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Uff… już wakacje! 
Po zmaganiach całorocznych rozpoczynamy miesiące
urlopowe, czas odpoczynku i praktyk wakacyjnych. W tym
numerze Naszej Kołbieli sporo miejsca zajmuje tematyka
kościelna, dla mieszkańców Kołbieli obchodzone w czerwcu
600-lecie parafii było bez wątpienia wydarzeniem wyjąt-

kowym. Zachęcam do lektury wywiadu z proboszczem parafii ks. Krzysz-

tofem Abramowskim i obejrzenia zdjęć z obchodów rocznicowych. Pierw-
sze strony pisma poświęcone zostały tematom najbardziej aktualnym 
i ważnym dla mieszkańców. Piszemy o planach inwestycyjnych i pozys-
kanych środkach zewnętrznych. Oczywiście nie zabrakło też wydarzeń 
z naszych placówek oświatowych. Liczymy,  że sukcesy uczniów będą
miłym wspomnieniem, a teraz życzymy wszystkim udanych, bezpiecz-
nych wakacji. Katarzyna Bajer,  Redaktor naczelna „Naszej Kołbieli”
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W dniu 30 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie 
miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie 

z Budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Wójt gminy Kołbiel Adam Budyta wraz ze Skarbnikiem Hanną Michalską 

podpisali umowy o dofinansowanie w ramach programów: 

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, 
powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami, 

a także inwestycje społeczne.  Gmina Kołbiel pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2 na zadania:

WSPARCIE SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

„MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2022”
1. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kołbiel”

Całkowita wartość  zadania : 29.336 zł, w tym dofinansowanie 14.668 zł

2. „Przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej na terenie Gminy Kołbiel”
Całkowita wartość  zadania : 9.840,00 zł, w tym dofinansowanie 4.920,00 zł 

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli - kwota wnioskowanych środków to 2.550.000,00 zł 

2. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołbiel wraz z budową mostu na rzece Świder w miejscowości Siwianka 
- kwota wnioskowanych środków to 5.500.000,00 zł 

3. Przebudowa dróg na terenie gminy Kołbiel - kwota wnioskowanych środków to 1.045.000,00 zł  Iwona Rżysko, UG Kołbiel

„MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW
MAZOWSZE 2022” – „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2022”

1. Zakup sprzętu dla OSP Chrosna
Całkowita wartość  zadania : 20.000 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł

2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Władzin
Całkowita wartość  zadania: 22.000 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł

3. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Teresinie
Całkowita wartość  zadania: 20.000 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł

4. Remont, doposażenie i ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Rudnie
Całkowita wartość  zadania: 20.000 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł

5. Modernizacja terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż tablic informacyjnych we wsi Bocian
Całkowita wartość  zadania: 20.000 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł

6. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Skorupy
Całkowita wartość  zadania: 20.000 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł



- 4 -

AKTUALNOŚCI

W okolicy Świąt Wielkiej Nocy zawiązała się grupa pasjona-
tów muzyki sakralnej w Kołbieli. Inicjatorami nowopowsta-
łego chóru parafialnego byli Olga Broda (dyrygentka) i Marcin
Borkowski (kościelny organista). 

Szybko okazało się, że inicjatywa na wielu zwolenników. Obecnie grupa
liczy 16 członków, a większość z nich to kobiety. – Mamy nadzieję, że przy-
będzie męskiego pierwiastka, ale oczywiście zachęcamy wszystkich 
do wstąpienia w szeregi chóru – zaprasza Olga Broda.

Dużym sukcesem okazał się też ostatni występ chóru podczas 
obchodów 600-lecia parafii w Kołbieli.

Aby zapisać się do grupy śpiewaczej wystarczy skontaktować
się z założycielami za pośrednictwem telefonu, Olga Broda tel. 693 998 782
lub maila: olgabroda90@gmail.com. 

Katarzyna Bajer

NOWY CHÓR PARAFIALNY

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
włączyć się aktywnie w przygotowywa-
nie Dożynek gminno-parafialnych. 
Wydarzenie planowane jest na pierwszą
niedziele września, czyli 4.09.2022 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. Zachęcamy też koła gospodyń wiej-
skich i sołectwa do promocji swoich miejscowości
na stoiskach wystawienniczych. Do współpracy
zapraszamy też wystawców rękodzielników, któ-
rzy chcieliby pokazać swoje prace podczas im-
prezy. Dane kontaktowe: GBP w Kołbieli, ul.
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, tel. 25 757 39 92 

Stawiamy na tradycję
Tradycyjnie uroczysta Msza Św. odbędzie się o 12.30
(04.09.2022) w kościele parafialnym w Kołbieli. 
Następnie korowód dożynkowy prowadzony przy
dźwiękach muzyki tradycyjnej w wykonaniu Kapeli
Brodów przejdzie ulicami Kołbieli na plac targowy,
gdzie odbędzie się część rozrywkowa święta. 
Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 22. 

Nasza gwiazda
Ostatni rok był trudny dla wszystkich rolników, dla-
tego w podziękowaniu za wysiłek i pracę chcieli-
byśmy, aby tegoroczne dożynki były wyjątkowe.
Mamy nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu
gwiazda wieczory, czyli Golec uOrkiestra. 

Ich muzyka to solidna porcja soczystego góral-
skiego folku, szczypta popu, odrobina rock & rolla
i okruch jazzu. Z tych muzycznych komponentów
Golec uOrkiestra stworzyła niezwykle oryginalny

przepis na muzyczny sukces. Twórcy tego arty-
stycznego projektu to urodzeni pod dobrą nutą bra-
cia bliźniacy Łukasz i Paweł Golcowie. Górale 
z Milówki w Beskidzie Żywieckim, absolwenci Wy-
działu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Mu-
zycznej w Katowicach zadebiutowali w 1999 roku
płytą Golec uOrkiestra 1. Umieszczone na niej
utwory, takie jak Lornetka  czy  Crazy is my life, do
dziś nuci cała Polska. Na kolejnym krążku grupy
Golec uOrkiestra 2, wydanym w 2000 roku, znalazł
się przebój Ściernisco, jedna z ulubionych piosenek
byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga
W. Busha, żartobliwe Słodycze oraz dedykowany
Adamowi Małyszowi utwór Zwycięstwo. Dwa lata
później na rynku muzycznym ukazał się album
Golec uOrkiestra 3, z którego pochodzą pełne gó-
ralskiej dynamiki Pędzą konie oraz ironiczne Kto się
ceni. Choć Zespół  jest wierny swoim muzycznym
korzeniom, nie obawia się artystycznych ekspery-
mentów, czego przykładem jest współpraca 
z Gromeem i Bedoesem. Efektem tej kooperacji jest
wydany w 2019 roku utwór Górą Ty, który natych-
miast podbił muzyczne listy przebojów i stał się nie-
kwestionowanym hitem. Dowodem odwagi 
i otwartości na nowe formy muzyczne jest także

projekt Symphoethnic,  w którym zespół Golec uOr-
kiestra połączył siły z wybitnymi wokalistami (Piotr
Cugowski, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Krzysztof
Trebunia - Tutka), z orkiestrą symfoniczną Silesian
Art Collective, Orkiestrą Ludową oraz najwybitniej-
szymi wirtuozami gry na instrumentach etnicznych.
Koncert składa się ze znanych przebojów Golec uOr-
kiestry w nowych aranżacjach oraz kilku premiero-
wych utworów. Połączenie brzmień symfonicznych
z muzyką etniczną okazało się znakomitym pomy-
słem, bo projekt został fantastycznie przyjęty i wy-
soko oceniony przez publiczność.

Dyskografia
Zespół nagrał dotąd  11 albumów i płyt koncerto-
wych, które sprzedały się  w milionach egzemplarzy.
Popularność i sympatia publiczności zaowocowała
licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Golec uOrkies-
tra otrzymała m.in. dwa „Fryderyki”, „Superjedynkę”
na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu,  dwie statu-
etki „Wiktora”, „Asa Empiku” za najlepszą sprzedaż
płyt oraz nagrodę TVP i Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Genius Loci - Poloniae” za po-
pularyzowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

Fundacja
Bracia Paweł i Łukasz Golcowie z ogromną pasją
i zaangażowaniem poświęcają się nie tylko kon-
certowaniu i tworzeniu nowych utworów, ale
także działalności społecznej. 

W 2003 roku założyli Fundację zajmującą się
min. kultywowaniem muzyki łuku Karpat poprzez
tworzenie na Żywiecczyźnie dziecięcych ognisk
twórczości artystycznej.

Oprócz gwiazdy wieczoru przewidujemy
wiele atrakcji dla starszych i młodszych. Ser-
decznie zapraszamy. Katarzyna Bajer

ZAPREZENTUJ SIĘ NA DOŻYNKACH



AKTUALNOŚCI

- 5 -

POMOC HUMANITARNA 
DLA OSÓB, KTÓRE UCIEKŁY 

Z UKRAINY DO POLSKI 
W DNIU 24.02.2022R LUB PÓŹNIEJ

Wsparcie finansowe udzielane jest raz w mie-
siącu, na okres minimum trzech miesięcy. Aby za-
kwalifikować się do programu, nie trzeba być
obywatelem Ukrainy. Osoby, które posiadały le-
galny pobyt w Ukrainie i mogą to udowodnić, 
a musiały uciekać z kraju w wyniku wojny, rów-
nież otrzymają wsparcie.

By ubiegać się o pomoc humanitarną 
w wysokości 700 na jedną osobę i 600 zł na
kolejne osoby w rodzinie, należy umówić się na
wizytę w centrum UNHRC. Obecnie możliwe
jest umówienie rozmowy na terenie Warszawy,
ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa, ale
punkty rejestracji będą otwierane także w in-
nych miastach — zapowiadają przedstawi-
ciele agendy ONZ.

By umówić spotkanie, należy wypełnić ten
formularz: https://enketo.unhcr.org/x/NWiTKwry
Do jego wypełnienia, konieczny jest polski numer
telefonu — jeden na każdego dorosłego wypeł-
niającego wniosek. Na samo spotkanie należy za-
brać paszport, dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości. Potrzebny będzie też dokument po-
twierdzający datę wjazdu do Polski.

Podczas spotkania osoby ubiegające się 
o wsparcie zostaną poproszone o złożenie od-
cisku palca. Jest to związane z procedurami bez-
pieczeństwa przekazywanych środków. Jak
zaznacza UNHCR, spotkanie nie oznacza rejestra-
cji beneficjenta wsparcia jako uchodźcy.

Po wizycie w centrum i rejestracji, benefi-
cjenci programu otrzymają SMS z unikatowym
numerem BLIK i informacją o kwocie pomocy.

Następnie w ciągu siedmiu dni należy wypła-
cić pieniądze z bankomatu, wybierając opcję
"wypłata BLIK". Do wypłaty konieczne będzie
hasło, otrzymane podczas rejestracji. Co bar-
dzo ważne, należy wybrać od razu całą kwotę,
ponieważ kod BLIK jest jednorazowy. Pienią-
dze można wypłacić z większości bankoma-
tów w Polsce — Santander Bank, PKO BP,
Millenium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Eu-
ronet, Planet Cash.

Po upływie miesiąca osoba objęta progra-
mem otrzyma SMS z nowym kodem BLIK, by wy-
płacić kwotę wsparcia na kolejny miesiąc. 
Co ważne, zmiana numeru telefonu, utrata kodu
BLIK lub hasła skutkuje koniecznością ponownej
wizyty w centrum rejestracyjnym.

Agnieszka Strzeżysz, Gminny Ośrodek Pomocy

JESTEŚMY Z WAMI

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.
835) na zamawiających prowadzących procedury w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia powyżej wartości 130.000 zł netto) 
oraz w odniesieniu do zamówień poniżej wartości 130.000 zł netto, nałożony został obowiązek weryfikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie
pod kątem udziału w zamówieniu czynnika rosyjskiego. Ewa Mazek, Zastępca Wójta

W SPRAWIE SANKCJI
Komunikat dot. stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie 
dla postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Gminę Kołbiel

W związku z powyższym wprowadzony został obowiązek wykluczeniu z postępowania:
• wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi;
• wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na krajowej liście sankcyjnej,

prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
• wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych;
• wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych

Korpus wsparcia seniorów

W dniu 21 czerwca 2022 r. mieszkańcy Gminy Kołbiel, którzy zgło-
sili chęć udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na
rok 2022 odebrali  teleopaski medyczne, które  umożliwiają ca-
łodobowy kontakt z bezpłatnym centrum opieki przy użyciu przy-

cisku SOS. Dodatkowo opaski posiadają wiele innych funkcji jak
np. lokalizator GPS, czujnik upadku, pomiar tętna i saturacji.

W dniu tym odbyło się także szkolenie zorganizowane przed wykonawcę
usługi firmę SiDLY z Warszawy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koł-
bieli informuje, iż posiada jeszcze jedno urządzenie, które może zostać nie-
odpłatnie przekazane kolejnemu mieszkańcowi naszej gminy. 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku 65 lat i więcej, będące
mieszkańcami Gminy Kołbiel, które mają problemy z samodzielnym funk-
cjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gos-
podarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są 
w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kołbieli pod nr tel. 728 500 093 lub 25 757 39 92 w. 6.

