pierwszą po-
łowę XVII wieku. Oprócz ukrzyżowanego Chrys-
tusa widzimy po lewej stronie Matkę Boską
Bolesną i świętego Jana Ewangelistę, z prawej zaś
strony dwie mniejsze klęczące postacie w stro-
jach szlacheckich. Zagadkę obrazu częściowo wy-
jaśnia umieszczony napis, zgodnie z którym dzieło
zostało ufundowane przez wdzięcznego Bartło-
mieja Grabiankę dawnym dziedzicom Kołbieli 
– Kołbielskim. 

Proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Koł-
bieli serdecznie dziękuje panu Kazimierzowi
Wścieklickiemu z Podgórzna za gratisowe  za-
wieszenie odrestaurowanego obrazu.

Katarzyna Bajer

XVII-WIECZNY OBRAZ 
WRÓCIŁ DO KOŚCIOŁA

Nawiązując do artykułu p. Małgorzaty
Dróżdż pt. „Szlakiem Alka, Rudego 
i Zośki”, zamieszczonego w nr 4/2021
,,Naszej Kołbieli”, pragnę podzielić się
dodatkowymi wiadomościami dotyczą-
cymi akcji bojowych Szarych Szeregów. 

Otóż jedną z wielu akcji bojowych tego ugrupo-
wania była akcja odbicia więźniów przewożonych
przez Niemców z obozu w Majdanku do obozu 
w Auschwitz-Birkenau na stacji kolejowej w Ce-
lestynowie. Akcję tę opisał w swej powieści „Ka-
mienie na szaniec” autor A. Kamiński. (,,Kamienie
na szaniec”, rozdz. ,,Celestynów”). 

O akcji tej pisałem w moim artykule „Wspom-
nienia ciąg dalszy” zamieszczonym w ,,Naszej
Kołbieli”  nr 3/2019, s. 23. W czasie akcji odbijania
więźniów poległ żołnierz AK Ryszard Toporowski
– pseudonim „Topór” pochodzący z Kołbieli. Grób
„Topora” znajduje się na cmentarzu w Kołbieli.
Otoczony jest opieką przez środowisko Żołnierzy
Polski Niepodległej AK, ale jak długo? 

W 2023 roku w maju przypadnie 80. rocz-
nica śmierci  „Topora” – uczcijmy tę rocznicę 
w godny sposób. Na stacji kolejowej w Celesty-
nowie, przy wejściu na perony znajduje się tab-
lica upamiętniająca akcję odbicia więźniów 
w maju 1943 roku. Tablicę ufundował i wykonał
Zakład Doświadczalny Instytutu Mechaniki Pre-
cyzyjnej w Kołbieli (obecnie zakłady Semmer-
lock). Jednym z inżynierów tablicy pamiątkowej
był Edmund Ostrowski, pochodzący z Kołbieli
żołnierz AK. Jan Ciszkowski

O żołnierzach 
Armii Krajowej, raz jeszcze!
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WAŻNE TELEFONY
APELUJEMY O ROZSĄDNE ZACHOWANIE ORAZ NIE LEKCEWAŻENIE ZAGROŻENIA

ZACHOROWANIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

n URZĄD GMINY W KOŁBIELI: www.kolbiel.pl, 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 0800 - 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 6, 05-430 Kołbiel, 
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 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: 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, e-mail: kancelaria@powiat-otwocki.pl

Przypominamy, że nadal działa bezpo-
średnia obsługa w punktach nieodpłat-
nej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Otwockiego. Terminy wizyt należy uma-
wiać telefonicznie pod specjalnie wyzna-
czonym do tego celu numerem telefonu:
(22) 778 13 21 lub 24 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 900 do 1200. 

Lokalizacja punktu w Kołbieli mieści się w bu-
dynku Urzędu Gminy (ul. Szkolna 1) i dostępna

jest w godzinach: wtorki 1400 - 1800 i piątki 800 

- 1200. Obowiązuje stosowanie się do zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego. Na poradę należy
przyjść w maseczce  oraz dezynfekować ręce przy
wejściu do punktu.

UWAGA! Osoby chętne do skorzystania z nieod-
płatnej pomocy prawnej w formie niewymagają-
cej fizycznej obecności prawników w siedzibie,
mogą nadal korzystać z pomocy za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na odległość. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA




