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AKTUALNOŚCI

Drodzy Czytelnicy, mijający

rok przyniósł nam pande-

mię, wojnę w Ukrainie, in-

flację… Nie dla wszystkich

kończy się on tak, jakbyśmy

sobie tego życzyli, ale okres świąteczny daje

nam nadzieję na nadchodzący cud. 

W aktualnym numerze ,,Naszej Kołbieli”

chciałabym zachęcić Państwa przede wszyst-

kim do sięgnięcia po artykuły, które pokazują,

że nasza lokalna społeczność mimo kryzysu

potrafi wspólnie działać, wspierać się i moty-

wować. Na łamach gazety znajdziecie 

Państwo przedstawione działania wójta i pra-

cowników Urzędu Gminy, którzy pozyskują

środki z zewnątrz, by wspierać finansowo or-

ganizacje i indywidualnych mieszkańców.

Przeczytacie o inicjatywach małych społecz-

ności, które poprzez swoje zaangażowanie in-

tegrują nas wszystkich i pokazują, że grupie

jest siła! Aktywność, pomysłowość i zapał

mieszkańców gminy powoduje, że bez cienia

wątpliwości mogę złożyć Państwu życzenia

i pozostać w przekonaniu, że będą miały 

odzwierciedlenie jeszcze w tym i na pewno

w następnym roku: radosnych, rodzinnych

i ciepłych świąt Bożego Narodzenia, udanej

zabawy w sylwestrową noc, a przede wszyst-

kim oby kolejne dwanaście miesięcy okazały

się lepsze od poprzednich.  

Katarzyna Bajer,  

Redaktor naczelna „Naszej Kołbieli”
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Dzięki pozyskanym środkom i przy wkła-
dzie finansowym Gmina Kołbiel może po-
chwalić się kolejnymi inwestycjami.

W ramach zadania „Zakup sprzętu dla OSP
Chrosna” współfinansowanego ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla
sołectw 2022” został  zakupiony sprzęt dla OSP
Chrosna. Straż wzbogaciła się o nowy defibry-
lator, drabinę pożarniczą, maszt oświetleniowy
LED i agregat prądotwórczy. Całkowity koszt
zadania wyniósł 21.738,30 zł, wysokość dofi-
nansowania 10.000,00, natomiast wkład z fun-
duszu sołeckiego 6 738,30 zł. Wkład Gminy
Kołbiel - 5.000,00 zł.

W ramach zadania „Zagospodarowanie te-
renu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości
Władzin” współfinansowanego ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla so-
łectw 2022”, wykonano usunięcie starej warstwy
ziemi, zakup ziemi urodzajnej wraz z transportem,
plantowanie ziemi urodzajnej, zakup roślin wraz 
z transportem, sadzenie roślin, zakup ziemi uro-
dzajnej do roślin wraz z transportem, zakup i roz-
łożenie kory, zakup i montaż geokrat oraz
włókniny ściółującej. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 22.000,00 zł, wysokość dofinansowania
10.000,00, a wysokość środków  z funduszu so-
łeckiego 4.000,00 zł. Wkład Gminy Kołbiel -
8.000,00 zł

W ramach zadania „Remont pomieszczeń w
świetlicy wiejskiej w Teresinie ” współfinansowa-
nego ze środków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Ma-
zowsze dla sołectw 2022” wyremontowano po-
mieszczenie oraz klatkę schodową w świetlicy
wiejskiej w Teresinie. Prace obejmowały: przygo-
towawcze, zaprawki malarskie, malowanie 
z gruntowaniem, demontaż starych drzwi, mon-
taż nowych drzwi dwóch sztuk, 
wyrównanie podłogi pod panele , ułożenie paneli
podłogowych z oblistwowaniem. Całkowity koszt
zadania to 20.000,00 zł, natomiast wysokość do-
finansowania  - 10.000,00 zł, wkład Gminy Koł-
biel - 10.000,00 zł.

W ramach zadania „Modernizacja i ogro-
dzenie budynku świetlicy wiejskiej w Rudnie”
współfinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Ma-
zowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw
2022”, wykonano  remont dwóch pomieszczeń
w świetlicy wiejskiej (remont pomieszczeń po-
legał na przymocowaniu płyt gipsowych do su-
fitu oraz wyrównaniu ścian, położeniu warstwy
gipsowej oraz malowaniu farbami). Wykonano
również część ogrodzenia budynku świetlicy
oraz doposażono świetlicę poprzez zakup ele-
mentów do siłowni wewnętrznej (tj. gryfy do
hantli, zaciski na gryf, zestaw obciążeń żeliw-
nych, zestaw hantli , lustra , ułożenie podłogi
gumowej) Całkowity koszt zadania to
20.000,00 zł 

Wysokość dofinansowania 10.000,00zł. Wy-
sokość środków  z funduszu sołeckiego 5.000,00
zł i 5.000,00 zł z Gminy Kołbiel.

W ramach zadania „Modernizacja terenu
rekreacyjnego oraz zakup i montaż tablic infor-
macyjnych we wsi Bocian” współfinansowa-
nego ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instru-
ment Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
– „Mazowsze dla sołectw 2022” , dokonano za-
kupu i montażu: dwóch bramek do piłki nożnej,
zabawki linowej typu linarium, tablicy z koszem
do koszykówki, 3 szt. nowych tablic informa-
cyjnych na terenie miejscowości Bocian oraz
wymiany na nowe siedzisk w huśtawkach. Cał-
kowity koszt zadania 16 438,99 zł. Wysokość
dofinansowania 8 219,49 zł, resztę pokryła
Gmina Kołbiel.

W ramach zadania „Zakup i montaż altany
wraz z wyposażeniem w miejscowości Skorupy”
współfinansowano ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw
2022” , zakupiono i zamontowano altanę, wyko-
nano podłoże altany z kostki brukowej oraz za-
kupiono ławki i krzeseła.

Całkowity koszt zadania 31 850,00 zł. Wyso-
kość dofinansowania 10.000,00. Wysokość środ-
ków  z funduszu sołeckiego 11 850,00 zł. Wkład
Gminy Kołbiel 10.000,00 zł.

Iwona Rżysko,
UG Kołbiel

Dotacje dla Kołbieli z Samorządu Województwa Mazowieckiego
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Wieś Bocian może ma nową stację
uzdatniania wody. Stacja została oddana
do użytku na początku grudnia 2022 r.  

28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
na podstawie którego została wyłoniona firma
Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA
– Janusz Przybył z siedzibą przy ul. Kozienicka 26,
62-800 Kalisz, która w okresie od 10.06.2022r. 
do 07.12.2022r. wykonała rozbudowę Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian
w Gminie Kołbiel, budowa zbiornika wyrównaw-
czego wody uzdatnionej nr 3 wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą”.
Zakres robót obejmował wykonanie:
- naziemnego, żelbetowego jednokomorowego 

zbiornika wody uzdatnionej Vuż=500 m3

wraz z uzbrojeniem, 
- sieci zewnętrznych na terenie SUW,
- sieci elektrycznych zasilających oraz AKPiA dla
zbiornika wraz z rozruchem technologicznym,

Wartość umowna zamówienia wynosiła 1 200
000,00 zł. netto (1 476 000,00 zł. brutto).

Marta Łazarczyk, UG Kołbiel

Nowy zbiornik wody w Bocianie

Od listopada wszyscy poruszający się
drogą Kołbiel-Borków mogą cieszyć się
odnowioną nawierzchnią.

13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie którego została wyłoniona
firma ,,TOMIRAF”  Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą
w Woli Karczewskiej przy  ul. Trakt Lubelski
1G, 05-408 Wola Karczewska, która w okre-
sie od 29.06.2022r. do 29.11.2022r. wyko-
nała przebudowę dwóch odcinków drogi
gminnej Nr 270409W Kołbiel – Borków 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków”.
Zakres robót obejmował wykonanie warstwy
podbudowy gr. 25 cm z kruszywa łamanego,
warstwy wyrównawczej na istniejącej na-
wierzchni bitumicznej, warstwy wiążącej gr.
6 cm z betonu asfaltowego, warstwy ście-

ralnej gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfal-
towej, zjazdów gospodarczych, utwardzenie
poboczy, wykonanie ścieżki rowerowej oraz

oznakowania. Wartość umowna zamówienia
wynosiła 1985 066,09 zł netto (2 441 631,30
zł brutto). Marta Łazarczyk, UG Kołbiel

Przebudowa drogi do Borkowa
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W dniu 29 listopada 2022 roku  odbyło się
uroczyste przekazanie  sprzętu i wyposa-
żenia dla OSP Gadka, OSP Rudzienko, OSP
Lubice i OSP Kąty zakupionego przez
gminę Kołbiel w ramach umowy  nr
W/UMWM-UU/UM/OR/4241/2022  z dnia
18.07.2022 roku  dot. pomocy finansowej
udzielonej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie zakupu wyposażenia dla
gminy Kołbiel. 

24.10.2022 w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
odbyła się uroczystość przekazania sa-
mochodów ratowniczo - gaśniczych dla
JRG Otwock oraz OSP Kołbiel. 

To dla nas szczególny dzień, ponieważ nasza jed-
nostka pozyskała używany średni samochód ra-
towniczo - gaśniczy MAN, który wcześniej
użytkowała Komenda Powiatowa w Otwocku.

Chcemy serdecznie podziękować Michałowi
Prószyńskiemu za pomoc w pozyskaniu samo-
chodu oraz Komendantowi Powiatowemu st.
bryg. Tomaszowi Królowi. 

W IV kwartale 2022 roku nasza jednostka
uczestniczyła w akcjach ratowniczo - gaśniczych
na terenie gminy Kołbiel: 
• wypadek komunikacyjny na trasie S17 

w miejscowości Lubice 
•  kolizja w miejscowości Kołbiel, 
• powalony konar drzewa na moście w Sępochowie, 
• zatrucie dziecka tlenkiem węgla 

w miejscowości Władzin, 
•  pomoc uwięzionej sarnie na posesji. 

W dniu 12.10.2022 o godz. 5:30 otrzymaliśmy
zgłoszenie o pożarze tartaku w miejscowości Człe-
kówka. Po dojeździe pierwszych zastępów OSP 
i rozpoznaniu okazało się, że zapaliła się suszarnia.
Dzięki szybkiej reakcji i akcji strażaków pożar nie
rozprzestrzenił się i ugaszono jego źródło.  

Obecny rok kończymy ze 135 wyjazdami do
akcji ratowniczo - gaśniczych. To był pracowity

rok dla naszych strażaków, ponieważ w poprzed-
nich latach nie było aż tyle wyjazdów. 

Ponadto nasza jednostka uczestniczyła 
w dwóch próbnych ewakuacjach: w dniu

07.10.2022r. w Szkole Podstawowej w Kołbieli pod
nadzorem JRG Otwock oraz 28.10.2022r. w Szkole
Podstawowej w Człekówce z pomocą OSP
Chrosna. Marcin Zduńczyk

SPRZĘT DLA STRAŻY

Samochód dla OSP

W przekazaniu uczestniczył Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta , przedstawiciel Marszałka Województwa Dariusz Grajda, Bożena Żalazowska – posłanka
oraz prezesi i naczelnicy OSP z Kątów, Gadki, Lubic i Rudzienka. Iwona Rżysko, UG Kołbiel 
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NOWY SPRZĘT MEDYCZNY
W SPZOZ W KOŁBIELI!

Miło nam poinformować, że w listopa-
dzie 2022r. Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
otrzymał nowy sprzęt medyczny od
gminy Kołbiel, który podniesie jakość
świadczonych usług i przyczyni się do
lepszej i szybszej diagnostyki medycznej
naszych pacjentów.

Sprzęt ten jest bardzo ważny dla podmiotu lecz-
niczego, ponieważ służy do diagnostyki, która po-
zwala wykrywać schorzenia, oceniać stan
zdrowia i ma decydujący wpływ na rodzaj terapii,
która zostanie zastosowana. Im lepszy i nowo-
cześniejszy sprzęt, tym diagnostyka jest sku-
teczniejsza i bardziej dokładna.

OTRZYMALIŚMY:
Defibrylator - to nieoceniona pomoc w ratowaniu
życia. Wykorzystujące impuls elektryczny urzą-
dzenie pozwala przywrócić prawidłowy rytm
serca pacjenta, dając mu szansę na przeżycie.

Spirometr - urządzenie medyczne, które pozwala
zdiagnozować problemy i zmiany patologiczne
układu oddechowego. Szczególnie istotny w re-
habilitacji dróg oddechowych po infekcjach covi-
dowych.

Holter ciśnieniowy - przenośny aparat służący do
całodobowego monitorowania ciśnienia tętni-
czego. Pozwala on w warunkach ambulatoryjnych
przeprowadzić diagnostykę i kontrolę leczenia

chorób układu krążenia, przede wszystkim nad-
ciśnienia tętniczego.

Ultrasonograf – urządzenie do przeprowadzania
badań obrazowych, dzięki któremu lekarz ocenia
wielkość oraz kształt narządów wewnętrznych.
Jest to jedno z najbardziej podstawowych badań,
które wykonuje się w celach diagnostycznych, by
ocenić stan pacjenta i podjąć decyzje na temat
dalszego leczenia lub profilaktyki.

System radiografii cyfrowej - w pełni cyfrowa
technika wykonywania zdjęć rentgenowskich,
która pozwala na dokonywanie precyzyjnych po-
miarów w obrębie wykonanego zdjęcia cyfro-
wego. Stanowi ważne narzędzie diagnostyki
stomatologicznej, pozwalające na określenie roz-

ległości i charakteru zmian chorobowych 
w tkance zęba. Zakupiony sprzęt jest nowoczesny
i posłuży przez wiele lat. 

Dodatkowo jeszcze w grudniu 2022r. planowane
jest przekazanie karetki na potrzeby działalności
SPZOZ w Kołbieli. Dziękujemy serdecznie wła-
dzom gminy Kołbiel za zabezpieczenie i przezna-
czenie środków finansowych na cele ochrony
zdrowia. Inwestycja w ochronę zdrowia i dopo-
sażenie placówki medycznej odgrywa ogromną
rolę w zdrowej przyszłości mieszkańców naszej
gminy, ponieważ przekazany sprzęt będzie służył
wszystkim potrzebującym pacjentom SPZOZ 
w Kołbieli w zakresie diagnozowania, leczenia 
i ratowania życia. Kierownik SPZOZ w Kołbieli

lek. med. Elżbieta Frydrysiak
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Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbiel nr
XLI/275/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w spra-
wie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od
stycznia 2023 r. wysokość stawki za odbiór od-
padów będzie wynosiła: 

• 25,00 zł miesięcznie od  mieszkańca zamiesz-
kującego na terenie gminy Kołbiel, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca za-
mieszkującego na terenie gminy Kołbiel, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny 

Zmienia się również wysokość częściowego zwol-
nienia z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują rodziny wielodzietne, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1744). Zgodnie z uchwałą XXX/203/2021 Rady
Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2021 r. zwolnienie
wynosi 15 % opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, przypadającej na każdego członka
rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy, Karcie
Dużej Rodziny. W związku z powyższymi od stycz-
nia 2023r. wysokość zwolnienia wynosi:
• 3,75 zł na każdego członka rodziny wielodzietnej
Nie ulega zmianie wysokość zwolnienia z części

opłaty z tytułu kompostowania, które wynosi:
• 1,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego
dom jednorodzinny, posiadający kompostownik

Zmiana stawek nie powoduje konieczności zmiany
deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną
wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyli-
czone na podstawie danych wskazanych w do-
tychczas złożonych deklaracjach oraz nowej
stawki opłaty. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia
każdego miesiąca za dany miesiąc (tj. za styczeń
opłatę wnosimy do 15 stycznia) na rachunek ban-
kowy:  28 9226 0005 0055 0808 2000 0430 lub
w kasie urzędu. Agata Kwiatkowska, UG Kołbiel

ZMIANA STAWKI OPŁATY
ZA ODBIÓR ODPADÓW
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WAŻNE!
W dniu wywozu określonych odpadów wystaw po-
jemnik/worek z odpadami przed 7:00 rano przed
posesję. Odpowiedzialnie segreguj odpady, gdyż
lepsza segregacja u źródła zwiększa ilość odpadów
możliwych do recyklingu, co pozytywnie przekłada
się na nasze środowisko. Przypadki braku lub nie-
właściwej segregacji są przekazywane do Urzędu
Gminy. Przypadki niewłaściwego świadczenia
usług przez firmę odbierająca odpady komunalne
oraz prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu
Gminy: telefonicznie, elektronicznie, pisemnie
lub osobiście w terminie 24 godz. od dnia wystą-
pienia niewłaściwego świadczenia usług.

USŁUGI DODATKOWE
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu
• Podstawianie kontenerów typu KP o poj. 2,5, 5
lub 7 m3 na odpady budowlane i remontowe
• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysło-
wych od firm i instytucji

• Sprzedaż mieszanki piaskowo-solnej, soli 
i piasku w okresie zimowym

Dodatkowe informacje: 22 112 02 84

GABARYTY
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) 
w ramach wystawki “przed posesję”. Odpady pro-
simy wystawić w widocznym miejscu, przed ogro-
dzenie, przed 7:00 w wyznaczonych dniach wywozu.
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ZAKUP PREFERENCYJNY
WĘGLA KAMIENNEGO

dla gospodarstw domowych
W związku z przystąpieniem gminy Kołbiel do akcji dystrybucji
węgla kamiennego na podstawie ustawy z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gos-
podarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję, że
mieszkańcy gminy mogą składać wnioski  o preferencyjny
zakup węgla w cenie 2000 zł brutto za 1000 kg.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest  na stro-
nie Urzędu Gminy w Kołbieli www.kolbiel.pl lub bezpośrednio w Urzędzie
Gminy pokój nr 26  - kontakt: Magdalena Bieńkowska 
tel. 25 757-39-92 wew. 4, e-mail: czystepowietrze@kolbiel.pl 

Cena zakupu paliwa stałego nie obejmuje kosztów transportu paliwa sta-
łego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt
transportu ponosi Wnioskodawca.

Punkt redystrybucji węgla będzie znajdował się na placu targowym w Koł-
bieli przy ul. Stefczyka.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Kołbiel, którzy spełniają kryte-
ria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła
wskazali źródło węglowe.

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Podmio-
tem wprowadzającym węgiel do sprzedaży jest  spółka WĘGLOKOKS S.A.
Kraj pochodzenia węgla to: Kolumbia, RPA, Mozambik. Certyfikat jakości pa-
liwa stałego, otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo
stałe, został opublikowany na stronie internetowej UG oraz w BIP.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ra-
mach zakupu preferencyjnego wynosi 3000 kg.

Ważną informacją jest to, że ilość węgla dostępna dla jednego gospodar-
stwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona 
w następujący sposób, a jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:
1) maksymalnie 1500 kg  – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia  2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu pa-
liwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego za-
kupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego
w ramach w/w limitu do dnia 31 grudnia 2022 r. powiększa limit zakupu do
dnia 30 kwietnia 2023 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpi konieczność złożenia jesz-
cze jednego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie na kolejny okres
od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.  

Z preferencyjnego zakupu węgla nie będą mogły skorzystać gospodar-
stwa domowe, którym na sezon 2022/2023 udało się nabyć węgiel po cenie

niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona
w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022
r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa do-
mowego w ramach zakupu preferencyjnego.

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach
preferencyjnych. Wniosek o zakup będzie podlegał weryfikacji. O moż-
liwości zakupu decyduje kolejność złożenia wniosku. Prosimy nie do-
konywać wpłaty za zakup węgla do momentu poinformowania Państwa
telefonicznie lub e-mailowo przez pracownika Urzędu Gminy w Kołbieli. 

Magdalena Bieńkowska, UG Kołbiel
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W dniu 9 września 2022 r. wpłynęła rezygnacja z pełnionej funkcji soł-
tysa Sołectwa Gózd złożona przez Henryka Floriańczyka. W niedługim
czasie po niej dotarła do władz gminy i urzędu gminy smutna informa-
cja o jego śmierci . Na sesji Rady Gminy Kołbiel w dniu 30 września przy-
jęta została Uchwała Nr XXXIX/256/2022 w sprawie: zarządzenia
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa  Gózd, na podstawie której
wójt gminy Kołbiel zwołał Zebranie Wiejskie Sołectwa Gózd na 17 paź-
dziernika 2022 r. w celu przeprowadzenia tychże wyborów.  Zebranie
Wiejskie Sołectwa Gózd zgromadziło 16 uprawnionych do głosowania
mieszkańców na stan ogółem na dzień 17.10.2022 – 45 mieszkańców. 
W wyniku tajnych wyborów sołtysem sołectwa Gózd został wybrany
Witold Dziedzic. W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Gózd weszły: Hanna
Dziedzic, Agnieszka Przybysz, Wioleta Ziubińska.

Nowemu sołtysowi Witoldowi Dziedzicowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa
Gózd życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz społeczności sołectwa
Gózd i owocnej współpracy z władzami gminy Kołbiel. 

Paweł Całka, UG Kołbiel

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gózd

Od dnia 01.12.2022 Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kołbieli przyjmuje
wnioski o wypłatę dodatku elektrycz-
nego. Świadczenie będą mogli otrzymać
odbiorcy energii elektrycznej w gospo-
darstwie domowym w rozumieniu art. 3
pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. 
W myśl obowiązujących przepisów gos-
podarstwem może być zarówno osoba
samotna jak i rodzina. 

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elek-
trycznego,  niezbędne jest posiadanie wpisu
pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków
(CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, 

że główne źródła ogrzewania gospodarstwa do-
mowego jest zasilane energią elektryczną.

Gminy biorą pod uwagę zgłoszenia albo
wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data
późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy
główne źródło ogrzewania dla danej nierucho-
mości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce
ten warunek spełnią osoby, które ukończyły bu-
dowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują od-
powiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy
bojlerów do CEEB.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom,
które korzystają z fotowoltaiki. Dodatek do prądu
wynosi 1000 zł. Podwyższony dodatek do prądu

wynosi 1500 zł. Wyższe świadczenie otrzymają
osoby, które w 2021 r. zużyły 5000 kWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kołbieli w pokoju nr 20 w terminie od
dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego zło-
żone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi
bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje pod nr tel.
025/7573996 wew. 5. Wniosek dostępny do po-
brania na stronie internetowej GOPS oraz bezpo-
średnio w pokoju nr 20.  

Renata Szczęsna, UG Kołbiel 

DODATEK ELEKTRYCZNY 

29 listopada 2022 r. Wójt Gminy Kołbiel
Adam Budyta podpisał umowę z Wice-
wojewodą Mazowieckim Sylwestrem
Dąbrowskim na objęcie w 2023 r. do-
płatą zadań organizatora transportu
publicznego ze środków Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych.

Do gminy Kołbiel trafi dopłata w wysokości 729
639,29 zł na uruchomienie 11 linii komunikacyjnych
o łącznej długości 134,0 km. Linie komunikacyjne,
na których będą wykonywane przewozy autobu-
sowe o charakterze użyteczności publicznej:
1. K11 Kołbiel – Sufczyn – Radachówka
2. K12 Kołbiel – Lubice II – Głupianka – Kołbiel
3. K13 Kołbiel – Gadka
4. K14 Kołbiel – Lubice – Kołbiel
5. K15 Kołbiel – Rudno – Oleksin

6. K16 Kołbiel – Borków – Sępochów – Kołbiel
7. K17 Kołbiel – Władzin – Podgórzno – Kołbiel
8. K18 Kołbiel – Skorupy – Gózd
9. K19 Kołbiel – Karpiska (Stacja PKP Kołbiel)

10. K3 Kołbiel – Gózd – Celestynów
11. K4 Kołbiel – Podgórzno – Siennica

Wójt Gminy Kołbiel 
Adam Budyta

UMOWA O DOPŁATĘ DO PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH
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20 października w sali gimnastycznej na-
szej szkoły zgromadzili się uczniowie
klas pierwszych na uroczystości Paso-
wania na Ucznia.  

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo
ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu. Nasi
pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do braci
szkolnej. Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca
samorządu uczniowskiego, która powitała dyrek-
tor Agatę Michalczyk, rodziców oraz  najmłod-
szych kolegów i koleżanki. Niezwykle podniosłym
momentem było złożenie przyrzeczenia na sztan-
dar szkoły oraz  dokonanie przez panią dyrektor
pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Kołbieli. Odświętnie ubrani i bar-
dzo przejęci uczniowie klas pierwszych, pod
okiem swoich wychowawczyń: Beaty Prokurat,
Moniki Antosiewicz i Katarzyny Sęk, przystąpili do

zaprezentowania swoich umiejętności, recytując
wiersze i śpiewając piosenki. To był egzamin,
który zdali na szóstkę. Na zakończenie pani dy-
rektor złożyła uczniom klas pierwszych życzenia,
aby każdy dzień był radosny i szczęśliwy, by
nauka była dla nich przyjemnością i by znaleźli 

w naszej szkole prawdziwą przyjaźń i koleżeń-
stwo. To był wyjątkowy dzień, który dostarczył
uczniom niezapomnianych przeżyć, rodzicom
wielu wzruszeń, nauczycielom dumy i radości 
z nowo przyjętych uczniów.

Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

JESTEM UCZNIEM PIERWSZEJ KLASY!

Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej działa
skutecznie, pomaga i uczy pomagać.

Cóż może być ważniejszego od wrażliwości
na czyjąś krzywdę, empatii i okazywania
serca innym ludziom. To główne zadania na-
szego Szkolnego Koła Wolontariatu. Człon-
kowie koła zachęcają wszystkich do
współpracy i dziękują  za to, że otoczenie
tak chętnie włącza się w inicjowane przez
nich akcje. 

Ostatnio wolontariusze zorganizowali
zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci i mło-
dzieży z oddziału hematologii Dziecięcego Szpi-
tala Klinicznego im. Józefa Polikarpa
Brudzińskiego w Warszawie.

1 listopada natomiast wzięli udział w kwe-
ście na Cmentarzu Parafialnym w Kołbieli. Mło-
dzież z zaangażowaniem zbierała datki do

puszek na rzecz podopiecznych Otwockiego To-
warzystwa Opieki Paliatywnej - Domowego Hos-
picjum Empatia. Udało nam się przekazać
2366,30 zł. 

To piękne okazywać wrażliwość i chęć nie-
sienia pomocy potrzebującym.Cieszymy się, że
młodym ludziom razem udaje się zdziałać tak
wiele. Szkolne Koło Wolontariatu, SP Kołbiel

UCZYMY POMAGAĆ
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27 lat temu - dokładnie 26 października
1996 roku -  Szkoła Podstawowa w Koł-
bieli obrała sobie za patrona Armię 
Krajową. Ten dzień jest naszym dorocz-
nym świętem. Kultywujemy pamięć 
o Patronie i staramy się, aby patriotyzm
i poszanowanie tradycji były jednym 
z najważniejszych zadań dla całej spo-
łeczności szkolnej. 

Organizatorami tegorocznego święta były klasy
ósme wraz z wychowawcami. W sali gimna-
stycznej zgromadziła się cała społeczność
szkolna i zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt
Gminy Kołbiel Adam Budyta, Zastępca Wójta Ewa
Mazek, Członek Okręgu Warszawa Wschód Świa-
towego Związku Żołnierzy AK Bogumił Tomasie-
wicz, Wiceprezes Okręgu Warszawa Wschód
Światowego Związku Żołnierzy AK Wiesław Stu-
dziński, córka śp. Władysława Mazka żołnierza AK
z Kołbieli Anna Malarz, a także przedstawiciele
placówek oświatowych z terenu gminy Kołbiel.

Dyrektor szkoły Agata Michalczyk rozpoczęła
uroczystość powitaniem wszystkich przybyłych
gości, nauczycieli i uczniów. W swym przemó-
wieniu podkreśliła rangę tego wydarzenia i przy-
pomniała, jak ważne jest krzewienie patriotyzmu
oraz pielęgnowanie pamięci o dokonaniach na-

szych przodków, poświęcających się w walkach
o wolność Ojczyzny.

Uczniowie, na tle pięknie przygotowanej de-
koracji, przedstawili wzruszający montaż słowno-
muzyczny, upamiętniający w szczególny sposób
żołnierza Armii Krajowej z Kołbieli - Władysława
Mazka, któremu nadano pośmiertnie Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski. Inscenizację
uświetnił występ szkolnego chóru. Po uroczysto-
ści goście zostali zaproszeni do obejrzenia oko-
licznościowej wystawy, a uczniowie wraz 
z nauczycielami  wzięli udział we wspólnym śpie-
waniu pieśni patriotycznych. 

Ten dzień stał się także okazją do upamiętnie-
nia i złożenia hołdu bohaterom na lokalnym cmen-
tarzu. To kolejny bardzo ważny element
wychowawczy - troska o pamięć poprzez doroczne
porządkowanie grobów. Dlatego klasy szóste od-
wiedziły kołbielski cmentarz, aby posprzątać groby
zarówno żołnierskie, jak i nauczycieli, którzy kiedyś
dawno temu pracowali w naszej placówce. Patron
szkoły - Armia Krajowa – to nasze patriotyczne zo-
bowiązanie, żeby pamiętać o Nieznanych Żołnie-
rzach, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Dzięki tej
akcji oddajemy cześć zmarłym i uczymy się sza-
cunku dla tradycji. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 

Mikołajki w Szkole Podstawowej w Kołbieli przebiegły w przemiłej atmosferze i wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Klasy starsze wybrały się na spek-
takl „Mały Książę” do Warszawy, młodsi zaś niecierpliwie wypatrywali Świętego. Nie zawiódł i tym razem. Odwiedził i uczniów, i przedszkolaki. Wszyscy
byli bardzo grzeczni, więc zasłużyli na tę wizytę i drobne upominki. Aneta Bartnicka, SP Kołbiel

ŚWIĄTECZNE PREZENTY
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W sobotę 1 października uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w plenerze pla-
stycznym na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. 

Mogli spróbować swoich sił w różnych technikach
plastycznych, np. rysowanie, malowanie farbami,
malowanie na koszulkach, podobraziach czy tor-
bach płóciennych. Z przygotowanych materiałów
można było stworzyć także różnorodne, prze-
strzenne kompozycje o tematyce jesiennej.

Plener odbył się na terenie Ośrodka Edukacyjno
– Muzealnego Baza Torfy, gdzie uczniowie mieli
możliwość obejrzenia wystawy przyrodniczej pre-
zentującej siedliska i zamieszkujące je zwierzęta na
terenie parku oraz zabytki etnograficzne terenu koł-
bielskiego. Wioletta Filipiak , SP Człekówka

Malowany Mazowiecki Park Krajobrazowy

30 września obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji
damska część samorządu uczniowskiego
przygotowała dużo atrakcji.

Jedną z propozycji było ubranie się na niebiesko.
Jest to kolor, który kojarzy się z chłopakami.
Uczniowie ze swoich szaf wyciągnęli koszule, su-
kienki, bluzki w tym właśnie kolorze.

Główną jednak atrakcją były „Wybory Super-
chłopaka". Na początku uroczystości dziewczynki
złożyły wszystkim chłopcom i panom pracującym 
w szkole życzenia. Potem zaczęła się zabawa, pod-
czas której kandydaci do tytułu superchłopaka  mu-

sieli wykonać kilka zadań. Były to: autoprezentacja
w modnym stroju, taniec z wybraną dziewczyną,
powiedzenie koleżance oryginalnego komplementu,
wykonanie pompki i zjedzenie z uśmiechem pla-
sterka cytryny. Uczestnicy byli oceniani przez dziew-
częce jury. Wszyscy chłopcy wykonali zadania
bardzo dobrze i otrzymali dyplom nadający tytuł
„Superchłopaka".  Wśród nagrodzonych na szcze-
gólne wyróżnienie zasłużył  jednak Mateusz z kl. VIII.

Kolejną i wyczekiwaną przez wszystkich za-
bawą była dyskoteka. Wszyscy uczniowie tańczyli
przy ulubionej muzyce. Pojawiły się również spe-
cjalne dedykacje.

Na zakończenie obchodów wyjątkowego święta
udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie przy ognisku
piekliśmy kiełbaski i integrowaliśmy się z całą spo-
łecznością szkolną. To był naprawdę miły dzień dla
nas wszystkich. Halina Rżysko, SP Człekówka

DZIEŃ CHŁOPAKA 
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11 listopada 1918 roku, po 123 latach nie-
woli, Polska powróciła na mapę świata.
Walka o niepodległość silnie wpisywała
się w codzienność tych, którzy ciężko
pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gos-
podarki i życia społecznego, częstokroć
będąc z tego powodu szykanowanymi,
aresztowanymi i prześladowanymi. Ich
trud nie poszedł na marne, my zaś win-
niśmy im wdzięczność i pamięć.

Przejawem tego był uroczysty apel, który odbył
się w  naszej szkole. Artyści za pomocą poetyc-
kiego słowa i pieśni przedstawili ważniejsze fakty
historyczne z czasów niewoli Polski. Akademia
miała również na celu uświadomienie młodym
obywatelom wagę wartości takich jak: wolność,
niepodległość, suwerenność i  patriotyzm.

Przez kilka dni przygotowywaliśmy się na ten
wielki dzień - Narodowe Święto Niepodległości.
W tym roku cała szkoła wzięła udział w grze 
z okazji tego święta. Wszystkie klasy uczciły 104
lata niepodległości, przystępując do zabawy gru-
powej w formie escape room’u. Głównym celem
gry było odnalezienie KLUCZA WOLNOŚCI.
Uczniowie w tej zabawie musieli wykazać się zna-
jomością symboli narodowych, geografii i historii
Polski, a także umiejętnością logicznego myśle-
nia i -  przede wszystkim -  gry zespołowej. Zdo-
byte klucze wolności oraz prace wykonane przez

poszczególne drużyny zostały wyeksponowane
na dekoracji.

O godzinie 11.11 zebrani w sali uczniowie 
i nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego", włączając się tym samym 
w ogólnopolską akcję #SzkołaDoHymnu".

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodle-
głości było uczestnictwo naszej szkoły w gminnych
obchodach tego wydarzenia. Szkołę Podstawową
im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce godnie
reprezentował poczet sztandarowy oraz grono pe-
dagogiczne. Wioletta Filipiak, SP Człekówka

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

14 października 1773 roku Sejm Rzeczy-
pospolitej zatwierdził Komisję Edukacji
Narodowej - pierwszą w Europie pań-
stwową władzę oświatową powołaną
przez króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Był to wielki krok w tworze-
niu polskiego szkolnictwa na szczeblach:
podstawowym, średnim i wyższym. 

Od tej pory dzień 14 października uznawany jest
jako święto szkoły powszechnie nazywane
Dniem Nauczyciela.

Święto Edukacji Narodowej to wspaniała
okazja, by podziękować nauczycielom i wszyst-
kim pracownikom szkoły za przekazywaną wie-
dzę, za trud włożony w kształtowanie serc 
i umysłów uczniów.

Z tej okazji 14 października odbyła w naszej
szkole uroczysta akademia. Aby uświetnić tego-
roczne obchody, samorząd uczniowski postanowił
przyznać nauczycielom zaszczytne tytuły i wręczyć
pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Mamy na-

dzieję, że dostarczył nauczycielom i pracownikom
szkoły trochę radości w tym wyjątkowym dniu.

Każdego roku - przy okazji Dnia Nauczyciela
-świętujemy także ślubowanie pierwszoklasis-
tów i chociaż uczniowie pierwszej klasy są
uczniami już od 1 września, to pasowanie na

ucznia jest bardzo podniosłym wydarzeniem i pa-
miętnym dniem w życiu każdego dziecka. Były
występy, ślubowanie na sztandar szkoły, paso-
wanie na ucznia przez panią dyrektor, wręczenie
szkolnych legitymacji oraz pamiątkowych medali. 

Ewa Dobrowolska, SP Człekówka

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
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Szkoła Podstawowa w Kątach przystąpiła do Programu „Laboratoria
Przyszłości". Od początku roku szkolnego nauczyciele systematycz-
nie wykorzystują sprzęt zakupiony w ramach programu na zajęciach
obowiązkowych, ale również w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Dzięki temu lekcje są atrakcyjniejsze i prowadzone w ciekawszy spo-
sób. Do tej pory uczniowie angażowani byli do „kolorowania” długo-

pisami 3D, kompleksowej obsługi drukarki 3D, drukowania gotowych
modeli przestrzennych, pracy z urządzeniami typu: opiekacze, soko-
wirówka, miksery, wieloczynnościowy robot kuchenny, piec do pizzy,
piekarnik, mikroskopy. Dzięki tak różnorodnym działaniom uczniowie
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami, kreatywnością, zaanga-
żowaniem oraz ukrytymi talentami. 

Iwona Stawikowska, nauczyciel SP Kąty

Oto nadeszła pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka…
Dnia 7 października 2022 r. w Szkole Podstawowej
w Kątach odbyła się podniosła uroczystość.  Pięt-
naścioro dzieci z klasy I złożyło ślubowanie i zos-
tało pasowanych przez dyrektor Beatę Bednarczyk
na uczniów Szkoły Podstawowej w Kątach. Uro-
czystość uświetnili zaproszeni goście: dzieci z ze-
rówki, klas II i III, nauczyciele oraz rodzice. Przed
tak zacnym gronem pierwszaki zaprezentowały
uroczysty program artystyczny. Były wiersze,
scenki, piosenki oraz taniec. Z okazji swojego
święta uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i teczki zakupione przez rodziców oraz bańki mydlane ufundowane przez panią dyrektor. Świeżo upie-
czonym uczniom rodzice zafundowali ogromny tort, który wszystkim smakował wyśmienicie. Pierwszaki - życzymy powodzenia w nauce!!!

Wychowawczyni klasy I Aneta Wojciechowska, SP Kąty

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

Dnia 23 października 2022 r. dwunastu szachistów ze Szkoły
Podstawowej w Kątach udało się do Celestynowa na turniej 
z okazji 70-lecia gminy Celestynów. Organizatorem tego wy-
darzenia był Klub Szachowy Król Batory Otwock. 

Nasi zawodnicy wystartowali w kategorii B turnieju klasyfikacyjnym na IV
i V kategorię szachową. Rozegrali systemem szwajcarskim po 7 rund, każda
tempem 30 minut na zawodnika. Wszyscy spisali się dzielnie, szczególnie,
że turniej nie miał limitu wiekowego, więc nasi uczniowie niejednokrotnie
mierzyli się ze znacznie starszymi od siebie zawodnikami. Tym bardziej cie-
szą osiągnięcia: sześcioro uczniów zdobyło V kategorię szachową. Tymi
szczęśliwcami są: Jan Żurawski, Jan Krupa z kl. III, Stefan Wielgosz i Karol
Krupa z kl. V oraz Karol Prasuła i Łukasz Jałocha z kl. VI. Tym sposobem
grono naszych szachistów z V kategorią powiększyło się do 9 osób - na
wcześniejszych turniejach kategorie zdobyli: Maciej Woźniak z kl. III, Niko-
dem Słodownik z kl. IV oraz Jan Korab z kl. V. GRATULUJEMY!

Aneta Wojciechowska, SP Kąty

TURNIEJ SZACHOWY
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W ramach ministerialnego programu
„Laboratoria Przyszłości” w Szkole
Podstawowej w Kątach zakupione
zostały długopisy 3D. Są to urządzenia
w kształcie długopisu, z którego 
końcówki wydobywa się nie tusz, 
a rozpuszczony filament w różnych
kolorach. 

Za jego pomocą można tworzyć różne kształty,
przedmioty, rysunki w trzech wymiarach.  Pierw-
szych prób pracy z tym sprzętem podjęli się
uczniowie klasy I na swoich zajęciach 19 paź-
dziernika 2022 r.  Zakończyły się  one pełnym suk-
cesem.  Przygodę z długopisem 3D rozpoczęli od
prostych ćwiczeń. Korzystali z gotowych szablo-
nów liter. Pracując z długopisem, uczniowie ćwi-

czyli cierpliwość, koncentrację uwagi oraz dosko-
nalili swoje umiejętności manualne. Zajęcia wy-
zwoliły pozytywne emocje, mocno angażowały
dzieci w proces twórczy. Powstały pierwsze prze-
strzenne modele liter. Natomiast uczniowie in-
nych klas podczas zajęć koła szachowego
wykonywali przy pomocy tych długopisów bierki
szachowe. Aneta Wojciechowska, SP Kąty

MAGICZNE DŁUGOPISY 

Od pięciu lat młodzi wolontariusze upo-
wszechniają w naszej szkole ideę bezin-
teresownego i dobrowolnego  niesienia
pomocy innym. Koło skupia się na
wsparciu działalności Otwockiego Cen-
trum Opieki Paliatywnej, Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
oraz innych instytucji dobroczynnych. 

Jak co roku członkowie wolontariatu uczestniczyli
w akcji „Szkoła Pamięta”.  W ostatnich dniach
października wolontariusze odwiedzili cmentarz
w Kołbieli oraz w Zabieżkach. Wyjście na cmen-

tarz poprzedziła zbiórka zniczy wśród uczniów
klasy VII i VIII. Wolontariusze zapalili znicze na gro-
bach nauczycieli, uczniów oraz  innych osób zwią-
zanych z naszą placówką.  Modlitwa oraz
symboliczny płomień zapalony na ich grobach
świadczą o tym, że wciąż są obecni w naszych
sercach i wspomnieniach.

1 listopada wolontariusze naszej szkoły wraz 
z opiekunami po raz kolejny zaangażowali się 
w zbiórkę funduszy na rzecz Otwockiego Hospicjum
Domowego „Empatia”. Kwestowali przed kościołem
oraz cmentarzem parafialnym w Zabieżkach. Zbiórka
odbyła się w ramach akcji „Hospicjum to też życie”.

Co roku wolontariusze prowadzą zbiórkę pie-
niężną na zakup prezentów z okazji Dnia Pluszo-
wego Misia dla podopiecznych OTOP w Otwocku.
W tym roku także udało się zebrać środki na
zakup książek i słodkości. 

W listopadzie przeprowadzona została
zbiórka darów dla dziewczynki z Ukrainy, która 
w ubiegłym roku szkolnym była naszą uczennicą.
Zebrane rzeczy zostały wysłane do Ukrainy, gdzie
obecnie przebywa z rodziną.

Opiekunowie Szkolnego 
Koła Wolontariatu 

Dorota Winek i Jolanta Górka, SP Kąty

Szkolne Koło Wolontariatu
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Święto Plonów
„Święto Plonów” to już ostatnia rodzinna uro-
czystość organizowana w przedszkolnym ogro-
dzie przed nastąpieniem jesiennej słoty i zimowej
aury.  Program uroczystości przewiduje tradycyj-
nie występ przedszkolaków, a także konkurencje
sportowe dla dzieci i rodziców, wspólne piecze-
nie kiełbasek oraz moc pozytywnych emocji,
które temu wszystkiemu towarzyszą. W trakcie
uroczystości następuje również ogłoszenie wyni-
ków konkursu rodzinnego, w tym roku na naj-
piękniejszy bukiet z darów jesieni. 

Europa bez granic
W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
„Europa bez granic”  w listopadzie odwiedziliśmy
wirtualnie Wielką Brytanię, zapoznając się z jej kul-
turą, tradycją oraz zwyczajami, a także wykonując
przy tym następujące zadania z modułu II:
• wykonaliśmy eksperyment wywołując 

deszcz w słoiku;
• zorganizowaliśmy popołudniową herbatkę 

5 o'clock Tea, degustując przy tym różne 
rodzaje herbat;

• wykonaliśmy pracę techniczną - koronę 
dla króla i królowej.

,,Nauka poprzez zabawę" to nie tylko nasze motto,
ale konkretne działania, które podejmujemy.

Sensoryka
Zajęcia multisensoryczne w Akademii Smyka zos-
tały w tym roku przedszkolnym wprowadzone

jako stały cykliczny element zajęć dydaktycznych.
Podczas tych zajęć nasze przedszkolaki rozwijają
przede wszystkim małą i dużą motorykę. Zabawy
sensoryczne zapewniają właściwy rozwój inte-
lektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, sty-
mulują percepcję wzrokową i słuchową, rozwijają
umiejętności motoryczne, wspomagają rozwój
mowy, a także rozwijają zainteresowanie świa-
tem oraz kreatywność małego człowieka. W lis-
topadzie skupiliśmy się na małej motoryce oraz
usprawnianiu aparatu mowy w najmłodszej gru-
pie 2-latków. 

Iluminacja choinki
Uroczystość iluminacji choinki to już tradycja w Aka-
demii Smyka. Aby jeszcze bardziej poczuć magię zbli-
żających się świąt Bożego Narodzenia, dzieci
przygotowały świąteczny występ, po którym wraz
z rodzicami wykonały własnoręcznie ozdoby choin-
kowe. Wszystkie te rękodzieła zostały wykorzystane
do przystrojenia świątecznego drzewka. A gdy roz-
błysły światełka i zabrzmiała muzyka, pojawił się
również Święty Mikołaj z upominkami dla dzieci. Dla
wszystkich był to wyjątkowy dzień pełen wrażeń. 

Katarzyna Sibilska, Akademia Smyka

WIEŚCI ZE ,,SMYKA”

Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniejszych momen-
tów w życiu małego dziecka. Od tego dnia staje się ono peł-
noprawnym przedszkolakiem, ze wszystkimi przywilejami 
i obowiązkami z tego wynikającymi. 

To duży krok na ich drodze do samodzielności. Podniosła chwila pasowania
poprzedzona została uroczystą akademią - występem dzieci, a także zło-

żeniem przedszkolnej przysięgi. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
drobne upominki, które z pewnością z upływem lat będą przywoływały
miłe wspomnienia z okresu przedszkolnego.

Katarzyna Sibilska, Akademia Smyka

PRZYSIĘGA PRZEDSZKOLAKA
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Dwie grupy z naszego przedszkola – Je-
żyki i Tygryski, biorą udział w projekcie
pt. „Choć przedszkolak jeszcze mały 
– zawód znajdzie doskonały”. Celem
tego projektu jest przybliżenie dzieciom
różnych zawodów. W listopadzie w har-
monogramie projektu zaproponowano
poznanie pracy fryzjerki /fryzjera oraz
kosmetyczki. 

Niestety nie mamy wśród naszych rodziców osób
wykonujących te zawody, ale za to jedna z mam w
grupie Tygryski z zawodu jest kosmetologiem. Pani

Iwona Płochocka wyraziła chęć zaprezentowania
naszym dzieciom niewielkiego fragmentu swojej
pracy. Na początek salę wypełniły dźwięki pięknej,
spokojnej i kojącej nerwy (nauczycielek) muzyki, a
następnie naszą przedszkolną przestrzeń wypełnił
zapach świecy i poczuliśmy się zupełnie jak 
w prawdziwym SPA. Pani Iwona zadbała o naszą
relaksację i dobre samopoczucie, aby następnie
omówić istotę prawidłowego  oczyszczania skóry
i zaprezentować kilka recept na wykonanie pee-
lingu. Wszystkie dzieci mogły spróbować ciepłego
wosku na dłoniach. Ochotnicy doświadczyli ma-
sażu pleców oraz zabiegu pielęgnacyjnego na sto-

pach. Natomiast przy zabiegach na twarzy modelką
pani Iwony była jej własna córeczka Antosia. Na ko-
niec spotkania pani Iwona zaprezentowała filmik ze
swojego miejsca pracy i opowiedziała o nowo-
czesnych urządzeniach służących do odnowy bio-
logicznej. Trzeba przyznać, że nikt nie zauważył
upływu czasu. Nasz gość poświęcił nam ponad go-
dzinę, która szybko minęła, bo wszystko było bar-
dzo interesujące i przyjemne. Dzieci poznały kolejny
interesujący zawód, a panie nauczycielki rozma-
rzyły się na temat zabiegów kosmetycznych i rela-
ksującego masażu.

Marta Szaniawska-Szopa, Gminne Przedszkole

SPOTKANIE Z PANIĄ KOSMETOLOG

Świąteczny czas to czas pomagania,
wspierania i dzielenia się dobrem z in-
nymi. Z tej okazji Gminne Przedszkole 
w Kołbieli kolejny raz bierze udział 
w akcji charytatywnej „Paczuszka dla
maluszka”. 

Jest to akcja ściśle związana z Bożym Naro-
dzeniem. W przedszkolu została umieszczona
piękna, żywa choinka, na której wiszą spe-
cjalne bombki. Na każdej bombce napisane
jest, co należy pod choinkę przynieść. Gotową

paczkę przedszkolaki przynoszą do przed-
szkola, kładą pod choinką , a zabierają z niej
bombkę na pamiątkę. W ten sposób we
współpracy z Fundacją Małych Stópek wspie-
ramy najbardziej potrzebujące dzieciaczki. 
W tym roku - podobnie jak i w zeszłym 
- zebrane pod choinką w przedszkolu rzeczy
trafią do dzieci z Interwencyjnego Ośrodka
Adopcyjnego w Otwocku. Serdecznie dzięku-
jemy za wszystkie paczki i ogromne serca.
Dobro wraca ze zdwojoną siłą. 

Paulina Grzegrzółka, Gminne Przedszkole

PACZUSZKA DLA MALUSZKA
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Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu  w Rudzienku w tym
roku szkolnym realizuje Ogólnopolski
Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy
inny – Wszyscy równi”.           

W związku z projektem obchodziliśmy w szkole
Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. 
W klasie II, V oraz VI pedagog specjalny przepro-
wadził zajęcia przybliżające dzieciom świat 
osób głuchych. Uczniowie obejrzeli wywiad 

z Iwoną Cichosz oraz mieli okazję nauczyć się pod-
stawowych zwrotów z języka migowego. Klasy 0,
I, II brały udział w Ogólnopolskiej Akcji Migamy
Jabłuszko, która polegała na śpiewaniu piosenki 
z elementami polskiego języka migowego.

W ramach tego projektu obchodziliśmy
również 3 grudnia  Światowy Dzień Osób z Nie-
pełnosprawnościami. W ramach obchodów
wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia pod
tytułem  „Niepełnosprawny jest sprawny”. Po-
nadto uczniowie brali udział w zabawach sen-

soryczno-ruchowych, które miały na celu przy-
bliżyć problemy osób niepełnosprawnych. Pun-
ktem końcowym obchodów była paraolimpiada
klas, w której uczniowie zmierzyli się z grą 
w ping-ponga z unieruchomioną jedną ręką,
pchnięciem kulą na siedząco oraz rzutem do
celu z przysłoniętym okiem. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzone akcje
dały dzieciom wiele radości, a także uwrażli-
wiły je na obecność i potrzeby osób niepeł-
nosprawnych.  Justyna Czekirda, SP Rudzienko

KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI

Choć dobry Bóg już wezwał Cię
Choć nam bez Ciebie - Janie Pawle – trochę źle

Czujemy wciąż, że jesteś tu
Dlatego Tobie chcemy śpiewać w takim dniu.

Z okazji  Dnia Papieskiego i 44. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża,
19 października w Szkole Podstawowej w Rudzienku odbył się apel po-
święcony naszemu wybitnemu Rodakowi – Kawalerowi Orderu Uśmiechu. 

Wróciliśmy do słów Jana  Pawła II kierowanych wielokrotnie do mło-
dych, które można potraktować  jako drogowskaz życiowy: „Wymagajcie od
siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.Uczniowie przypomnieli wartości,
którymi kierował się św. Jan Paweł II  oraz opiekunowie dzieci i młodzieży 
z nieba: św. Stanisław Kostka, bł. Carlo Acutis, św. Tarsycjusz. Chociaż umarli
w młodym wieku, mogą być dla współczesnej młodzieży wzorem tego,
czym warto kierować się w życiu. Należy troszczyć się o prawdę, pielęgno-
wać i trenować naszą miłość oraz walczyć o wolność.  Nie możemy być
szczęśliwi, kiedy żyjemy w kłamstwie, nie możemy być szczęśliwi, gdy nie
kochamy i nie jesteśmy kochani, nie możemy być szczęśliwi, jeśli żyjemy 
w niewoli. Agnieszka Bielska, Jolanta Zagańczyk, SP Rudzienko

DZIEŃ PAPIESKI



WOKÓŁ NAS

- 21 -

W listopadzie oraz grudniu w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli
odbyły się  uroczystości z okazji pasowania na przedszkolaka.
Bohaterami tego wydarzenia były dzieci z najmłodszych grup:
„Biedroneczki”, „Jeżyki” i „Misie”. W uroczystości wzięły
udział zaproszone dzieci ze starszych grup oraz dyrektor przed-
szkola Beata Laskus.

Maluchy zaprezentowały krótki program artystyczny, który został przygo-
towany pod kierunkiem wychowawców grup: Agnieszki Anusz, Magdaleny
Zawady – Sygi oraz  Eweliny Zielińskiej. Dzieci, występując przed pierwszą

publicznością, wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również 
i odwagą. W zamian zostały nagrodzone gromkimi oklaskami przez star-
szych kolegów. Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste pasowa-
nie  przez dyrekcję za pomocą magicznego ołówka. Na pamiątkę tego
ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy i książki. Wykonane zostały także
pamiątkowe zdjęcia. Na bohaterów tego dnia czekała również słodka nie-
spodzianka przygotowana przez rodziców każdej z grup.

Wszystkim nowym przedszkolakom pozostaje życzyć uśmiechu na twa-
rzy i codziennej radości podczas odkrywania świata.

Magdalena Zawada–Syga, Gminne Przedszkole

Zbiórka żywności dla zwierząt żyjących w lasach

Jesień to pora przygotowań do zimy, robienia przetworów, gromadzenia zapasów. To
także dobry moment na pomoc w zbieraniu żywności dla leśnych zwierząt. Tradycyj-
nie nasze przedszkole wzięło udział w tego typu zbiórce organizowanej przez Mazo-
wiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Zbieraliśmy warzywa, owoce, siano, ziarna,
orzechy. I jak zawsze mogliśmy liczyć na szeroki odzew naszych podopiecznych i ich
rodziców, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

W tym roku szkolnym nauczycielka Agnieszka Anusz zorganizowała spotkanie leśników z Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych z przedszkolakami. Maluchy i zuchy miały okazję usłyszeć o przygo-
towaniach do zimy leśnej roślinności i zwierzyny. Dzieci obejrzały film edukacyjny, uczestniczyły też 
w licznych zabawach przygotowanych przez naszych gości. W styczniu planowane jest spotkanie leś-
ników w starszych grupach i tym razem mamy nadzieję na ciekawe opowieści i poszerzenie naszej wie-
dzy o świecie roślin i zwierząt zamieszkujących lasy.      Marta Szaniawska-Szopa, Gminne Przedszkole    

DZIEŃ
NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 10 listopada 2022 r. w Gminnym Przed-
szkolu w Kołbieli odbyła się uroczysta akademia
z  okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dyrektor Beata Laskus przywi-
tała wszystkie dzieci oraz personel placówki. Podkreśliła wyjątkowy charakter tego święta. Po raz kolejny - w  ramach akcji Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki „Szkoła do hymnu” - o  symbolicznej godzinie 11.11. odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”. Pod opieką nauczycielek: Agnieszki Gryc,
Bogusławy Ryfki oraz Marty Szaniawskiej - Szopy dzieci  zaprezentowały krótki program artystyczny, podczas którego starszaki recytowały wier-
sze i   śpiewały piosenki o   tematyce patriotycznej. Kilkoro dzieci zatańczyło polski taniec narodowy kujawiak. Oprawę muzyczną do tego wyda-
rzenia przygotowała Ewa Budniak. Bogusława Ryfka, Gminne Przedszkole

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
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- Mamo! mamo! szybciej! On zaraz przy-
będzie, a my jeszcze nie jesteśmy na
miejscu...  

W dniu 3 grudnia 2022 roku, na długo przed pla-
nowanym przybyciem Mikołaja do Sołtysówki,
dzieci z podekscytowaniem i niecierpliwością cze-
kały wokół ślicznie ubranej choinki. Wizyta ta-
kiego gościa była nie lada wydarzeniem zarówno
dla małych, jak i dużych mieszkańców Karpisk.
Gdy zza drzwi dało się słyszeć odgłos dzwonków
sań oraz radosne „ho, ho, ho...", to znak, że naj-
bardziej wyczekiwana chwila tego wieczoru właś-
nie nadeszła. Wśród okrzyków i oklasków Mikołaj
zasiadł wygodnie w przygotowanym fotelu, przy-
witał się z zebranymi i podziękował za zaprosze-
nie. Nadszedł czas na prezenty... O, wcale nie było
tak łatwo je dostać. Aby otrzymać niespodziankę
i dziecko, i dorosły, musieli powiedzieć wierszyk,
dowcip lub zaśpiewać piosenkę. Mikołaj nikogo
nie oszczędził, każdy musiał wykonać swoje za-
danie, a  przy tym było dużo śmiechu i  radości.
Nawet wójt Adam Budyta, aby otrzymać prezent
od Mikołaja, musiał zaprezentować swoje umie-
jętności.  Wspólna zabawa, zapach choinki,

pyszne ciasto i  zimowa herbata stworzyły wy-
jątkową atmosferę tego wieczoru. Można było
poczuć magię nadchodzących świąt.  

Wizyta Mikołaja trwała aż do zmroku i po raz
kolejny zakończyła się wspólnym pieczeniem kieł-
basek przy ognisku, gdzie integrowały się trzy po-
kolenia mieszkańców Karpisk. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób uczestniczyli w organizacji wizyty
Świętego Mikołaja w Karpiskach, naszym sponso-
rom i darczyńcom: APRO ELEKTRO z Karpisk, Deli-

katesom Kulfon, Delikatesom Maja, DUO-TES T. Si-
bilski, E. Sibilska, Masarni Lubice, NC Koperty, Pie-
karni Wanda, Sklepowi „Kiszeczka", Wytwórni
Cukierniczej ,,Esta", Zakładowi Poligraficznemu Rad-
Pol z Karpisk. Szczególne podziękowania kierujemy
do kierownictwa Piekarni Oskroba za wieloletnią
pomoc i wsparcie w organizacji naszych inicjatyw. 

„Mikołaju, wiemy, że jesteś bardzo zajęty 
w tym przedświątecznym okresie, dlatego szcze-
gólnie Ci dziękujemy, że znalazłeś czas, by nas od-
wiedzić. Do zobaczenia za rok!". Beata Ćwiek

MIKOŁAJ W KARPISKACH

Skauci z Kołbieli
Od ponad roku przy parafii pw. Św. Trójcy w Kołbieli działa grupa skautowa „Wędrow-
nicy”. Została ona utworzona przez rodziców, którzy chcą wychowywać swoje dzieci 
w duchu katolickim i patriotycznym. Zbiórki odbywają się w soboty dwa razy w miesiącu
i planowane są w taki sposób, aby realizować cele skautingu: kształtowanie charakteru,
rozwój zmysłu praktycznego, wyrabianie ducha służby, pogłębianie relacji z Bogiem i roz-
wój fizyczny. Dbamy o to, aby w duchu cnót skautowych – szczerości, ofiarności i czys-
tości – budować wspólnotę nie tylko dzieci, ale i rodziców. W naszej parafii utworzyła
się grupa dla dziewczynek w wieku 6-10 lat. Osoby chętne do dołączenia do gromady
zachęcamy do odwiedzenia strony „Wędrownicy Kołbiel” na Facebooku. Wędrownicy za-
praszają na małe i duże przygody. Anna Kloch
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Drodzy mieszkańcy Kołbieli i nie tylko. Tak
się złożyło, że członkowie Rady Sołeckiej
sołectwa Kołbiel są również członkami
Gminnego Klubu Seniora "Zawsze Młodzi"
w Kołbieli. Z tego wniosek, że cokolwiek
robi rada sołecka, jest to również wkład
pracy członków klubu seniora. 

Pewnie zauważyliście, że rynek zmienił trochę
swoje oblicze. Każdego roku staramy się, aby wy-
glądał coraz ładniej. Zapraszamy do włączania się
w prace i czekamy na propozycje czynienia na-
szej Kołbieli miejscowością barwną, przyjazną
mieszkańcom. Zapraszamy również do uczest-
nictwa w klubie seniora seniorów z całej gminy.
Uczestniczymy w warsztatach na miejscu i wy-
jazdowych połączonych ze zwiedzaniem naszej
ojczyzny, wyjeżdżamy do kin, teatrów. Staramy
się oddziaływać na różne sfery naszej osobowo-
ści. Uczestniczymy czynnie w różnych imprezach
organizowanych w naszej gminie, wyjeżdżamy na
występy do domów seniora, domów opieki. Nasz
chór występował w uroczystościach gminnych,
powiatowych, w Konwencie Seniorów, w Biblio-
tece Powiatowej na rzecz seniorów, dzieci (warsz-
taty ozdób świątecznych), współpracujemy 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Otwocku.
Dla poprawy kondycji fizycznej uczestniczymy 

w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej, wy-
cieczkach rowerowych. Warsztaty, szkolenia,
spotkania pomagają nam dbać o swoją kondycję
psychiczną, odkrywać w sobie talenty i dzielić się
nimi. Spotykamy się w siedzibie naszego klubu na
placu targowym przy ul. Stefczyka w Kołbieli, za-

wsze o godzinie 11.00 w pierwszą i trzecią środę
miesiąca, a ostatnio w każdą oraz w poniedziałki
na warsztatach. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych. Przewodnicząca Gminnego Klubu

Seniora Zawsze Młodzi
Bogumiła Araszkiewicz 

Od pewnego czasu w miejscowości Te-
resin zawiązało się Koło Gospodyń Wiej-
skich o nazwie „Teresianki”, do grona
członkiń należą mieszkanki wsi Teresin,
które chętne i pełne zapału chcą działać
w swojej miejscowości. 

Grono Teresianek zasilają zarówno nasze starsze,
doświadczone mieszkanki, które swego czasu już
członkiniami KGW były, jak i młode mężatki oraz
panienki , które chcą odkrywać swoje talenty, za-
interesowania przed mieszkańcami wsi i gminy.
Wspólnie pragniemy działać na rzecz naszej
miejscowości i jej mieszkańców. Członkiń koła
jest 25 , na pierwszym zebraniu został wybrany
Zarząd Koła Gospodyń w skład którego wchodzą:
przewodnicząca Małgorzata Domańska, zastępca
Paulina Grzegrzółka i członek zarządu Katarzyna
Zgódka. W budynku OSP Teresin zostało wyre-
montowane pomieszczenie na górze, które będzie
służyło Teresiankom. Remont był możliwy dzięki
wsparciu gminy i  funduszom na rozwój świetlic 
w sołectwach, a za jego przeprowadzenie odpo-
wiadali strażacy OSP Teresin. Najbliższe plany,
jakie mają mieszkańcy  to w pełni wyposażyć po-
mieszczenie na górze, jako siedzibę Koła Gospo-
dyń, tak by mieszkanki mogły się swobodnie
spotykać i realizować określone cele. Warto
wspomnieć, że Teresinaki postanowiły zorgani-
zować imprezę integracyjną dla mieszkańców Te-

resina i okolic i tak 19.11.2022r. w OSP w Teresinie
odbyła się Impreza Andrzejkowa w której udział
wzięli mieszkańcy Teresina i osoby chętne, za-
przyjaźnione z naszą miejscowością,  Koło Gos-
podyń przygotowało dla swoich gości wiejski i
słodki stół , a zabawę uświetniła biesiada miesz-
kańców z hitem „Jestem sobie Teresianka”. Za-
bawa trwała do białego rana, więc śmiało można

stwierdzić, że integracja się udała. Mamy na-
dzieję, że będziemy mogli w przyszłości nadal or-
ganizować tak udane spotkania ale też
pokazywać swoje możliwości wokalne i manualne
na różnych imprezach czy kiermaszach organizo-
wanych na terenie gminy. Trzymajcie za nas kciuki
i życzcie powodzenia w dalszej działalności, o Te-
resinie jeszcze będzie głośno. Paulina z Teresina

Zawsze młodzi

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
„TERESIANKI” Z TERESINA
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Meble dla Władzina
Mieszkańcy Władzina jako Koło Gospodyń Wiejskich "Władzinianki" wzięli udział w projekcie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego pt „Rozwój wspólnot lokalnych KGW "Władzinianki" w ramach wspierania rozwoju gospodyń
aktywnych społecznie w obszarze  „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego i otrzymali dotację 7000zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup mebli: regałów,
szaf, szafek. Agnieszka Popis, KGW „Władzinianki”

Staraniem Społecznego Komitetu Obcho-
dów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
w Kołbieli i przy czynnym wsparciu wielu
osób i instytucji dokonano w 2020 roku
odrestaurowania pomnika żołnierzy pol-
skich, którzy polegli w obronie Ojczyzny
w 1920 roku.