Agnieszka Strzeżysz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Ulicy przechodzącej przez Dobrzyniec
i Rudzienko nadano nazwę Wawrzy-
niecka. Ulica do tej pory posiadała ww.
nazwę, ale  tylko na jednym jej fragmen-
cie. Teraz ulica o tej nazwie ciągnie się od
Dobrzyńca do trasy ekspresowej DK50. 

Zgodnie z Uchwała Rady Gminy z dnia 11 kwiet-
nia: Nadaje się nazwę „Wawrzyniecka” ulicy 
w ciągu drogi powiatowej nr 2245W, stanowiącą
działkę ewidencyjną nr 145 położoną w obrębie
Dobrzyniec oraz działki ewidencyjne nr 1935 i nr
627, położone w obrębie Rudzienko, będące
własnością Powiatu Otwockiego. KB 

Ulica Wawrzyniecka

Kolejna cześć terenu gminy objęta zostanie miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Tym razem jest to teren w okolicy miejscowości Nowa Wieś. 

W ramach projektu „Aktywna Tablica” oraz
dzięki wsparciu Gminy Kołbiel uczniowie
Szkoły Podstawowej im. KOU w  Rudzienku
doczekali się prezentu – profesjonalnego
gabinetu rewalidacyjno-terapeutycznego,
sali do terapii integracji sensorycznej oraz
sali polisensorycznej. 

Profesjonalnie wyposażone pracownie powstały 
z myślą o wsparciu dzieci, które z racji ograniczeń i dys-
funkcji, doświadczają różnych trudności w codziennym
funkcjonowaniu. Stwarza to nowe możliwości edukacyjne
i terapeutyczne, jakie szkoła może zaoferować dzieciom.

Budzącym zainteresowanie elementem wyposażenia
jest stanowisko do terapii  z wbudowanym monitorem
dotykowym.  Monitor dotykowy pozwala w łatwy i cie-
kawy dla dzieci sposób korzystać z multimedialnych za-
sobów, które mieści nasz gabinet. Pomoce terapeutyczne
zostały również zakupione na placu zabaw, które star-
szym dzieciom  służą do terapii, a młodszym do zabaw
w wolnej chwili. Justyna Czekirda, 

Magdalena Piwek, SP Rudzienko

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

SALA TERAPEUTYCZNA



- 7 -

AKTUALNOŚCI

Zachęcamy druhów do wypełniania
wniosków o dodatek do emerytur.
Dzięki wieloletniej pracy na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców stra-
żacy ochotniczych straży pożarnych
uzyskują dodatkowo 200 zł mie-
sięcznie. Pomoc we wszelkie formal-
ności związanej z wypełnieniem
wniosku pomaga wypełnić pracow-
nik Urzędu Gminy Kołbiel Iwona 
Rżysko (pok. nr 8)

Dodatek za wysługę
Dodatek do emerytury z tytułu wysługi lat w OSP
w wysokości 200 zł miesięcznie wprowadziła
ustawa o Ochotniczej Straży Pożarnej, która
weszła w życie 1 stycznia br.

Kto otrzyma dodatek?
Otrzymają go ochotnicy, członkowie OSP, którzy
przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn)
oraz przez 20 lat (w przypadku kobiet) brali
czynny udział w działaniach ratowniczych lub ak-
cjach ratowniczych. Czynny udział oznacza bez-
pośredni udział w tych działaniach lub akcjach co
najmniej raz w roku.

Będzie wyrównanie
Świadczenie jest wypłacane z budżetu państwa
po osiągnięciu przez mężczyznę 65. a przez ko-
bietę 60. roku życia. Przy naliczaniu okresu czyn-
nego uczestnictwa nie będzie wymagane
zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Wniosek o jego wypłatę składa się do komen-
danta powiatowego lub miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej właściwego dla siedziby jednostki
OSP, do której się należy. Wzór wniosku o przyzna-
nie świadczenia określa Rozporządzenie Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lu-
tego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie
świadczenia ratowniczego (Dz. U., poz. 316). 

Osoby, które złożą wniosek jeszcze 
do końca września br., otrzymają świadczenie
z wyrównaniem od miesiąca, w którym przy-
znano im do niego prawo, czyli najwcześniej
od stycznia br. Pozostałe osoby otrzymają do-
datek od miesiąca złożenia wniosku. Świad-
czenie wypłaca się do 15. dnia każdego
miesiąca. Katarzyna Bajer

200 ZŁ DO EMERYTURY

Od ostatniego wydania Naszej Kołbieli wy-
darzyło się wiele i równie wiele jest plano-
wane. Włodarze gminy pozyskują nowe
środki finansowe dla gminy i uczestniczą
w wielu spotkaniach mających na celu po-
prawę jakości życia mieszkańców. 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody
10 czerwca została podpisana umowa na rozbu-
dowę stacji uzdatnianie wody w Bocianie. Podpi-
sano umowę na zadanie dotyczące m.in.
wybudowania zbiornika (500 m3) wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. Koszt prawie 1,5 mln zł

Nowy inwestor
Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta spotkał się 
w połowie czerwca z ewentualnym inwestorem,
który zamierza na gruntach Człekówki wybudo-
wać hale produkcyjne na terenie kilku hektarów.
Jeżeli inwestor uzyska wszelkie zgody, zwiększy
się znacząco to wpływ z podatków do Gminy, ale
także polepszyłaby się infrastruktura drogowa 
w okolicy, dodatkowo mieszkańcy mieliby też
możliwość sprzedaży swoich gruntów. 

Przejęcie dróg powiatowych
Cały czas toczą się rozmowy dotyczące przejęcia

dróg powiatowych.  W kwietniu doszło do spot-
kania wójta i pracowników gospodarki komunal-
nej ze starostą otwockim w sprawie przejęcia
przez gminę dróg powiatowych znajdujących się
na terenie Gminy Kołbiel. Są to zarówno min. stara droga
S17, jak i tzw. drogi serwisowe znajdujące się
wzdłuż trasy S17. Wójt zapewnia, że nie wszystkie
drogi od razu zostaną przejęte przez gminę, a ne-
gocjacje będą prowadzone w porozumieniu 
z Gminną Komisją Rozwoju. Włodarze gminy na
razie nie widzą możliwości utrzymywania dróg 
z własnego budżetu. 

Lokalna linia kolejowa
W Siennicy w kwietniu odbyło się spotkanie do-
tyczące budowy przystanków osobowych na tra-
sie kolejowej relacji Pilawa-Krusze (nr 13). Linia
przebiega przez gminę od Lubic, aż do granic Ru-
dzienka. Sprawę monitoruje senator Maria Koc,
samorządowcy z powiatu mińskiego, otwockiego,
wołomińskiego. Rozmowy dotyczyły możliwości
wykorzystania pociągów do przewozu osobo-
wego nastawionego na ruch lokalny. Na razie na
trasie kursują wyłącznie pociągi dalekobieżne.

Docelowo mają powstać przystanki w Lubicach,
Sufczynie, Władzienie, Kołbieli, Rudnie i na gra-
nicy Rudzienka i Grzebowilka. Zamierzenie ma być
zrealizowane w ciągu pięciu lat. Na spotkaniu padł
również pomysł uruchomienia węzła komunika-
cyjnego przesiadkowego w okolicach Mińska Ma-
zowieckiego w kierunku Warszawy. 

Nowa droga w Karpiskach
Wójt Gminy Kołbiel spotkał z przedstawicielami Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
projektantami nowej drogi S50 tzw. obwodnicy Koł-
bieli w sprawie rozwiązań drogowych na odcinku
Karpiska-Człekówka. Podczas spotkania zostało
ustalone, że ul. Lotników nie będzie bezpośrednio
dochodziła drogi S50. Powstanie nowy odcinek
drogi łączący drogi lokalne z „50-tką”. Przy drodze
zostanie wybudowany nowy chodnik i ścieżka pie-
szo-rowerowa, aby mieszkańcy Karpisk i Człekówki
mogli jak najkrótszą drogą dostać się do trasy.  Po-
łączenie ul. Lotników ze „starą 50-tką”  zostanie roz-
wiązane za pomocą kładki. Zostanie przy tej okazji
wzmocniona ul. Wspólna z uwagi na ruch samo-
chodów ciężarowych. Katarzyna Bajer

PLANOWANE ZMIANY
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Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobie-
ganie bezdomności zwierząt jest obowiązkiem gminy. Mówi 
o tym ustawa o ochronie zwierząt. Sytuacja jest inna niż lata
temu, kiedy zwierzęta traktowane były na równi z nieczysto-
ściami, które gmina miała usunąć ze swojego terenu.

Każdego roku gminy przyjmują uchwałę – program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalenie
i realizacja programu jest ich obowiązkiem, mimo ograniczonych środ-
ków, które mogą wygospodarować na ten cel ze swoich budżetów. Tym
ważniejsza jest dobra, przemyślana organizacja opieki.

Koszt opieki
Rada Gminy Kołbiel, 11 kwietnia br., podjęła uchwałę w sprawie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie gminy. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 75tys. zł. Szczegóły
przedstawia poniższy wykaz:
- odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewniania im opieki 

w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
w schroniskach, usypianie ślepych miotów: 35 000,00 zł

- sterylizację/ kastracje i czipowanie psów i kotów, które posiadają właściciela: 3 500,00 zł
- sterylizacja / kastracja kotów wolnożyjących: 8 000,00 zł
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących: 6 500,00 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 21 000,00 zł

- usypianie ślepych miotów: 1 000,00zł

Współpraca 
Zwierzęta, które uległy wypadkom drogowym mają zapewnioną całodo-
bową opiekę. Każdy, kto jest świadkiem zdarzenia drogowego, w którym
ucierpiało zwierzę proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy lub policją. 

Na terenie Kołbieli za opiekę medyczną nad zwierzętami odpowiada ga-
binet weterynaryjny - w Celestynowie przy ul. Laskowskej 40, prowadzony
przez lek. wet. Tomasza Baczyńskiego.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina Kołbiel realizuje poprzez
wyłapanie i umieszczenie zwierzęcia, w Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie przy ul. Prostej 3. Każdy właściciel zwierzęta domowego 
(w szczególności psa lub kota) może na koszt gminy wykonać zabieg steryli-
zacji/ kastracji oraz czipowania pupila. Cala uchwała dostępna jest na stronie in-
ternetowej: www.kolbiel.pl Katarzyna Bajer

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI W GMINIE

Stella to rudy, ruchliwy łakomczuch. W schronisku jest zagubiona, ale na szczęście wyznaje zasadę prze żołądek 

do serca. Z początku jest lękliwa i potrzebuje chwili, żeby odnaleźć się w nowym otoczeniu. Gdy poczuje się pew-

nie chętnie daje się głaskać i wtedy na spacerze wszystko ją interesuje. Stella to łagodny, delikatny piesek. Ma około

7 lat, jest smuklutka, waży około 9 kilogramów. W boksie mieszka z inną suczką i dobrze się dogadują. Stella jest spo-

kojna w kontaktach, może iść do domu z większymi dziećmi, czy innymi zwierzętami. Zapraszamy do adopcji naszej

złotowłosej kundelki!

STELLA
wielkość: średnia
gatunek:  pies
płeć: samica
maść: biszkoptowa
wiek: 9 lat 12 dn. 

Hermes - dzielny psiak czeka na nowy rozdział w życiu. Przyjechał do nas przerażony... Możliwe, że w przeszłości czło-

wiek wyrządził mu krzywdę. Jego płacz za kratami rozrywał serce. Na szczęście trafił w dobre ręce wolontariuszki 

i nauczył się, że człowiek potrafi być dobry. Przełamał najgorsze blokady. Teraz Hermes choć wciąż uważny i bojący się

gwałtownych ruchów, czuje się o niebo lepiej. Jest łagodny, delikatny i kompletnie bezbronny jak dziecko. Przekochany.

Ma może z dwa latka i jest duży (do kolana). Dogaduje się z innymi psami i bardzo chętnie chodzi z nimi na spacerki.

Może mieszkać w bloku lub domu z ogródkiem, tylko jeśli teren jest dobrze zabezpieczony, a właściciele odpowiedzialni

i rozumni. Hermes to kawał spryciarza! Jest bystry i potrafi rozpracować otworzenie furtki w boksie. Psiak jest
wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowany. Z ogromną niecierpliwością czeka w boksie nr 109. 

HERSMES
wielkość: duża
gatunek:  pies
płeć: samiec
maść: biszkoptowa
wiek: 5 lat

Rubin - najukochańszy cielaczek. Po tym co przeszedł w Radysach, potrzebował kilku miesięcy na odetchnięcie. Kro-

czek po kroczku, sukces za sukcesem i Rubin o wiele odważniej spogląda w przyszłość.  Wciąż lekko skryty, nieśmiały,

bojący się osaczania, bardzo wrażliwy. Ale kluczem do jego serca jest zwykła empatia. Każdy kto zapewnił mu tą

troskę wie już, że WARTO! Potrzebuje wyrozumiałości, czasu oraz bezpiecznej przestrzeni na klimatyzacje. Ma zaled-

wie 2/3 lata. Wielkością sięga do kolana. Jest wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowany. Bardzo lubi inne psiaki, 

a w ich towarzystwie czuje się raźniej. Fajnie jakby w domu miał pieskiego towarzysza, aby brać z niego przykład i szyb-

ciej przełamać pierwsze lody. Od adoptujących oczekujemy stuprocentowej odpowiedzialności i doświadczenia 

w „obsłudze” psa po przejściach. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i nie zgubienie!

RUBIN
wielkość: duża
gatunek:  pies
płeć: samiec
maść: biało-brązowa
wiek: 5 lat 5 mies.

Lantan w schronisku jest OD ZAWSZE. Smutny, niechciany i wiecznie bezdomny. Nie jesteśmy w stanie zliczyć wszystkich lat

jego życia, które zmarnował w schronisku. Staruszek ma już pewnie z 14 lat. Lata świetności minęły, a schronisko pozostawiło

na nim ogromne piętno. Wiele lat nie dawał się nawet dotknąć. Kulił się w kątach i kompletnie paraliżował ze strachu na widok

człowieka. Teraz widać znaczną poprawę, ale do normalności jeszcze długa droga... Pierwszym krokiem dla Lantana powinien

być teraz DOM. Nie przewidujemy, że otworzy się tu bardziej. W końcu schroniskowa atmosfera bardzo źle na niego wpływa.

Lantan przekonał się do spacerów, na które dzielnie uczęszcza przy każdej okazji. Dla nieznajomych nadal nie jest pewny co do

głasków. Widać, że dotyk sprawia mu ból. On się po prostu boi. Z charakteru jest bardzo uległą, łagodną owieczką. 

LANTAN
wielkość:  duża
gatunek:  pies
płeć: samiec
maść: biało-czarna
wiek: 16 lat

Schronisko Celestynów
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. 

Dane kontaktowe: ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów, tel. 22 789 70 61
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OGŁOSZENIE MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY
ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczysz-
czone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże
zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska. Oddy-
chanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może
okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do
powstania wielu chorób, w tym nowotworów. 
Aby poprawić jakość powietrza, wprowadzono
uchwałę antysmogową  i wszyscy mieszkańcy
Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej
postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał
ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smo-
gowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego
uchwała antysmogowa została znowelizowana.
Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r. 

1. JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?
Już za nieco ponad rok, czyli od 1 października 2023
roku,  nie będzie można palić węglem w urządzeniach
grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej ko-
lejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać
mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego,
legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piase-
czyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszaw-
skiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli 
z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi
ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r.

mogą być używane do końca ich żywotności na
terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących
w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego,
mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego,
pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego za-
chodniego oraz wołomińskiego. Jednak nie będzie
można palić w nich węglem od 1 października
2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. 
w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – war-
szawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego woje-
wództwa mazowieckiego nowo budowane budynki,
jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie
możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być
ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drew-
nem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko 
nowych budynków, dla których wystąpienie 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłosze-
nie nastąpi po 1 stycznia 2023 r. 

2. POMOC FINANSOWA
Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku
można otrzymać dofinansowanie z krajowego
programu ,,Czyste Powietrze” lub z gminnego pro-
gramu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje
gminne i z programu ,,Czyste Powietrze” można
łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomo-
dernizacyjnej. 

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do
69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony
jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego
źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji.
W ramach Programu możliwe jest uzyskanie do-

tacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców
na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła
ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz
docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieple-
nie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi). 

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników
energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.)
drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie bu-
dynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne
urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlep-
szym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej
za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku 
w programie "Czyste Powietrze" mogą skontak-
tować się z pracownikiem Urzędu Gminy 
w Kołbieli oraz uzyskać bezpłatną pomoc w przy-
gotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Punkt konsultacyjny programu ,,Czyste Powiet-
rze” w Urzędzie Gminy w Kołbieli czynny jest w po-
niedziałek w godzinach: 9.00 - 17.00 , od wtorku do
piątku w godzinach : 08:00-16:00. Kontakt: Magda-
lena Bieńkowska  tel. 25 757-39-92 wew. 4 (pokój nr
26), e-mail: czystepowietrze@kolbiel.pl

3. WARTO WIEDZIEĆ
Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej
będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych
urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może
zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku
dalszego łamania przepisów sprawa może zostać
skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 
5 000 zł! Magdalena Bieńkowska, UG Kołbiel

MAZOWSZE ZAOSTRZA UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ!

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli 
w drugim kwartale odnotowała 100 
wyjazdów. Były to miedzy innymi: wy-
padki komunikacyjne na S17 i DK50,
pożar przyłącza elektrycznego, pożar
cysterny z paliwem DK50, pożar nie-
użytków rolnych, pomoc ZRM. 

26 maja w remizie OSP Kołbiel odbyło się walne
zgromadzenie członków OSP. Na zebraniu zarząd
przedstawił sprawozdanie z działalności za rok
2021. Przedstawiono również plan działań oraz
potrzeby na przyszły rok. Na koniec zebrania
walne zgromadzenie udzieliło absolutorium ca-
łemu zarządowi. W zebraniu uczestniczyli Szef
Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński
oraz Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Mi-
chał Gigoła, którzy podziękowali strażakom za
ofiarność  oraz zaangażowanie na rzecz lokalnej

społeczności. 2 kwietnia od wczesnego ranka
nasza jednostka brała udział w licznych akcjach
usuwania skutków burzy na terenie gminy Koł-
biel, miasta Otwock oraz Józefowa. 31 maja miał
miejsce pożar bel siana w miejscowości Stara
Wieś Druga. Na miejscu działały liczne jednostki

z gminy Kołbiel oraz Celestynowa. 5 czerwca
uczestniczyliśmy w pikniku z okazji Dnia Dziecka
na terenie OSiR w Kołbieli. Naszym zadaniem był
pokaz pierwszej pomocy na fantomach oraz ob-
sługi defibrylatora AED

Marcin Zduńczyk, OSP Kołbiel

Raport OSP Kołbiel

Warszawa bez węgla od 2023 roku, powiat otwocki od 2028 roku. 



- 10 -

OŚWIATA

10 czerwca ósmoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Kołbieli wzięli udział we
wspaniałym wydarzeniu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia
pani dyrektor, która wyraziła podziw dla
uczniów i wdzięczność za współpracę dla ro-
dziców. Jak każdy ważny bal - i ten w szkole 
w Kołbieli rozpoczął się pięknie i dostojnie wy-
konanym polonezem, który podziwiali wzru-

szeni rodzice, nauczyciele i reprezentanci klas
siódmych. Po części oficjalnej ósmoklasiści za-
siedli do suto zastawionych stołów i podany
został gorący posiłek. Po posiłku większość
uczniów znalazła się już na parkiecie.  DJ sta-
nął na wysokości zadania, puszczając porywa-
jącą do tańca muzykę. Tanecznym podrygom

uległa nawet kadra nauczycielska, która na za-
proszenie uczniów dołączyła do nich na parkie-
cie. Po 21.00 zostały podane torty. Zabawa
trwała w najlepsze do północy. 

Ósmoklasiści są wdzięczni rodzicom za zor-
ganizowanie tak cudownego wieczoru.

Maria Szostak - klasa 8a, SP Kołbiel

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL!

Ten zawsze aktualny o tej porze roku slogan wybrzmiał po raz
kolejny i w naszej szkole. 

W przeddzień zakończenia roku szkolnego odbyła się uroczystość pożegna-
nia ósmoklasistów. Miała wyjątkowy i wzruszający charakter. Uczniowie klas
ósmych po raz ostatni pojawili się w murach szkoły jako jej uczniowie.

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

Łzy wzruszenia pojawiły się zwłaszcza na twarzach ósmoklasistów i ich
wychowawców, którzy żegnali się już na zawsze ze swoimi szkolnymi
dziećmi. Miłą i zaskakującą niespodzianką okazała się prezentacja, która była
swoistą podróżą sentymentalną po latach szkolnych. 

Nasza szkoła wypuszcza w świat następne pokolenie absolwentów. Jes-
teśmy z nich dumni i pewni, że zapas wiedzy, doświadczenia i nauki, jakie
wynoszą, pomogą im dobrze poradzić sobie w dalszym życiu.

W dniu zakończenia roku szkolnego reprezentacja szkoły na czele z po-
cztem sztandarowym wzięła udział w mszy świętej. Następnie wszyscy po-
jawili się w murach placówki, by odebrać nagrody, świadectwa, podziękować
nauczycielom i wychowawcom.

Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała
wszystkim za pracę i  życzyła wspaniałego wakacyjnego wypoczynku. Rok
szkolny 2021/2022 uważamy za zakończony.
Do zobaczenia we wrześniu!

Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE!
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W tym roku szkolnym w Gminnym Przed-
szkolu w Kołbieli postanowiono w wy-
jątkowy sposób uczcić Dzień Mamy 
i Dzień Taty. A mianowicie przygotowano
występy dla rodziców na żywo. 

W poszczególnych grupach panie nauczycielki
wybrały odpowiedni do wieku i możliwości dzieci
repertuar. Pani Ewa Budniak – nauczyciel muzyki
pomogła dodać piękne piosenki oraz tańce. 

I zaczęło się… Próby, próby, próby. Ze wszyst-
kich sal dobiegały dźwięki przygotowywanych
występów. Oprócz przydzielonej roli i tekstu pio-
senek, dzieci musiały nauczyć się posługiwania
mikrofonem, kolejności wystąpień oraz choreo-
grafii prezentowanego tańca. Wszystkich czekało
bardzo trudne zadanie. Zwłaszcza dla młodszych
grup, które wcześniej – ze względu na pandemię
covid-19 – nie miały okazji występować na żywo
przed liczną publicznością.

Trzy grupy pięciolatków przedstawiły kolejno
następujące przedstawienia: „Bajka o Czerwonym
Kapturku”, „W krainie bajek”, „Witajcie w naszej
bajce”. Dzieci z grupy łączonej cztero i pięciolatków
zaprosiły rodziców na „Majową łąkę dla Mamy i Taty”
i tutaj kropką nad i była przepiękna scenografia – łąka
wykonana przez wychowawczynię grupy Agnieszkę

Gryc. Dwie grupy trzylatków przygotowały swoje
występy w oparciu o wiersze Jana Brzechwy: „Do
biedronki przyszedł żuk”, „Wiersze Jana Brzechwy na
wesoło”. Jako ostatnie wystąpiły dwie grupy cztero-
latków. I tutaj rodzice mieli okazję obejrzeć przed-
stawienia zatytułowane: „Piraci” i „W krainie bajek”. 

Wszystkie występy – mimo ogromnej tremy
– okazały się sukcesem. Dzieci znakomicie wczuły
się w rolę aktorów, a rodzice nie szczędzili braw 
i zachwytów. W niektórych grupach byli również
zaproszeni do wspólnej zabawy. Na koniec trzeba
dodać, że scenografia na wszystkich występach
była iście bajkowa i można było się poczuć jak 
w prawdziwym teatrze. Marta Szaniawska-Szopa, 

Gminne Przedszkole w Kołbieli

Z okazji Światowego Dnia Książki Gminne
Przedszkole w Kołbieli zorganizowało
konkurs plastyczny pt.: „Mój ulubiony
bohater z polskiej literatury dziecięcej”.  

Konkurs był adresowany do dzieci  z oddziałów
przedszkolnych w gminie Kołbiel. Jego celem było
popularyzowanie bajek i wierszy wśród dzieci oraz
pobudzanie zainteresowań czytelniczych wśród naj-
młodszych.  Autorzy prac wykazali się dużą pomy-
słowością i kreatywnością. Podczas oceny  rysunków
zwracano uwagę przede wszystkim na samodziel-
ność wykonanej pracy. Laureaci konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom wrę-
czono  dyplomy. Jury postanowiło nagrodzić laurea-
tów w trzech grupach wiekowych:             

Kategoria wiekowa  - 3 lata:
I miejsce: Zofia Jurkowska - Niepubliczne Przed-
szkole „Akademia Smyka” w Kołbieli
II miejsce: Jakub Urbaniak - Niepubliczne Przed-
szkole „Akademia Smyka” w Kołbieli
III miejsce: Jagoda Zielińska - Gminne Przedszkole
w Kołbieli

Kategoria wiekowa - 4 lata:
I miejsce: Kornelia Szostak - Gminne Przedszkole
w Kołbieli

Kategoria wiekowa – 5 lat:
I miejsce: Aleksandra Ćwiek - Gminne Przedszkole
w Kołbieli
II miejsce: Ignacy Szostak - Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
III miejsce: Marcel Dobrowolski - Szkoła Podsta-
wowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

Wyróżnienia
Oliwia Zawadzka - Gminne Przedszkole w Kołbieli
Weronika Górka- Gminne Przedszkole w Kołbieli

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu 
i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu ta-
lentu plastycznego! Bogusława Ryfka

Gminne Przedszkole w Kołbieli

ŚWIĘTO RODZINY

Wiersze o przyrodzie 
Dnia 25 maja 2022 r. w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli odbył
się konkurs recytatorski  pt.: ,,Przyjaciel Przyrody”, który de-
dykowany był dla dzieci w wieku 4-5 lat. 