W ten sposób zabezpieczono pomnik przed dal-
szym zniszczeniem. Na istniejącą strukturę nało-
żono warstwy ochronne i uzupełniono istniejące
ubytki. Ktoś kiedyś bezmyślnie pomalował orła
wieńczącego pomnik czarną, olejną farbą, którą
należało usunąć, czego dokonał konserwator za-
bytków, zabezpieczając jednocześnie przed ujem-
nymi skutkami warunków atmosferycznych.

Niestety w tym roku z okazji uroczystości
Wszystkich Świętych, chcąc uczcić pamięć po-
ległych, czyjeś bezmyślne ręce postawiły płonące
znicze tam, gdzie one nie powinny się znajdować,
a mianowicie na tablicy z nazwiskami poległych
żołnierzy, na skrzydłach pomnika i o zgrozo! na
skrzydłach orła. Miejmy nadzieję, że była to tylko
bezmyślność, nie mówiąc już o głupocie, a nie akt
wandalizmu.O skutkach, jakie mógłby przynieść
ten czyn, można tylko pomyśleć. 

Mam nadzieję, że w przyszłości osoby
stawiające znicze na mogile obrońców naszej
Ojczyzny, będą to czyniły w miejscach do
tego przeznaczonych, a mianowicie wyłożo-
nych gryzem.

Jan Ciszkowski- Przewodniczący S.K.O.N.

LEKKOMYŚLNOŚĆ czy GŁUPOTA ?

Jak ważne jest mieć pasję i się w niej rea-
lizować, nikomu nie trzeba tłumaczyć.
Jeśli pasja staje się sposobem na życie,
to można oczekiwać wspaniałych sukce-
sów. Tak też jest w przypadku miesz-
kanki naszej gminy – Niny Bartnickiej,
która ćwiczy karate kyokushin.

Nina rozpoczęła swoją przygodę z karate bardzo
wcześnie. Trenuje od piątego roku życia, w 2010
roku zdała pierwsze egzaminy na kyu. Jako
dziecko reprezentowała Klub, osiągając meda-
lowe miejsca na arenie województwa mazowiec-
kiego, gdzie dwukrotnie została najlepszym
zawodnikiem Mazowieckiej Ligi Karate. 

W ubiegłym roku została Mistrzynią Makrore-
gionu Wschodniego, wicemistrzynią Polski, a w bie-
żącym roku treningowym zajęła II miejsce i została
wicemistrzynią Europy w konkurencji kumite. 

Mistrzostwa Europy, które odbyły się 4-5 lis-
topada w Portugalii, są zawodami organizowa-
nymi od 35 lat przez Kyokushin World Federation.
Nina reprezentowała Polskę w konkurencji kumite
- walki – kategoria junior. 

27 listopada Nina wzięła udział w  Mistrzo-
stwach Polski Karate Kyokushin, podczas których

wygrała wszystkie walki i zajęła I miejsce, zdoby-
wając Mistrzostwo Polski.

Nina jest w klasie maturalnej, ma 17 lat
i swoją przyszłość wiąże ze sportem. Nieustan-
nie się szkoli i podnosi swoje kwalifikacje, także
poprzez zdawanie egzaminów na kyu – obecnie
ma 1 kyu (ostatni stopień przed czarnym pasem). 

Pasją do karate zaraził ją tata – shihan Tomasz
Bartnicki (5 dan), który sam trenuje karate od lat
osiemdziesiątych, wychował już kilka pokoleń spor-
towców, którzy idą w jego ślady tak jak córka. 

Nina jest  zawodniczką wyróżniającą się nie
tylko wyjątkowymi umiejętnościami, ale niezwykłą
samodyscypliną, skromnością, pracowitością i wy-
trwałością. Stanowi wzór do naśladowania dla
młodszych kolegów i koleżanek. Jesteśmy dumni
zarówno z jej osiągnięć, jak i właściwej sportowej
postawy. Zarząd Klubu, www.mkkk.pl

Nina Bartnicka 
Wicemistrzyni Europy, Mistrzyni Polski,

mieszkanka naszej gminy
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Za pasem święta – spotka-
nia w gronie najbliższych,
choinka, prezenty, wspól-
ne kolędowanie. Często
przy wspólnym stole mają
miejsce różnego rodzaju
wydarzenia – odbudowują
się przyjaźnie i rodzinne
więzi, ktoś powie coś mi-
łego, komuś innemu
wpadnie do głowy pomysł na to, co
chciałby robić w życiu.

Był rok 1992, kiedy to przy rodzinnym stole kilku
panów snuło plany na swoje biznesy. Jeden chciał
otworzyć piekarnię, drugi betoniarnię, a Marek
Mazek wymyślił, że otworzy masarnię. Fach 
w ręku miał, bo od młodych lat dorabiał sobie
przygotowując wyroby na wesela i inne imprezy.
Niestety otwarcie firmy wymagało sporych na-
kładów finansowych. Przy pomocy znajomych 
i rodziny, systemem gospodarczym, jednak z za-
chowaniem rodzinnych receptur wytwarzane były
produkty, które trafiały m.in. do bufetu w Świerku,
na bazar i do sklepu w Otwocku. 

Kiedy udało się zgromadzić fundusze, dobu-
dować, dostosować i wyposażyć pomieszczenia
zgodnie z ówczesnymi wymogami, w listopadzie
1992 roku firma została oficjalnie zarejestrowana.
Niestety już przy pierwszym odbiorze okazało się,
że potrzebne były przeróbki, których dokonanie
zajęło prawie rok. Firma ruszyła pełną parą we
wrześniu 1993 roku.

Początkowo zatrudnionych było 6 pracowni-
ków, a zdolności ubojowe były niewielkie – 10
sztuk bydła i około 50 sztuk świń tygodniowo. Jed-
nakże chętnych na oferowany towar nie brakowało
i już po dwóch latach konieczna była kolejna roz-
budowa. Powstały wówczas pomieszczenia do-
datkowej chłodni, peklowni i ekspedycji. Pracy było
tyle, że dzień zaczynał się bardzo wcześnie, a koń-
czył późnym wieczorem. Choć pamięć jest ulotna,

to bez wątpienia zdjęcia z tamtego okresu to po-
twierdzają. Na jednym z nich, zachowanych w ro-
dzinnym albumie, żona Marka – Wanda uwieczniła
po powrocie do domu dzieci, które zasnęły zmę-
czone czekaniem na rodziców. Z upływem czasu
pracy przybywało, a kolejne kontrole dokładały
coraz więcej zadań i obowiązków.

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej
wszystkie zakłady poddane były serii kontroli,
które miały na celu weryfikację  przygotowania
ich do produkcji żywności zgodnie z unijnymi
przepisami. W skutek takiej kontroli firma stanęła
przed kolejnym wyzwaniem związanym z rozbu-
dową, w wyniku której powstały hala uboju z ma-
gazynem żywca i zespołem chłodni. Równolegle
zakład przygotowywał się do wprowadzenia sys-
temu HACCP, który wdrożony został w 2005 roku.
Wspomniana rozbudowa przyczyniła się do zna-
czącego zwiększenia zdolności ubojowych  
– w owym czasie wynosiły one 30 sztuk bydła,
30 sztuk cieląt i 150 sztuk świń tygodniowo. Po-
nadto oferta została rozszerzona o ubój usługowy,
a liczba zatrudnionych wzrosła do 10 osób. 

Przepisy zmieniały się tak szybko, że już 
w 2006 roku okazało się, iż powierzchnia chłod-
nicza, jaką w tym czasie dysponował zakład, była
nieadekwatna do zdolności ubojowych, co wią-
zało się z kolejną rozbudową i tak rok później po-
wstała kolejna chłodnia półtusz.

Następna zmiana przepisów w 2007 roku po-
stawiła właścicieli przed trudnym wyborem: do-
starczanie próbek do badań do laboratorium 

w Garwolinie, co znacząco spo-
wolniłoby proces produkcji 
i utrudniło oferowanie jak naj-
świeższego mięsa, co zawsze
było dla firmy priorytetem, albo
umożliwienie Inspekcji Wetery-
naryjnej otwarcia laboratorium 
w budynku zakładu, co pomimo
pewnych uciążliwości związa-
nych z dostosowaniem pomiesz-

czeń, okazało się lepszym rozwiązaniem.
Jak każde dobrze prosperujące przedsiębior-

stwo Masarnia w Lubicach starała się na bieżąco
reagować na występujące na rynku zapotrzebo-
wanie, w związku z czym w roku 2015 działalność
została rozszerzona w zakresie uboju owiec i kóz.

Zakład przez cały czas jest modernizowany
i unowocześniany, a jego celem niezmiennie po-
zostaje produkcja wyrobów najwyższej jakości,
według dawnych receptur z możliwie jak najkrót-
szym łańcuchem dostaw. Produkty oferowane
przez Masarnię Lubice dostarczane są do szkół,
przedszkoli, restauracji i sklepów nie tylko na te-
renie naszego powiatu.

Jubileusz trzydziestolecia był piękną okazją do
wspólnego spotkania, przeżycia wspomnień,
uczczenia sukcesów, podsumowania dotychczaso-
wych osiągnięć i podziękowań. Uhonorowani 
zostali zarówno pracownicy, dostawcy jak i od-
biorcy, a całość można by ująć w skrócie w słowach
Henrego Forda Połączenie sił to początek, pozosta-
nie razem to postęp, wspólna praca to sukces. 

Wieczór uświetnił występ Krzysztofa Hanke
oraz zespołu Classic, a o zabawę do białego rana
zadbał zespół Reflex. Jednakże wieczór, choć
wspaniały, minął bardzo szybko, a rodzina Maz-
ków wróciła już do codzienności – dbając wspól-
nie, jak na rodzinną firmę przystało, o jakość
swoich wyrobów i zadowolenie klientów.

Mariusz Kośmicki-Żurawski, 
Agata Milewska-Mazek;

fot. Jarosław Niemczak studio07.pl

30-LECIE MASARNI LUBICE
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W tym roku odbyła się IX edycja akcji „Piernikowanie – Świąteczne Pomaganie na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Pro-
myczek z Otwocka”. 

Tegoroczna IX edycja trwała od  października do grudzień 2022. Akcja „Piernikowanie” stała się lokalną tradycją w okresie bożonarodzeniowym i cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem. Biblioteka w Kołbieli włączyła się w tym roku do akcji. Czekało na nas 1000 pierniczków do ozdobienia i spakowania. Pier-
niczki są potem sprzedawane, a zysk przeznaczony na dzieciaki z hospicjum. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji. Iwona Kowalska

Bo czasami trzeba tak niewiele…

Sztuka w plenerze
Już od dłuższego czasu Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli prezentuje na ogro-
dzeniu Urzędu Gminy prace fotograficzne, plastyczne, literackie zarówno o zasięgu
ogólnopolskim jak i lokalnym. Mamy nadzieję, że wprowadzany pomysł plenerowych
wystaw przypadł mieszkańcom do gustu.