Celem konkursu była prezentacja dziecięcych wierszy o tematyce przy-
rodniczej, przygotowana w domu przy pomocy rodziców. W przedszkolu
znalazło się dość liczne grono śmiałków, którzy postanowili spróbować
swoich sił i zaprezentować wybrany utwór, zmagając się tym samym 
z tremą i niecierpliwą publicznością. Mimo tego, każdy z uczestników spros-
tał zadaniu i wyrecytował przygotowany przez siebie repertuar. Niektórzy
nawet przygotowali się szczególnie, zakładając specjalny strój i trzymając
odpowiedni rekwizyt.  Uczestnicy konkursu oceniani byli przez komisję 
w składzie: Beata Laskus – dyrektor,  Agnieszka Anusz,  Agnieszka Dzieci 
i Katarzyna Pacek. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów:

I miejsce – Julia Ż. „Tygryski”
II miejsce – Aleksander K. „Tygryski”
III miejsce – Adrianna M. „Myszki”
Wyróżnienia otrzymali: Hanna P. „Tygryski”, Nikola Z. „Tygryski”, 
Podziękowania za udział: Helena W. „Tygryski”, Michalina K. „Żabki”, 

Liliana Ch. „Myszki” i Jan Sz. „Myszki”
Nagrodzone dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim

czestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Magdalena Zawada – Syga, Gminne Przedszkole w Kołbieli

BOHATER LITERACKI
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W pięknych okolicznościach majowej
przyrody, pod błękitnym niebem Człe-
kówki 16 maja uczniowie klas IV – VIII
wzięli udział w grze terenowej. 

Trasa, którą należało przebyć, obejmowała teren
i pobliską okolicę szkoły. Pracując w zespołach
klasowych pod okiem wychowawców, uczestnicy
rozwiązywali zadania o tematyce przyrodniczo-
historycznej. Każda drużyna miała do wykonania
sześć zadań. Uczestnicy gry musieli wykazać się
nie tylko zdolnością orientacji w terenie czy umie-
jętnością pracy z mapą, ale także czekały na nich
zadania związane z określeniem wieku drzewa na
podstawie obwodu pnia czy złamanie Szyfru Ce-
zara. Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali
zadania. Najlepiej poradziły sobie klasa V, VII i VIII.
Zwieńczeniem zmagań uczestników było ognisko
na terenie szkoły. Gra terenowa okazała się ak-
tywnym i wartościowym sposobem spędzenia
czasu, tym bardziej, że dopisała również pogoda.

Wioletta Filipiak, SP Człekówka

GRA TERENOWA

Wycinanka z papieru, dawniej jako
jeden z najefektowniejszych elemen-
tów świątecznego wystroju wiejskiej
izby, jest dzisiaj niewątpliwie najcie-
kawszą formą i niemal symbolem pol-
skiej sztuki ludowej.

To znak rozpoznawczy danego regionu. Dlatego
bardzo ważne  jest przekazywanie  umiejętności
wykonywania wycinanek młodym pokoleniom,
aby to, co polskie, kołbielskie i piękne pozostało 
z nami na zawsze.

W rejonie kołbielskim wykształcił się unikalny
styl wycinanki: jednokolorowej, o rytmicznie powtarzalnych elementach 
i prostej ornamentyce.  Często powtarzającym się motywem była figura

kobiety z uniesionymi ramionami i kogutami 
w miejscu dłoni.

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Człekówce pielęgnujemy kołbielskie
tradycje ludowe. W tym celu zorganizowaliśmy ro-
dzinny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza wyci-
nanka kołbielska". Zadanie konkursowe polegało
na wykonaniu wycinanki z kołbielskimi motywami.

Najpiękniejsze kołbielskie wycinanki wykonali
uczniowie kl. V - Milena i Mateusz. Prace konkur-
sowe zachwyciły nas nie tylko charakterystycz-
nymi motywami, ale i wielkością. Największa 
z  nich ma kształt koła o średnicy 140 cm.

Sponsorem nagród dla uczestników konkursu była rada rodziców.
Wioletta Filipiak, SP Człekówka

PIELĘGNUJEMY KOŁBIELSKIE TRADYCJE LUDOWE
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W ramach obchodów tegorocznego
Światowego Dnia Zdrowia uwaga Świa-
towej Organizacji Zdrowia koncentro-
wała się na wpływie klimatu na zdrowie
ludzi oraz na działania, które należy pod-
jąć, aby zatrzymać zmiany klimatyczne. 

Przewodnim hasłem tej edycji, która odbyła się 7
kwietnia, było „Nasza planeta, nasze zdrowie".
WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów

zgonów na całym świecie jest spowodowanych
przyczynami środowiskowymi, których można
uniknąć. Obserwowany obecnie kryzys klima-
tyczny jest największym zagrożeniem dla zdro-
wia ludzkości.

W piątek 22 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy
Dzień Ziemi - największe międzynarodowe święto
ekologiczne. Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Zainwestuj w naszą planetę". Słysząc te
hasła, nie pozostaliśmy obojętni, postanowiliśmy zrobić

coś dla naszej planety i dla siebie. 4 maja 2022 r. krea-
tywni uczniowie klasy piątej posadzili na terenie szkoły
kasztanowca – drzewko przyszłości. Mamy nadzieję,
że pięknie urośnie, będzie cieszyć swoim wyglądem
nasze oczy i serca, a w przyszłości przypominać chwile
spędzone w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Człekówce.

Sponsorem drzewka była Klasowa Rada Ro-
dziców uczniów kl. V. Dziękujemy

Wioletta Filipiak, SP Człekówka

ZAINWESTUJ W PLANETĘ

Dzień Matki to szczególne święto, które
honoruje wszystkie mamy, stanowi
wyraz szacunku i miłości, a także po-
dziękowania za trud włożony w opiekę
i wychowanie.

W poniedziałkowe popołudnie w pięknie udeko-
rowanej sali odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Matki. Na zaproszenie pierwszaków przybyły do
szkoły ich mamy. Odświętnie ubrane dzieci wy-
rażały miłość i wdzięczność swoim drogim ma-
musiom poprzez występy artystyczne.
Dopełnieniem występów były piękne laurki 
z kwiatami oraz portrety mam wykonane włas-
noręcznie przez uczniów. Publiczność była za-
chwycona popisami dzieci, na twarzach
zebranych gości malowało się wzruszenie, ale
także duma ze swoich zdolnych pociech. Po czę-
ści oficjalnej uczestnicy uroczystości spędzili
czas przy słodkim poczęstunku przy pięknie za-
stawionym stole.

Wioletta Filipiak, SP Człekówka

PIERWSZAKI ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ MAMY
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Z wielką radością informujemy, że re-
prezentacja naszej szkoły składająca się
z uczniów kl. VII i VIII zajęła I miejsce 
w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej
Szkół Podstawowych o Puchar Wójta
Gminy Kołbiel.

Zawody odbyły się 12.05.22 r. w Kołbieli. Organi-
zatorami imprezy był Kompleks Sportowo–Rek-
reacyjny Gminy Kołbiel i Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej w Kołbieli. Celem zawodów było
popularyzowanie gry w piłkę siatkową wśród
dzieci, umożliwienie zawodnikom porównania
swoich umiejętności w warunkach rywalizacji
sportowej oraz dobra zabawa.

Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy naszym
uczniom za godne reprezentowanie Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Jana Twardowskiego na forum
gminy Kołbiel. Wioletta Filipiak, SP Człekówka

NAJLEPSI SIATKARZE W GMINIE KOŁBIEL

W szkolnym konkursie wzięli udział
uczniowie klasy czwartej, a zwycięz-
cami zostali Wiktoria, Tomasz i Amelia.

Celem konkursu jest rozwijanie i promowanie
uzdolnień matematycznych oraz popularyzacja
umiejętności sprawnego mnożenia w zakresie
100. Zadaniem uczestników konkursu było po-
prawne rozwiązanie jak największej liczby przy-
kładów mnożenia do 100.

Jesteśmy przekonani, że udział w nim po-
zwoli uczniom czerpać radość z odkrywania taj-
ników matematyki. Gratulacje!

Wioletta Filipiak, SP Człekówka

MISTRZOWIE TABLICZKI MNOŻENIA!

Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

Kolejne zawody sportowe już za nami. Tym razem uczniowie kl. V - VIII
wzięli udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, który
odbył się 28 kwietnia 2022 r. w Kołbieli. Organizatorami imprezy był Kom-
pleks Sportowo – Rekreacyjny gminy Kołbiel i Szkoła Podstawowa im. Armii
Krajowej w Kołbieli.

Celem zawodów było popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i umożliwienie za-
wodnikom porównania swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej. Rozgrywki
odbyły się w kategorii dziewcząt i chłopców. Wyniki reprezentacji Szkoły Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Człekówce: zespół dziewcząt – II miejsce, zespół chłopców 
– II miejsce. Gratulujemy!!! Wioletta Filipiak, SP Człekówka
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„Siła tkwi w rodzinie” z takim progra-
mem artystycznym dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola Akademia Smyka
wystąpiły z okazji Dnia Mamy i Taty.

Podczas starannie przygotowanych występów
przedszkolaki prezentowały swoje talenty recy-
tatorskie, wokalne i taneczne, budząc zachwyt 
w oczach najbliższych i gości. Chwile wzruszenia

towarzyszyły również podczas wręczenia rodzi-
com własnoręcznie wykonanych przez dzieci
upominków. Miłą niespodzianką Dnia Rodziny był
także występ rodziców, którzy zaśpiewali dla
swoich pociech piosenkę. 

Po zakończonych występach była okazja do wzię-
cia udziału w przygotowanych konkursach i zawodach
sportowych, które wywołały niemałe emocje. Na
wszystkich strudzonych czekał słodki poczęstunek, grill,

lody i dużo owocowych przekąsek. Atrakcją tego dnia
było również malowanie twarzy, skręcanie baloników,
tatuaże brokatowe i duże bańki mydlane.

Dzień Rodziny to wspaniały czas zarówno dla
rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości 
i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który
mogą spędzić tylko ze sobą - bez pośpiechu 
i z dala od codziennych trosk. Katarzyna Sibilska, 

Akademia Smyka

ŚWIĘTO RODZINY

Dzień Ziemi, który przypada 22 kwietnia,
to szczególne święto obchodzone na
całym świecie, aby zastanowić się, jak
chronić nasz wspólny dom, naszą pla-
netę, czyli ZIEMIĘ! 

Warto pomyśleć, w jaki sposób pomóc Matce
Ziemi, aby była zdrowa, piękna i czysta, dlatego
proekologiczne postawy należy wpajać od naj-
młodszych lat.  

Przedszkolaki z Akademii Smyka w ramach
zajęć dydaktycznych przygotowały plakaty zwięk-
szające świadomość ekologiczną i z dumą zapre-
zentowały je  na tablicach ogłoszeń w Kołbieli.
Miłym gestem było również rozdawanie prze-
chodniom ekokwiatów przypominających o tym
ważnym dniu.  Katarzyna Sibilska,

Akademia Smyka

MATKA ZIEMIA



- 16 -

OŚWIATA

Nauczyciele wychowania fizycznego 
w naszej szkole to prawdziwi pasjonaci
różnych dyscyplin sportowych. Tym
razem zaprosili uczniów na przygodę 
z królową sportu, czyli lekkoatletyką. 

1 czerwca na stadionie odbyły się Szkolne Mist-
rzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym. 
Poszczególni reprezentanci klas, którzy zakwalifi-
kowali się do zawodów, brali udział w skoku w dal,
rzucie piłeczką palantową, biegu sztafetowym
i na 60 metrów. Prawdziwym hartem ducha i za-
cięciem sportowym wykazali się nasi uczniowie,
którzy mimo zmęczenia walczyli do końca. Temu
pięknemu pokazowi przyglądali się wierni kibice 
z poszczególnych klas wraz z nauczycielami. 

Sportowe święto zwieńczyła dekoracja zwy-
cięzców, którzy otrzymali zasłużone medale. 

Nauczyciele wychowania fizycznego,
SP Kołbiel

MISTRZOSTWA GMINNE 
W LEKKOATLETYCE O PUCHAR WÓJTA GMINY

Pełni poczucia humoru, radośni i bardzo
kreatywni okazali się uczniowie naszej
szkoły, gdy samorząd uczniowski posta-
wił przed nimi zadanie: trzeba przynieść
wszystkie niezbędne podręczniki, zeszyty,
przybory szkolne, ale... nie w plecaku. 

Oto 29 marca okazało się, kto ma głowę pełną
pomysłów i bujną wyobraźnię. Zamiast plecaków
były chlebaki, koszyki, wózki sklepowe i te dla
lalek. Pojawiły się szuflady (tak, takie wyciągnięte
z domowego mebla), siatki na ryby i inne ciekawe
rozwiązania. Samorząd Szkolny  SP Kołbiel

DZIEŃ BEZ PLECAKA 
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Z okazji Dnia Dziecka Samorząd Szkolny wraz z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Kołbieli przygotował dzień pełen niespodzianek, radości i wspaniałej zabawy, w której wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Kolorowe, piękne dmu-
chańce, ścianka wspinaczkowa i inne atrakcje sprawiły, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Piknikową atmosferę dopełnił odpoczynek na kocykach,

gry i zabawy z wychowawcami. Starsi uczniowie pokusili się nawet o wspólne tańce. 
Warto w dniu święta wszystkich dzieci przypomnieć ważne przesłanie: „Troska o dzieci jest troską o przyszłość świata”. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

PIKNIK NA DZIEŃ DZIECKA

„Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, 
wykształcenie, majątek –  nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto
jest człowiekiem.” Irena Sendlerowa

20 kwietnia 2022 roku miało miejsce bardzo ciekawe wyda-
rzenie. Szkoła Podstawowa w Kołbieli gościła pracownicę
Gminnej Biblioteki Publicznej Iwonę Kowalską, która przepro-
wadziła z poszczególnymi klasami warsztaty historyczne. 

Spotkanie dotyczyło 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszaw-
skim. Odbyło się ono we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin,w ramach akcji Żonkile. Dzięki temu spotkaniu, prowadzonemu w kon-
wencji warsztatów, uczniowie mieli okazję do przypomnienia sobie histo-
rycznych faktów, a także uświadomienia tragedii, jaką niosła ze sobą wojna
i antysemityzm. W subtelny, ale bardzo sugestywny sposób prowadząca
warsztaty ukazała koszmar wojennej pożogi i sytuację żydowskich dzieci 
w getcie, na tle której takie wartości jak miłość, przyjaźń, lojalność mimo
wszystko zwyciężają. Po obejrzeniu filmu, dyskusji i wypełnianiu zadań
uczniowie otrzymali do samodzielnego wykonania symboliczne żonkile.

Bardzo dziękujemy za to niezwykle wartościowe spotkanie, naukę his-
torii, która jak się okazuje, niestety w kontekście ostatnich europejskich
wydarzeń lubi się powtarzać.                             Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

SPOTKANIE HISTORYCZNE 
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Elegancko ubrani uczniowie, przyozdo-
bieni biało-czerwonymi kotylionami,
zgromadzili się na uroczystym apelu 
z okazji majowych świąt: Międzynarodo-
wego Święta Pracy, Dnia Flagi, i Konsty-
tucji 3 maja . 

Piękny i podniosły nastrój panował wśród
uczniów, zarówno tych występujących, jak i tych
oglądających.

Apel przygotowały klasy czwarte wraz 
z wychowawcami. Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem pocztu sztandarowego i od-
śpiewaniem wszystkich zwrotek hymnu pań-
stwowego. Następnie czwartoklasiści przybliżyli
wszystkim, od kiedy i dlaczego obchodzi się w na-
szym kraju Święta Majowe. Występ uświetniły
piękne recytacje i śpiew. Niezwykłą niespodzianką
był tradycyjny taniec polski do melodii ,,Płynie
Wisła, płynie...". Wisienką na torcie okazał się bra-
wurowy występ Jana Stelmacha, ucznia klasy 4b,
który pięknie wykonał piosenkę ,,Kocham Cię, Pol-
sko" . Na koniec pani dyrektor Agata Michalczyk,
zachwycona występem czwartoklasistów, po-
chwaliła uczniów i podziękowała nauczycielom,
którzy przygotowali to wspaniałe widowisko. 

Tomasz Bartnicki, Paweł Budyta,
Karolina Dudek, SP Kołbiel

ŚWIĘTA MAJOWE

Egzaminy klas ósmych to jedno z najważniejszych
wydarzeń dla uczniów szkół podstawowych. Pod-
sumowanie ciężkiej nauki i przepustka do wyma-
rzonej szkoły średniej.

24, 25 i 26 maja  był dla uczniów czasem ciszy, skupienia 
i wytężonej pracy podczas pisania prac z języka polskiego,
matematyki i języków obcych. Ósmoklasiści czuli się dobrze
przygotowani, toteż wychodzili z egzaminów zadowoleni.
Teraz pozostaje cierpliwie poczekać na wyniki do 1 lipca.
Oby były jak najlepsze! Aneta Bartnicka

Szkoła Podstawowa w Kołbieli

EGZAMINY KLAS ÓSMYCH
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27 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Ru-
dzienku odbył się Gminny Konkurs Mate-
matyczny „Mistrz Rachunków”, który
otrzymał dotację mFundacji. Autorką pro-
jektu i zadań konkursowych była mgr
Urszula Sobecka, nauczyciel matematyki.

Misją Fundacji mBanku jest wspieranie dzieci i mło-
dzieży w nauce matematyki, która stanowi funda-
ment logicznego myślenia i pomaga w zrozumieniu
otaczającego nas świata. Jej opanowanie  ułatwia
podejmowanie świadomych decyzji finansowych
czy zdobywanie wykształcenia ścisłego, przez co
przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz
osiągnięcia sukcesu zawodowego. Wsparty przez
fundację projekt podniósł także  poziom sprawno-
ści rachunkowej w naszej gminie.

Etap szkolny to sprawdzian przygotowany
przez organizatora na poziomie umiejętności danej
klasy, do którego przystąpili wszyscy chętni ucznio-
wie z gminy Kołbiel  w swoich szkołach macierzy-
stych. Do etapu gminnego przystąpiło 23 uczniów,
którzy przejawiają zdolności matematyczne. Po-

ziom uczniów był bardzo wyrównany, dlatego  
zorganizowano dogrywkę w formie szybkiego tes-
tu rachunkowego. Konkurs wyłonił  Gminnych 
Mistrzów Rachunków w  pięciu  kategoriach. Zwy-
cięzcom gratulujemy!

Urszula Sobecka, SP Rudzienko

Mistrz Rachunków z mFundacją!

29 kwietnia 2022 r.  wszyscy uczniowie, dzieci z Punktu Przed-
szkolnego, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku  wspólnie uczcili trzy
majowe święta : Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi oraz
231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej, któ-
rzy przybliżyli zgromadzonym historię i rangę świąt obchodzonych 1, 2 i 3
maja. Dużo czasu podczas swojego występu poświęcili zagadnieniu 
Ojczyzny, mówiąc, czym jest dla małego dziecka i osoby dorosłej. Całość

uświetniono wspaniałym występem wokalnym. Zgromadzeni wysłuchali
wzruszającego utworu ,,Uwierz, Polsko”, natomiast uczennica klasy VI  
Natalia Gołąb zaprezentowała  niezwykły utwór Jana Pietrzaka,, Jest takie
miejsce, jest taki kraj”.

Ponadto uczniowie klas III-VII  mogli wykazać się wiedzą na temat
wspomnianych świąt , biorąc udział w  quizie internetowym przygotowa-
nym przez panią Marlenę Kosno.

Była to wspaniała lekcja historii, która dostarczyła wielu wzruszeń za-
równo uczniom, jak i wszystkim pracownikom szkoły. Monika Perszon, 

Małgorzata Żelazowska, SP Rudzienko

UROCZYŚCIE W PRZEDSZKOLU

WYNIKI
Gminna Mistrzyni Rachunków klas 4 - Patrycja Kurdej

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli
Gminny Mistrz Rachunków klas 5 - Adam Urbaniak
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli
Gminny Mistrz Rachunków klas 6 - Filip Jasiński

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku
Gminny Mistrz Rachunków klas 7 - Henryk Wielgosz

Szkoła Podstawowa w Kątach
Gminny Mistrz Rachunków klas 8 - Rafał Żołądek

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
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Mariusz Kośmicki-Żórawski:
Kim ksiądz chciał być, jak był dzieckiem?

Ksiądz Krzysztof Abramowski:
Pilotem i marynarzem.

Całe życie związane z podróżą.
Nie wiem, czy to było związane z dziecięcymi ma-
rzeniami? Po części je zrealizowałem, bo byłem
maszynistą na kolei i to bardziej z miłości niż z ko-
nieczności pracy.

Jest ksiądz warszawiakiem?
Urodziłem się w Warszawie, ale rodzinę mam ze
wsi: mój tata pochodził z parafii Kałuszyn z wio-
ski Milew, a mama z parafii Latowicz z miejsco-
wości Budziska.

To w bliskich okolicach. 
To zależy, co się uzna za bliskie.

Od dziecka mieszkał ksiądz w Warszawie, ze sto-
licy do Kołbieli jest zaledwie 30 kilometrów. Znał
ksiądz Kołbiel przed objęciem probostwa? 
Tak, z dwóch powodów: pierwszy powód był taki,
z którego wszyscy znali Kołbiel, bo tu był wieczny
korek przed rondem. Zawsze w Radiu Kierowców,
którego namiętnie słuchałem i słucham, Kołbiel
występowała w tym negatywnym względzie. 
A drugi powód: jedna osoba z mojej rodziny brała
tu ślub i jako ksiądz asystowałem przy tym ślubie.

Wiem…
Niech pan nie pyta, jak pan wszystko wie.
(śmiech)

Wiem, że było: liceum, matura, praca w loko-
motywowni na Pradze, kurs pomocnika maszy-
nisty i kurs maszynisty, bo marzyły się księdzu
podróże, później był ksiądz maszynistą, prowa-
dził lokomotywy, jeździł po Polsce i… w wieku
23 lat wstąpił do seminarium. Skąd taki wy-
wrót? Kiedy ma się 23 lata, zaczyna się myśleć
o stabilizacji.
Wierzę w to, że człowiek ma powołanie do jakie-
goś rodzaju życia i wtedy Pan Bóg gra w tym
ogromną rolę. Miałem absolutną pewność, że Bóg
mnie powołuje, tym bardziej, że nie byłem czło-
wiekiem specjalnie uduchowionym. Poza tym se-

minarium chciałem opuścić wiele razy, pytając
sam siebie, czy to jest na pewno moja droga.

Miał ksiądz w życiu kapłańskim chwile, że chciał
zrzucić sutannę, odejść z kapłaństwa?
Nie! Kłóciłem się z Panem Bogiem, miałem dużo
wątpliwości, czy robię coś dobrze, czy źle, ale
żeby opuścić kapłaństwo, nigdy w życiu.

Natomiast to, czy jestem dobrym, czy złym
księdzem, to jest sprawa w znaczeniu takim, czy
człowiek zmarnował, czy nie zmarnował swojego
powołania.

11 marca 2016 roku otrzymał ksiądz od ówczes-
nego biskupa Henryka Hosera dekret na probosz-
cza parafii Kołbiel. To księdza pierwsza parafia na
tym stanowisku. Co ksiądz wtedy myślał, co czuł?
Że nie chcę. Nie chciałem zostać proboszczem.

Mógł ksiądz nie przyjmować dekretu. Czy to byłby
brak posłuszeństwa biskupowi?
Główną myślą, jaką miałem w związku z tą no-
minacją, to było przerażenie. Biskup i jego różni
współpracownicy radzili, żebym wziął tę parafię,
bo chciałem zrezygnować tak naprawdę nie wie-
dząc z czego. Pocieszałem się trochę rozmowami
z moimi kolegami, którzy wcześniej zostali pro-
boszczami i którzy robili wrażenie, że są bardzo
zadowoleni, że się w tym realizują. A jednak 
w nieoficjalnych rozmowach okazywało się, że oni
też się bali, nie mogli spać itd. To nie jest zwią-
zane z konkretną parafią, tylko z samą odpowie-
dzialnością bycia proboszczem.

Wyobrażam sobie pracę księdza jako wędrówkę,
życie na walizkach: dziś jest ksiądz tutaj, jutro jest
gdzie indziej. Jaka to jest podróż? 
Księża stosunkowo często zmieniają miejsca za-
mieszkania i jest to rzeczą normalną, choć oczy-
wiście częściej przeprowadzają się jako
wikariusze, a rzadziej jako proboszczowie.

Już nawet w seminarium klerycy co pół roku
przeprowadzają się z pokoju do pokoju. Zmieniają
miejsce pobytu, zmieniają kolegów, z którymi 
w tych pokojach mieszkają. Jest to jakiś rodzaj
przygotowania do tej wędrówki.

Jestem absolutnym abnegatem jeśli chodzi 
o meble, wyposażenie domu, ubrania, ale nie lubię
się przeprowadzać, bo tak, czy inaczej, czy czło-
wiek ma dużo, czy mało rzeczy, musi to wszystko
pozbierać, posprzątać, przetransportować. Oka-
zuje się później jak wiele przedmiotów jest nie-
potrzebnych.

Na pewno jest to jakaś podróż, która jest
związana z misją chrześcijańską, bo o chrześci-
jaństwie mówi się, że jest to droga: Izrael szedł
drogą od ziemi swojego upodlenia i niewoli do
ziemi obiecanej. Chrześcijanie idą od ziemi grze-
chu, przez próby życiowe, a nawet zniewolenia do
wolności Dzieci Bożych. 

A przywiązanie do ludzi?
Człowiek opuszcza jedną wspólnotę po to, żeby
być w drugiej wspólnocie.

Zawsze miałem w swoim życiu tę świadomość,
że wiążąc się z parafią, będę musiał ją kiedyś opuścić,
ale będę się mógł związać z następną.

Chciałbym namówić księdza na krótką wyprawę:
Przenieśmy się do 1422 roku, w którym to czasie
biskup poznański wydał przywilej erekcyjny do
budowy kościoła i powstania parafii. „Uposażenie
parafii obejmowało łan roli, łąkę, dwie karczmy,
jazy na Świdrze, daniny miodne, snopowe i pie-
niężne.”, a pierwszym proboszczem w latach 1616
- 1639 był ks. Adrian Rudnicki. Pomiędzy budową
kościoła i powstaniem parafii, a zapisie o pierw-
szym proboszczu są 194 lata różnicy. 
Wcale mnie to nie dziwi. Zwyczaj spisywania cze-
gokolwiek nie był zwyczajem odwiecznym. 
W tamtych czasach księża nie byli spisywani. Nie
było seminariów duchownych. Jakiś pobożniejszy

„NIE CHCIAŁEM
ZOSTAĆ PROBOSZCZEM”

Z proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Kołbieli rozmawia Mariusz Kośmicki-Żurawski
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chłopak praktykował u proboszcza, uczył się „rze-
miosła duchowego” i później proboszcz mówił
biskupowi, że chłopaka można wyświęcić. Biskup
go święcił, on był następcą proboszcza i tak to
najprawdopodobniej wyglądało.

Kościoły budowane były przez zamożnych
ludzi. Tak samo parafie były erygowane przez na-
dania od ludzi majętnych, bo ktoś musiał dać zie-
mię, wspomniane karczmy, jazy na Świdrze itd. To
nie była opłata finansowa, tylko opłata w naturze,
z której można było czerpać jakieś korzyści na
utrzymanie kościoła i utrzymanie księdza. 

Ludzie byli na tyle biedni, że poza przepisanymi
dziesięcinami, nie byli zdolni rzucić czegoś na tacę.
Z kolei ludzie biedni pracowali dla bogatych, któ-
rym płacili w naturze, czy to z dzierżawy, czy z in-
nych rzeczy. Nie można więc powiedzieć, że tylko
bogaci finansowali, bo ci bogaci bogacili się na
pracy mniej zamożnych dzierżawców rolników.

Nie da się przejść niezauważalnie i obojętnie obok
historii żydów kołbielskich, którzy byli wyznaw-
cami judaizmu, z którymi łączy nas jakaś część
kultury, dziedzictwa, historii, wiary w tego sa-
mego Boga Ojca, pięcioksiąg, dziesięć przykazań.
Synagoga znajdowała się vis a vis kościoła.  
W wielu małych miasteczkach tak właśnie było,
że wyznawcy Judaizmu stanowili w nich nawet
większość mieszkańców, a katolicy mieszkali po
okolicznych wioskach.

Kilka lat temu zamarzyło mi się wejście na wieżę
kościelną. Potajemnie wemknąłem się na chór,
później po drabinach dotarłem na czubek wieży.
Ze szczytu jest bardzo piękny widok. Jaki jest
według księdza widok kościoła przyszłości?
Pochodzę ze wspólnoty neokatechumenalnej 
i tam m.in. głosi się katechezy, w czasie których
mówi się o wizji kościoła: Za Konstantyna, kiedy
ustały prześladowania, tłumy weszły do kościoła.
Wielu ludzi weszło z przekonaniem wiary, ale też
wielu weszło ze względu na to, że cesarz stał się
chrześcijaninem. Były to czasy, kiedy kościół bar-

dzo się rozszerzył, ale spłycił. Mówią w tych ka-
techezach, z czym się zgadzam, że dzisiaj są takie
czasy, kiedy kościół się zwęża i dojdzie do sytua-
cji, jak wtedy, kiedy były prześladowania, czyli, że
w kościele ludzi było bardzo mało, ale w więk-
szości byli to ludzie wierzący z przekonania.

My rodzimy się w wierze rzymskokatolickiej.
Nie musimy robić żadnego wysiłku, żeby być 
w tym Kościele, w związku z tym dosyć łatwo jest
nam być chrześcijanami, ale jeśli pojawiają się
wymagania duchowe dla nas chrześcijan, to lu-
dzie mówią: to nas nie interesuje. Wolą żyć 
w przekonaniu, że są chrześcijanami od których
niczego się nie wymaga. 

Bardzo często są to właśnie ludzie, z których
rekrutują się antyklerykałowie, wbrew pozorom,
bo wszystko w kościele krytykują, dlatego, 
że gdyby nie krytykowali wszystkiego, to przede
wszystkim musieliby krytykować samych siebie
za to, że są związani z Bogiem i z Kościołem, ale
tak cieniusieńką i słabą pajęczynką, że byle pod-
much może ją zniszczyć. 

Moja wizja jest taka, że będzie mało ludzi 
w kościele, natomiast ci, którzy zostaną, będą

bardzo wysokiej jakości. I nie martwi mnie to, 
że ludzie odchodzą z kościoła. Lepiej, żeby żyli 
w zgodzie ze swoim sumieniem na nie, niż z przy-
musu na tak.

Te wszystkie rzeczy, które nas spotykają, 
a więc skandale pedofilskie w kościele, covid,
wojna na Ukrainie, to wszystko są pewne
próby zmierzające do tego, żeby ludzie sta-
nęli albo po tej albo po tej stronie, a nie żeby
było tak, że palimy „Panu Bogu świeczkę 
i diabłu ogarek”. 

Myślę, że to świetne zakończenie i podsumowanie. 
Nas księży też dotyczy to rozważanie. To nie jest
tak, że księża są herosami wiary. Pan Bóg wska-
zuje i mówi: 

- Ty Abramowski będziesz proboszczem w Kołbieli.
- Ale ja się do tego nie nadaję!
- Dobra, nie martw się. Ja jestem Bogiem, nie ty.

O co jeszcze mogę zapytać?
O nic. (śmiech)

Kołbiel, 2 czerwca 2022 r. 
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W dniu 5 czerwca br.  w Lubicach na te-
renach rekreacyjnych odbył się piknik 
z okazji Dnia Dziecka zorganizowany
przez sołectwo Lubice i Ochotniczą Straż
Pożarną w Lubicach.

O godzinie 14:00 uroczystego rozpoczęcia doko-
nał Sołtys Sołectwa Lubice Piotr Dąbrowski. Przy-
witał przybyłych mieszkańców, a przede
wszystkim dzieci, dla których w tym dniu przewi-
dziano szereg atrakcji. Następnie przedstawiony
został plan pikniku i odczytane podziękowania dla
osób, firm i instytucji, które w szczególny sposób
wsparły organizację tego dnia. A byli to:
- Starostwo Powiatowe w Otwocku, które
wsparło organizatorów, przeznaczając środki na
organizację imprezy oraz promocję powiatu;
- Gmina Kołbiel, która udzieliła wsparcia finanso-
wego oraz rzeczowego;
- firma SALIX w Lubicach, która udzieliła wsparcia
finansowego na cele statutowe OSP;
- sieć sklepów KULFON, która wsparła organiza-
torów rzeczowo, przekazując napoje dla dzieci;
- wytwórnia cukiernicza ESTA, która zapewniła
słodkie przekąski dla wszystkich uczestników im-
prezy;
- Pan Andrzej Szostak, który udostępnił nam przy-
łącze elektryczne do zasilenia urządzeń
na placu podczas pikniku.

Szczególne podziękowania należą się pa-
niom, a jednocześnie mamom naszych dzieci,
które na ten dzień przygotowały własne wypieki,
aby każdy uczestnik pikniku mógł coś zjeść pod-
czas kilku godzin spędzonych na świeżym po-
wietrzu.  Dla wszystkich dzieci z Lubic czekały
karnety na wykorzystanie w punktach gastrono-
micznych, a były to m.in. porcja popcornu, waty
cukrowej, lodów oraz napoje w postaci wody mi-
neralnej i soku owocowego. Dzieci i dorośli, którzy
przybyli z innych miejscowości, mogli skorzystać
z atrakcyjnej oferty zakupowej przygotowanej
przez stoisko gastronomiczne. 

Po odczytaniu podziękowań i planu imprezy
dzieci rozpoczęły zabawę na dmuchanych zjeż-
dżalniach i zamku wypełnionym piłeczkami, które
udostępniła firma DMUCHAŃCOWO Sebastian
Skoczeń. Każde dziecko, a nawet dorosły mógł do
woli oddać się zabawie. Kilka kroków obok  ani-
matorki z firmy SMILE szykowały dla dzieci swój
wachlarz zabaw i atrakcji  w postaci gier i zabaw
prowadzonych przez wykwalifikowanych anima-
torów zabaw. Milusińscy mogli pobawić się z ko-
lorową chustą i piłką, budować konstrukcje i bryły
z kolorowych patyczków, zagrać w Twistera, po-
przeciągać linę oraz uczestniczyć w wielu innych
zabawach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
malowanie twarzy, duże bańki mydlane oraz wy-
twornica baniek. 

Każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie.
W przerwach można było posilić się watą cu-
krową i popcornem przygotowanym przez ob-
sługę firmy DMUCHAŃCOWO. Lody na ochłodę
oraz napoje przygotowali organizatorzy i były do-
stępne w namiocie organizatora.

Około godziny 15:00 wszystkie dzieci i doro-
śli zostali zaproszeni o podejście na środek placu.
Tam do swojego pokazu przygotowywały się
dzieci z utworzonej przed kilkoma miesiącami
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP 
w Lubicach.

,,MDP na dzień imprezy zrzesza 14 dzieci 
w różnym wieku, od 7 lat do 12 lat. Zarówno
chłopcy jak też dziewczynki na początku swojej
strażackiej przygody odbyły serię spotkań, pod-
czas których otrzymali instruktaż BHP przebywa-
nia na obiektach OSP, poznali sprzęt znajdujący
się na samochodach pożarniczych oraz w remizie,
a od kilku tygodni rozpoczęli przygotowania do po-
kazu rozwinięcia bojowego i podania prądów wody
do celu” – poinformował druh Piotr Dąbrowski.

Na przygotowanie się do ćwiczenia zarówno
dzieci jak też opiekunowie MDP potrzebowali
chwili. Po rozstawieniu stożków wyznaczających
poszczególne punkty rozwinięcia i rozłożeniu
sprzętu dzieci podzielone na dwie 7-osobowe
grupy stanęły na linii startu. Na sygnał opiekuna
wystartowały w kierunku ułożonego sprzętu,

DZIEŃ DZIECKA W LUBICACH
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który został „porwany” i przeniesiony na tor po-
kazu. Po kilkudziesięciu sekundach linia gaśnicza
została rozwinięta, a z prądownic popłynęła
woda, która powaliła przygotowane stożki syg-
nalizacyjne. Zadanie zostało ukończone, a do
startu przygotowywała się już druga grupa.
Wcześniej jednak należało zwinąć wykorzystany
sprzęt i przygotować go dla drugiej grupy. Druho-
wie OSP pomogli dzieciom uprzątnąć sprzęt. 
W tym czasie prowadzący pokaz Piotr Dąbrowski
przybliżył genezę powstania MDP przy OSP Lu-
bice, omówił używany podczas pokazu przez
dzieci sprzęt i zaprosił wszystkich chętnych do
wstąpienia w szeregi OSP.

,,Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP
w Lubicach powstała tak naprawdę rok temu po
pytaniach kilkorga rodziców, czy nie moglibyśmy
jakoś zachęcić dzieci do spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. Decyzja była niemal natychmias-
towa, jednak wymagała konsultacji z Zarządem
OSP czy będą osoby, które chciałyby zająć się
dziećmi podczas ich obecności na terenie OSP.
Początkowo na nasze spotkania organizacyjne
przychodziło 5-6 dzieci. Z biegiem czasu zaczęły
pojawiać się kolejne osoby i tak w dniu dzisiej-
szym mamy ich 14. Są to zarówno chłopcy jak też
dziewczynki w wieku od 7 do 12 lat. Ich rodzice
wyrazili zgodę na udział dzieci w spotkaniach 
i ćwiczeniach. Podpisali stosowne dokumenty
oraz zapoznali się z Regulaminem MDP. Zimą mie-
liśmy przerwę w spotkaniach z dziećmi. Nasze po-
mieszczenia, zarówno bojowe jak też socjalne 
i dydaktyczne, nie posiadają bowiem ogrzewania.
Gdy tylko zrobiło się cieplej, wznowiliśmy spot-
kania. Dzieciom zaprezentowaliśmy sprzęt, na
którym będą ćwiczyć. Dzięki pozyskanym środ-
kom w ubiegłym roku oraz dobrej propozycji ce-
nowej sprzętu od firmy PREMIUM STRAŻAK Karol
Świstak udało nam się zakupić odcinki wężowe
W42 (4 szt.), odcinki wężowe W25 (2 szt.), roz-
dzielacz 52/25/25 oraz prądownice (2 szt.). Po-
nadto dla wszystkich dzieci zostały zakupione
przez naszego mieszkańca ubrania w postaci ko-

szulek z logo MDP oraz czapeczek, które dzisiaj
widzimy u naszych druhen i druhów. Kolejnym
etapem będzie wyposażenie dzieci w stroje
ochronne oraz ochronę głowy. Jednakże na ten
cel nie posiadamy wystarczających środków 
i zakup zostanie zrealizowanych niezwłocznie po
ich pozyskaniu. Nasze spotkania przeprowadzamy
1-2 razy w miesiącu, zazwyczaj w weekend w go-
dzinach popołudniowych. Przed dzisiejszym po-
kazem te spotkania miały większą intensywność,
gdyż obycie się ze sprzętem wymagało trochę
więcej treningów. Jak Państwo widzieli, dzieci
opanowały już tę sztukę niemalże do perfekcji. Ale
należy zwrócić uwagę, że ćwiczenia te rozpoczęły
się raptem miesiąc temu. Jeśli jeszcze ktoś
chciałby do nasz dołączyć, to serdecznie zapra-
szamy do śledzenia naszej strony na FB oraz in-
formacji na tablicach informacyjnych w naszej
miejscowości. Tam pojawiają się terminy, kiedy
jesteśmy do dyspozycji naszych małych, przy-
szłych strażaków-ratowników” – zakończył druh
Piotr Dąbrowski, gdyż do startu gotowa była już
druga grupa dzieci z MDP.

Na sygnał rozpoczęcia wydawany przez Na-
czelnika OSP dha Arkadiusza Rosłońca dzieci 
wystartowały do swojego pokazu. I jak w pierw-
szym starcie, po kilkudziesięciu sekundach roz-
winięcie było kompletne, a podana z prądownicy
woda skutecznie trafiła w przygotowane stożki.
Na zakończenie pokazu dzieci oddały się zaba-
wie wodą, którą oblały siebie nawzajem oraz
osoby stojące w pobliżu. Wszystko to zostało po-
traktowane jako dobra zabawa i na twarzach za-

równo dzieci jak, i dorosłych gościły uśmiechy.
Obecni na placu nagrodzili gromkimi brawami
członków MDP biorących udział w pokazie, a pro-
wadzący pokaz podziękował za uwagę i zaprosił
do dalszej zabawy z animatorkami firmy SMILE
oraz na dmuchane zjeżdżalnie i do punktów ga-
stronomicznych.

Podczas tego dnia dzieci mogły bawić się
do woli, korzystając ze świetnej pogody. Przy-
gotowany po raz pierwszy Dzień Dziecka w ta-
kiej formie według obecnych mieszkańców oraz
gości odniósł duży sukces i został zapropono-
wany jako stały punkt w kalendarzu imprez 
w naszej miejscowości. Dobra pogoda, dobra za-
bawa i organizacja pozwoliły na zabawę dzie-
ciom oraz integrację społeczną dla dorosłych
mieszkańców do godziny 19:00. I jak wszystko,
co dobre szybko się kończy, tak nasza impreza
również musiała dobiec końca.  Choć pozostał
smutek, że tak krótko, to jest też nadzieja, że za
rok o tej samej porze i w tym samym miejscu
spotkamy się znowu w doborowym towarzy-
stwie i z dobrymi humorami będziemy bawić się
przez kilka godzin.

Duży wkład w przygotowanie oraz przeprowa-
dzenie pikniku włożyli druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lubicach, którzy przygotowali teren pikniku
oraz zadbali o niezbędne wyposażenie placu i przebiegu
imprezy. Ponadto czuwali nad bezpieczeństwem
uczestników i bawiących się dzieci. Nie odnotowano
żadnego wypadku ani incydentu mającego wpływ na
bezpieczeństwo wydarzenia. Piotr Dąbrowski, 

Prezes Zarządu OSP w Lubicach

Podziękowania dla osób przygotowujących Dzień Dziecka:

- Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lubice
- Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach
- Opiekunów MDP: Arkadiusza Rosłońca i Marcina Prasuły 

za przygotowanie i przeprowadzenie pokazu
- dla naszych żon i partnerek za pomoc podczas pikniku oraz przygotowanie poczęstunku
-  pani Karoliny Mazek za uwiecznienie tych chwil na fotografiach
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Trochę historii
Kościół w Kołbieli po raz pierwszy był wzmiankowany w roku 1407. Od roku
1532, kiedy Kołbiel otrzymała prawa miejskie od króla Zygmunta I Starego, świą-
tynia pełniła wciąż funkcję fary. Według treści wizytacji kościelnej przeprowa-
dzonej w roku 1603 przez biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego, 
w mieście znajdowały się wówczas drewniany kościół z dwoma kaplicami ro-
dzin Grabianków i Głuszyńskich. Około 1890 roku z inicjatywy ówczesnego pro-
boszcza rozpoczęto w Kołbieli starania o budowę nowego, murowanego już 
i znacznie większego kościoła. Finansowanie pochodziło ze składek wiernych.
Do wykonania projektu dzięki kontaktom rodziny Zamoyskich, dziedziców Koł-
bieli, zaangażowano jednego z najbardziej znanych ówcześnie architektów pol-
skich Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowa rozpoczęła się w 1895 roku, cztery

lata później kościół był już gotowy do odprawiania liturgii, jednak uroczystej
konsekracji dokonano 18 października 1903 roku. 

Obchody jubileuszowe
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto od poświęcenia odrestaurowanej ka-
plicy w Radachówce. Właściwe obchody odbywały się już w kościele Świę-
tej Trójcy w Kołbieli, gdzie odprawiono nabożeństwo połączone z procesją.
Po mszy proboszcz parafii ks. Krzysztof Abramowski zaprosił wszystkich 
zebranych na poczęstunek. W wydarzeniu wzięli udział  przedstawiciele 
samorządów: Adam Budyta -Wójt gminy Kołbiel, Anita Czerwińska -sekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Bożena Żelazowska-
poseł na sejm RP, Dariusz Olszewski - poseł na sejm RP, Sylwester Winek- Za-

600 LAT
PARAFII W KOŁBIELI 

W tym roku parafia w Kołbieli obchodzi swoje sześćsetlecie. 
Z tej okazji w dniu 12 czerwca odbyła się uroczysta msza święta 

celebrowana przez ks. biskupa Romualda Kamińskiego. 
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stępca Wójta gminy Sobienie-Jeziory, Grzegorz
Michalczyk - członek Zarządu Powiatu Otwoc-
kiego, Jarosław Margielski - Prezydent Miasta
Otwocka. Oprawę muzyczną uroczystości za-
pewnił nowo powstały chór przyparafialny oraz
orkiestra dęta z gminy Borowie. Poczęstunek
przygotowali mieszkańcy i sponsorzy. Gminna
Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę ple-
nerową, którą można oglądać na ogrodzeniu ko-
ścielnym oraz online na stronie biblioteki
(www.bibliotekakolbiel.pl). - ,,Dziękujemy za dwie
wspaniałe zupy przygotowane na kuchni polowej
przez mieszkańców i strażaków z Kątów, paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich z Władzina za kiełba-
ski i kaszankę z grilla, herbatę i kawę, państwu
Mazkom z Lubic za wkład do zup, wyroby mięsne
i wędliny, właścicielom i pracownikom Domu 
Weselnego „U Matoska” z Gadki za catering i watę
cukrową, paniom z Rudna za koordynację piecze-
nia i rozdawania ciast, wszystkim osobom, które
te ciasta upiekły i przyniosły, pani Agnieszce z pie-
karni i cukierni „Wanda” z Otwocka za tort uro-
dzinowy dla parafii, Urzędowi Gminy w Kołbieli 
za namioty, stoły, ławki oraz wywiezienie śmieci,
Bibliotece Publicznej w Kołbieli za wystawę oko-
licznościową. Dziękujemy wszystkim naszym 
parafianom i gościom za liczne przybycie i uczest-
nictwo w uroczystościach”– mówi ks. Krzysztof
Abramowski. Katarzyna Bajer
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Już bez obostrzeń mogliśmy w czerwcu świętować najmilszy
dzień w roku, czyli Dzień Dziecka. Dla naszych najmłodszych
mieszkańców zostały przygotowane mniejsze i większe pikniki
w całej gminie. 

Gminna Biblioteka Publiczna urządziła imprezę w niedzielę 5 czerwca. Wy-
darzenie odbyło się przy ośrodku sportowym. Ustawione zostały dmuchane
zabawki wielkogabarytowe, zorganizowaliśmy konkursy i zabawy, w których
można było wygrać drobne upominki. Największym zainteresowaniem
wśród nich cieszyły się woreczki z kolorowym pudrem, wykorzystane póź-
niej podczas festiwalu kolorów. Ochotnicza Straż Pożarna z Kołbieli przygo-
towała pokaz pierwszej pomocy i zawody w laniu sikawką do celu. Na scenie

wystąpił teatrzyk ,,Blaszany bębenek” z przedstawieniem „Czarnoksiężnik 
z krainy Oz”. Stoisko biblioteki rozdawało książki dla najmłodszych w ra-
mach akcji bookcrossingowej. Do dyspozycji były też gry planszowe i klocki. 

Cieszymy się, że impreza przypadła do gustu zarówno dzieciom, jak i do-
rosłym. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas. Za wsparcie, przy-
gotowanie i organizację wydarzenia dziękujemy Wójtowi gminy Kołbiel Adamowi
Budycie, pracownikom Urzędu Gminy w Kołbieli, pracownikom kompleksu spor-
towego oraz pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobieli, a także
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli i Kołu Gospodyń Wiejskich z Gadki.

W ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka imprezy odbyły 
się również w Radachówce, Gadce, Rudzienku, Rudnie i Lubicach.

Katarzyna Bajer

NAJMILSZY DZIEŃ W ROKU
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Bardzo dobrze znamy to przysłowie i staramy się chwy-
tać każdą okazję do spotkania z dziećmi, aby im pokazać, 
że książka to niebanalna przygoda i okazja do świetnej
zabawy. 

Maj i czerwiec obfitował u nas nie tylko w otwarte wydarzenia takie jak
warsztaty plastyczne dla dzieci na Dzień Mamy, wystawy czy chwile relaksu
w bibliotece, ale również w spotkania z najmłodszymi na lekcjach biblio-
tecznych. Ogromnie się cieszymy, że nasze spotkania w bibliotece już owo-
cują nowymi czytelnikami. 

Dzień Mamy, Dzień Przyjaciela, Tydzień Bibliotek to dla nas tylko pre-
teksty, żeby zorganizować spotkanie z dziećmi, poczytać im ciekawą lek-
turę i zrobić coś twórczego oraz pokazać „instrukcję obsługi” biblioteki. 

Oprócz lekcji bibliotecznych uruchomiliśmy także warsztaty dla grup
zorganizowanych: wikliniarskie, tkackie i wycinankarskie. Mamy już pierw-
szych adeptów z każdego rodzaju zajęć. I choć są to warsztaty wymagające
nie lada cierpliwości i pokory, dość często słyszymy na zajęciach pytania
,,Czy w bibliotece mogę coś utkać?”, „ Czy w bibliotece mogę zrobić jeszcze
jedno?”, „ A to już koniec?”. Cieszymy się z tych pytań i czekamy na kolejne
grupy już we wrześniu. Iwona Kowalska, GBP Kołbiel

„CZYM SKORUPKA ZA MŁODU…”
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Kompleks Sportowo-Rekreacyjny informuje, że po tak trudnym
okresie, jakim była pandemia, która ograniczała możliwości
funkcjonowania ośrodka, udało się wiosną przeprowadzić kilka
imprez sportowych. 

Rozpoczęliśmy gminnym szkolnym turniejem piłki nożnej, który odbył 
się w dniu 28 kwietnia 2022r. Następnie zorganizowany został gminny
szkolny turniej piłki siatkowej w dniu 12 maja 2022r. Na zakończenie 8
czerwca odbyły się gminne zawody lekkoatletyczne. We wszystkich im-
prezach sportowych udział brały szkoły podstawowe: SP Kołbiel, SP Człe-
kówka, SP Kąty oraz SP Rudzienko. Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta
uczestniczył w uroczystym wręczeniu pucharów, medali i dyplomów. 
Zawody zostały przeprowadzone w duchu rywalizacji fair play, w trosce 
o zdrowie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży 
z gminy Kołbiel. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W dniu 5 czerwca 2022r. odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, pod-
czas którego Wójt Gminy Kołbiel uroczyście zainaugurował otwarcie toru
rowerowego- pumptrack. Na otwarcie zaproszono profesjonalnego instruk-
tora szkoły rowerowej Wojtka Koniuszewskiego z Totalbikes w celu zapo-
znania mieszkańców z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z toru.
Instruktor zaprezentował swoje umiejętności podczas pokazu.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzone zostały prace konserwa-
cyjne (renowacja) płyty głównej boiska (regeneracja sztucznej nawierzchni-
czesanie).

W czasie wakacji letnich w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym będą
odbywać się zajęcia kulturalno- rekreacyjno -sportowe. Wszelkie informacje
dostępne są pod adresem mailowym: osir@kolbiel.pl. Mieszkańcy gminy
Kołbiel mogą, tak jak do tej pory, korzystać również z bieżni, boiska wielo-
funkcyjnego oraz pumptracka.

Jednocześnie informuje mieszkańców gminy Kołbiel, że ośrodek jest
otwarty w godzinach 08:00 - 21:00, natomiast wejście na boisko znajduje
się w bramie środkowej od strony trybun. Serdecznie zapraszam do korzys-
tania z obiektu. Inspektor ds sportu

Michał Grzywacz

RAJ DLA JEDNOŚLADÓW
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W sezonie 2021/2022 Klub Sportowy „Sokół” Kołbiel w trwają-
cych jeszcze do 19 czerwca rozgrywkach ligowych organizowa-
nych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej reprezentuje jedna
drużyna seniorów oraz sześć drużyn młodzieżowych. 

Drużyna seniorów występuje w rozgrywkach klasy B i w 21 dotychczas ro-
zegranych spotkaniach odniosła 15 zwycięstw i 6 porażek. W tabeli znajduje
się obecnie na trzecim miejscu.

Drużyna Juniorów Młodszych B2 (zawodnicy z roczników 2006, 2007,
2008) reprezentuje nasz klub w rozrywkach II Ligi Okręgowej. Drużyna Mło-
dzików D1 (zawodnicy z rocznika 2009 i 2010) reprezentuje nas w roz-
grywkach IV Ligi Okręgowej. Drużyna Orlików E1 (zawodnicy z rocznika 2011
i 2012) reprezentuje klub w rozgrywkach III Ligi Okręgowej  Dwie drużyny
Żaków F1 (zawodnicy z rocznika 2013) reprezentują nas w rozgrywkach Ligi
Okręgowej.

Drużyny Żaków F2 (zawodnicy z rocznika 2014) reprezentują klub 
w rozgrywkach Ligi Okręgowej.

W kolejnym sezonie do rozgrywek ligowych MZPN przystąpi kolejna dru-
żyna złożona z zawodników z rocznika 2015 i 2016.

NOWE KOMPLETY MECZOWE I TRENINGOWE
W rundzie wiosennej drużyna seniorów występuje w dwóch nowych kom-
pletach meczowych ufundowanych przez firmę CAME Poland Sp. z o.o. Firma
zadbała również o najmłodszych zawodników i zakupiła 100 koszulek tre-
ningowych dla naszej Akademii.

Serdecznie dziękujemy za przekazany sprzęt sportowy firmie CAME Po-
land Sp. z o.o., a w szczególności panu Pawłowi Rokickiemu -  Dyrektorowi
Zarządzającemu, w przeszłości zawodnikowi Klubu Sokół Kołbiel.

Dominik Dąbrowski,
prezes stowarzyszenia KSS Kołbiel

ROZGRYWKI LIGOWE

W dniu 25 czerwca odbył się piknik spor-
towy Akademii Sokół Kołbiel na stadio-
nie w Kołbieli. Od godziny 10.00 zawo-
dnicy, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci
spoza Akademii rywalizowali w kilku kon-
kurencjach sportowych. Przez cztery go-
dziny graliśmy w koszykówkę, zbijaka,
badmintona, piłkę nożną, przeciągaliśmy
linę, biegaliśmy w workach.

W międzyczasie dzieci korzystały z animacji, ba-
wiły się na dmuchanej zjeżdżalni. W przerwach
zjadły watę cukrową, popcorn, gofry, zapiekanki
i kiełbaski z grilla oraz wypiły sok lub wodę.

Wszyscy uczestnicy pikniku wzięli udział 
w loterii fantowej oraz kiermaszu ciast. Dochód
przeznaczony był na pomoc dla małej Alicji,
która czeka na transplantację wątroby w klinice
w Brukseli.

O godzinie 13.00 odbył się bieg z okazji 600-
lecia parafii Kołbiel na dystansach 60 metrów 
i 600 metrów. Każdy z uczestników biegu otrzy-
mał pamiątkowy medal.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku
sportowego za czynny udział i pomoc w zbiórce
dla Alicji.

Dziękujemy za pomoc w organizacji: KGW
,,Szminką malowane" w Rudzienku, KGW ,,Wła-
dzinianki", piekarni Oskroba, delikatesom Kulfon
S.C., Gminie Kołbiel, parafii pw. Świętej Trójcy 
w Kołbieli, Mazki.pl Reklamy. Do zobaczenia na
kolejnych piknikach.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOKÓŁ CUP 2022
W dniu 26 czerwca na stadionie w Kołbieli odbył się
turniej piłki nożnej organizowany przez Stowarzy-
szenie Klub Sportowy Sokół Kołbiel. Wzięło w nim
udział pięć drużyn: FC Gózd, Napęd Wiadro, Cantona

Team, FC Tegotypu, Sokół Oldboys. W upalną nie-
dzielę każda z drużyn rozegrała cztery mecze. Tur-
niej wygrała drużyna FC Gózd, drugie miejsce zajęła
drużyna Sokół Oldboys, trzecie miejsce przypadło
Napęd Wiadro, czwarte miejsce - FC Tegotypu, piąte
miejsce - Cantona Team. Uczestnikom turnieju przy-
znano indywidualne nagrody. Najlepszym strzelcem
został Marcin Wasiński, najlepszy zawodnik turnieju
to Oskar Szczepański, najlepszy bramkarz - Mateusz
Nowakowski. Gratulujemy zawodnikom sportowej
rywalizacji. Dominik Dąbrowski,

prezes stowarzyszenia KSS Kołbiel

ŚWIĘTO SPORTU
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„DRZWI
KARCZMY I MAJĄTEK”

Opowiadanie pierwsze
Kiedy Bartłomiejowi skończyły się pie-
niądze ze sprzedaży majątku, poszedł
do karczmy, stanął w drzwiach, zmie-
rzył ich szerokość stopami i krzyknął:
Ludzie patrzcie! Takie wąskie drzwi, 
a poszły przez nie: 2 morgi ziemi, 15
krów, 5 koni, drób, zboże. Bartłomiej
stał w drzwiach, a kiedy jego dotych-
czasowi pochlebcy i kompani od kie-
liszka zaczęli uciekać z Karczmy, siadł
przy pustym stole. Siedział, a gęste łzy
spływały mu po policzkach. Wówczas
przyszła świadomość, jak jego pró-
żność i pochlebstwa ludzi doprowa-
dziły do ruiny majątku i straty żony. 

A majątek był duży. Składał się
bowiem ze spadku po rodzicach 
i wiana, jakie wniosła jego żona – Zu-
zanna. Tak duży majątek wymagał rak
do pracy, więc Bartłomiej zatrudnił
dwóch robotników i służącą. Ale do
szczęścia brakowało dzieci. Pomimo
dużych starań i jeżdżenia do lekarzy 
i znachorów, żona Zuzanna nie mogła
mieć dzieci. Zaczęli więc zastanawiać
się, komu zostawią tak duży majątek, czy jest sens pomnażania go?

Bartłomiej zaczął, ze zgryzoty, zaglądać do kieliszka, choć do tej pory
stronił od picia gorzałki. Będąc na jarmarku, w pobliskim miasteczku,
sprzedał swoje produkty. Przechodząc do karczmy, pomyślał: I czemu nie
wstąpić i wypić kieliszek gorzałki, zjeść dobry posiłek. Wszedł do środka,
rozejrzał się wkoło i przysiadł się do dwóch mężczyzn. Po wymianie po-
zdrowień z mężczyznami, zaproponował im, aby napili się z nim gorzałki
i zjedli obiad na jego koszt. Mężczyźni nie odmówili. W rozmowie Bart-
łomiej dowiedział się , że są oni bezrobotni i chętnie korzystają z po-
częstunków. Po kilku kieliszkach, niezwyczajnemu Bartłomiejowi,
zaszumiało w głowie i zaczął się zwierzać ze swojej zgryzoty, braku
dzieci, że nie ma po co żyć. Po skończonej libacji umówił się, że w przy-
szłym tygodniu znów przyjedzie na jarmark, a sprzedawszy swoje pro-
dukty, chętnie spotka się z nimi w karczmie. Sytuacja się powtórzyła,
bezrobotni przyszli, ale przyprowadzili ze sobą jeszcze dwóch, a więc
było ich czterech. Bartłomiej chętnie zaprosił ich do spożywania obiadu
zakrapianego suto gorzałką. Po zjedzonym obiedzie Bartłomiej zapropo-
nował, że za tydzień znów spotka się z nimi w karczmie. 

Wieści o samotnym i nieskąpym gospodarzu szybko rozniosły się 
i w przyszłym tygodniu, na spotkanie z Bartłomiejem, przyszło dziesięciu
chętnych. Wchodzącego do karczmy Bartłomieja przywitali gromkimi
okrzykami: Witaj nam chlebodawco. Niech żyje hrabia Bartłomiej Kruk.
Spodobało się to Bartłomiejowi i w podzięce zaprosił ich do stołu, na któ-
rym omówiony z karczmarzem , znalazł się obiad i butelki z gorzałką.

Uczta trwała dość długo, po której biesiadnicy zaczęli opuszczać
karczmę, odprowadzając Bartłomieja do powozu, którym przyjechał, za-
pewniając go o swoim przywiązaniu do niego. Ponadto zapewnili, że za
tydzień będą oczekiwali go w karczmie. Wielkie było zdziwienie Bartło-
mieja, gdy w przyszły tydzień przyszedł do karczmy, usłyszał gromkie:
Sto lat! Niech żyje nasz chlebodawca, nasz dobroczyńca, kochany hra-
bia Kruk! Tak przywitany urósł w dumę i zapewnił ich, że będą jego przy-
jaciółmi i bliskimi osobami. Znów były zastawiane stoły obficie,
wszelakiego jadła i żur polski z kiełbasą i jajami na twardo, bigos z gorąca
kiełbasą, zimne potrawy i wędliny. Na środku każdego stołu stała butelka
z gorzałką. Libacje takie trwały kilka godzin. 

W miasteczku rozeszła się wiadomość, że w każdy dzień targowy, Bart-
łomiej zwany hrabią, funduje przyjęcia dla każdego, kto przyjdzie do karczmy.
Ale te przyjęcia kosztowały i dlatego Bartłomiej, żeby mieć pieniądze zaczął
sprzedawać swój majątek. 

Żona widząc postępowanie Bartłomieja, początkowo prosiła: Bartek,
opamiętaj się, zrujnujesz majątek. Ale on był na prośby żony głuchy. Sprze-
dał wszystko. Przez drzwi karczmy przeszło wszystko: krowy, konie, ziemia.
Żona ze zgryzoty zmarła. 

Siedząc przy pustym stole, jak w kalejdoskopie, ujrzał swą głupotę i pró-
żność. Karczmarz, który nieźle obłowił się pieniędzmi Bartłomieja, postawił
przed nim butelkę z gorzałką i kieliszek. Bartłomiej popatrzył na karczmarza
i wziąwszy butelkę, rzucił ją na podłogę. Butelka rozbiła się, a wylana z niej
gorzałka spływała na nogi Bartłomieja. Jan Ciszkowski
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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);
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 KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY: ul. Nauczycielska 6, 05-430 Kołbiel, 
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 800 do 2030, kontakt: osir@kolbiel.pl

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny informuje, że w miesiącu lipcu ośrodek jest otwarty w godzinach 900 - 2040, 
natomiast budynek w godzinach 900- 1300 oraz 1700- 2040. Toalety zewnętrzne znajdują się od strony trybun.

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

Starostwo Powiatowe w Otwocku pracuje w godzinach: poniedziałek od 800 do 1700, wtorek, środa, czwartek od 800 do 1600, 
piątek od 800do 1500, w tym przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach:
• poniedziałek od 810 do 1650, • wtorek, środa, czwartek od 810 do 1550, • piątek od 810 do 1450,

z wyłączeniem dni wewnętrznych przewidzianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa.

Punkt paszportowy w Starostwie: Od wtorku, 26 kwietnia Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku przyjmuje interesantów w nowej lokali-
zacji. Od tego dnia, osoby, które chcą załatwić sprawy związane z wydaniem bądź odbiorem paszportu, muszą udać się do Starostwa Powia-
towego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 /wejście C/. Terenowy Punkt Paszportowy jest czynny w godzinach:
• poniedziałek: 1000 - 1745, • wtorek – piątek: 800 - 1515

Kontakt do Terenowego Punktu Paszportowego w Otwocku: tel. (22) 788-09-09, e-mail: paszporty@powiat-otwocki.pl