W przyszłym roku planujemy kolejne ekspozycje, które będą zmieniane raz w miesiącu. W nowym roku
zaprosimy Państwa do oglądania prac malarskich Galerii Przechodniej, Archiwum Państwowego, Wy-
dawnictwa Zakamarki i wielu innych. Dzięki uprzejmości wielu organizacji i instytucji możemy prezen-
tować unikatowe, nie nieznane szerzej prace artystów. Przyszły rok zaczniemy od prezentacji artystów zgromadzonych wokół Fundacji Galerii Przechodniej
m.in. obrazów Waldemara Borowskiego. Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (2006). Jego akrylowe malarstwo obejmuje sny, realizm
magiczny, geometrię, paradoksy. Otrzymał III-cią Nagrodę w Konkursie „Ilustracja – Młode Pokolenie Twórców” (2006), Nagrodę Włoskiej Telewizji „ARTE
24” (2011) oraz Certyfikat Nowych Wzorców Sztuki (2014). Jest ilustratorem bajki „Smoczydło”. Zapraszamy na kolejny odsłony zewnętrznych wystaw Bib-
lioteki w Kołbieli. KB

Nagrody rozdane
Raz w roku Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta, z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej przyznaje pracownikom oświaty nagrody za szcze-
gólne osiągnięcia dydaktyczne. W tym roku uznanie zdobyli: 
Małgorzata Szostak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce, 
Jolanta Rogulska - nauczyciel języka angielskiego SP w Człekówce
Jolanta Górka - nauczyciel przyrody SP w Kątach, 
Agnieszka Anusz - nauczyciel w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli
Bartłomiej Wiesner - nauczyciel języka angielskiego i informatyki SP w Kołbieli

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzy wytrwałości na kolejne lata pracy.
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104 lata temu 11 listopada 1918 roku Pol-
ska po 123 latach niewoli odzyskiwała
niepodległość. Jak co roku obchody rocz-
nicowe odbyły się również w Kołbieli. 

Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta podziękował za
uczestnictwo pocztom sztandarowym placówek
oświatowych oraz ochotniczych straży poża-
rnych, harcerzom i przybyłym mieszkańcom. 

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod po-
mnikiem Niepodległości. Proboszcz parafii w Koł-
bieli ks. Krzysztof Abramowski odprawił mszę
świętą w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie
odbył się koncert organowy w wykonaniu Ag-
nieszki Rybak-Piotrowskiej.

W tym roku gmina Kołbiel wzięła również
udział w ogólnopolskiej akcji “Niepodległa do
hymnu” przygotowanej przez Biuro Programu
“Niepodległa”, a polegającej na wspólnym od-
śpiewaniu hymnu państwowego w Dniu Niepo-
dległości dokładnie o godzinie 12.00. KB

W rocznicę niepodległości

Świąteczne ozdoby choinkowe, trady-
cyjne wyroby regionalne oraz występy
lokalnych artystów to tylko niewielka
część z atrakcji przygotowanych na Koł-
bielski Jarmark Bożonarodzeniowy, który
odbył się 4 grudnia 2022 r. przed kościo-
łem parafialnym.

W świąteczny klimat swoimi występami arty-
stycznymi wprowadzili nas: zespół Kajducki, Lena
Piętka i uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawo-
wej w Kołbieli, przedszkolaki z Akademii Smyka
oraz maluszki z grupy Żabek i grupy Tygrysków 
z Gminnego Przedszkola, a także Julia Abramczyk
ze Szkoły Podstawowej w Rudzienku. Na scenie
można było zobaczyć także teatrzyk kukiełkowy
pt. „Dziadek do orzechów”. 

Wójt gminy Kołbiel wręczył nagrody 
w konkursie organizowanym przez bibliotekę
na wykonanie ekologicznej ozdoby świątecz-
nej. I miejsce zdobył Aleksander Sibilski,
II miejsce: Tadeusz Staszczuk, III – grupa
Żabki z Gminnego Przedszkola w Kołbieli. Na-
tomiast wyróżnienia powędrowały do: Julity,
Artura, Alicji i Jana Zawadków, Renaty i Klau-
dii Szczęsnych, Abby Barry, Ewy, Michała i Mi-
łosza Białobrzeskich. 

Wśród wystawców podczas tegorocznej edy-
cji jarmarku znalazły się m.in. Koło Gospodyń
Wiejskich Pasjonaci, Koło Gospodyń Wiejskich
"Władzinianki", Koło Gospodyń Wiejskich
"Szminką malowane" w Rudzienku,  Klub Seniora

„Zawsze Młodzi” z Kołbieli, Gminna Biblioteka
Publiczna w Kołbieli.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze
wydarzenie, a przede wszystkim Wójtowi Gminy
Adamowi Budycie za nieocenione wsparcie 

i pomoc oraz pracownikom UG, proboszczowi pa-
rafii w Kołbieli ks. Krzysztofowi Abramowskiemu,
a także radnemu Konradowi Kurdejowi oraz spon-
sorom: Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie,
Delikatesom Kulfon i Delikatesom Maja. KB

Kołbielski Jarmark Świąteczny
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Zuzanna - dla bliskich Zuzia- najstarsza spośród
ośmiorga dzieci miejscowego, cieszącego się sza-
cunkiem obywatela miasteczka, była panną uro-
dziwą. Rodzice zamożni, posiadający warsztat
rzeźniczy, zatrudniali kilku pracowników, dbali 
o wykształcenie swoich dzieci. Zuzia ukończyła
pensję dla dziewcząt. Miała zdolności muzyczne,
więc szybko opanowała grę na fortepianie. Zapo-
znała na jednym z balów przystojnego mło-
dzieńca o imieniu Stefan, syna miejscowego
nauczyciela. Szybko zawiązała się między nimi
przyjaźń. Początkowo były to nic nieznaczące
spotkania. W miarę upływu czasu znajomość za-
mieniła się w miłość. Stefan, dla bliskich Stefek,
kończący naukę w szkole średniej, co w ówczes-
nych czasach dawało wysoką rangę społeczną,
został powołany na przeszkolenie wojskowe. Po
ukończeniu przeszkolenia otrzymał stopień pod-
porucznika rezerwy armii J. C. Mości , po czym
otrzymał pracę w miejscowym magistracie ( dziś
urząd miasta). Młodzi zakochani układali swoją
przyszłość jako małżeństwo. Rodzice Stefka i Zuzi
uzgodnili, że ślub odbędzie się 15 sierpnia.
Wszystko zostało uzgodnione w najmniejszych
szczegółach. Ale los był złośliwy. 

Sytuacja polityczna w Europie stała się bar-
dzo niebezpieczna i wszystko wskazywało, że wy-
buch wojny jest kwestią czasu. Wojna wybuchła
w dniu 1 sierpnia 1914 roku. Stefek jako oficer re-
zerwy został wezwany do służby wojskowej. Przed
odejściem zapewnił Zuzię, że niedługo wróci, gdyż
wojna będzie krótko trwała, a wówczas ślub doj-
dzie do skutku. Pułk, do którego powołany został
Stefek, wysłano na front rosyjsko-niemiecki. Po
kilku bitwach, w których poszczególne armie od-
nosiły sukces lub porażkę, Stefek i jego pułk do-
stali się do niewoli niemieckiej. Stefek, jak również
inni oficerowie mieli do wyboru albo obóz jeniecki,
albo praca w przemyśle lub w rolnictwie. Biorąc
pod uwagę to, że przebywanie w obozie jenieckim
może powodować głód i choroby, Stefek wybrał
pracę w rolnictwie. Został skierowany do gospo-
darstwa rolnego, którym kierowała żona oficera
armii niemieckiej, walczącej na froncie wschod-
nim. Stefek szybko opanował arkana pracy w gos-
podarstwie rolnym, co spowodowało zadowolenie
Gertrudy, właścicielki gospodarstwa. Pewnego
dnia Gertruda otrzymała list z kancelarii J. C.
Mości, że mąż jej Hans zginął jak bohater na fron-
cie w obronie Rzeszy i został odznaczony najwyż-
szym medalem – Krzyżem Żelaznym. Gertruda
początkowo była zrozpaczona, ale z upływem
czasu coraz bardziej zwracała wzrok w stronę
Stefka. Ten początkowo nie zwracał uwagi na
umizgi Gertrudy, mając w pamięci przyrzeczenie

złożone Zuzi. Ale czas robi swoje. Początkowe
przelotne umizgi stały się miłością. Stefek złamał
swoją przysięgę złożoną Zuzi i dał się uwieść Ger-
trudzie. Ślub odbył się w kościele katolickim, gdyż
oboje należeli do tegoż kościoła.

Wojna skończyła się klęską Niemiec. Z nie-
woli zaczęli powracać żołnierze, którzy przeżyli
straszną wojnę. Do miejscowości Zuzi wrócili
znajomi i koledzy Stefka. Od niego Zuzia nie
miała żadnych wiadomości. Pytani, powracający
z niewoli niemieckiej, nic nie umieli powiedzieć
na temat Stefka. Minęły 2 lata od zakończenia
wojny, gdy Zuzia otrzymała list. Po charakterze
pisma poznała, że list pochodzi od ukochanego.
Nim list otworzyła w wyobraźni widziała słowa
zaczynające list : „Najukochańsza Zuziu” lub
„Ukochana i najdroższa Zuziu”. Jakie było jej
zdziwienie, gdy po otwarciu listu ujrzała : „Zu-

zanno”. Serce zakołatało mocno, poczuła, 
że to już koniec miłości i marzeń. Dalszej części
listu nie przeczytała i gniotąc go rzuciła na pod-
łogę, a sama zamknęła się w pokoju i zaczęła
płakać. „To już koniec moich marzeń” mówiła do
siebie. Na pytania domowników, a szczególnie
mamy, nic nie odpowiadała. Służąca sprzątająca
jej pokój znalazła porzucony list i zaniosła go do
mamy Zuzi. Wszystko stało się jasne. 
Rozpacz Zuzi i jej dziwne zachowanie. Mama
czytając list od Stefka, dowiedziała się 
o jego niewierności i zdradzie. 

Zuzia po pewnym czasie zapomniała o zdra-
dzie Stefka i wyszła za mąż za dużo starszego od
niej wdowca.

Tak skończyło się opowiadanie o wielkiej mi-
łości i wielkich marzeniach.

Jan Ciszkowski

„MIŁOŚĆ I MARZENIA”
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AKADEMIA SOKÓŁ KOŁBIEL
Od września 202 roku sześć drużyn młodzieżowych
naszej Akademii brało udział w rozgrywkach ligo-
wych MZPN.

Mecze wszystkich grup wiekowych poczynając od
Skrzatów (2015-2016), przez Żaków (2014), Orlików
(2013), Młodzików (2011-2012), Trampkarzy (2009-
2010), a kończąc na Juniorach (2006-2008) obfitowały
w wiele bramek, były pełne walki i zaangażowania. Za-
wodnicy od pierwszych meczów ligowych prezentowali
się z jak najlepszej strony. Była radość po wygranej, ale
był też smutek  po przegranym meczu. Rywalizacja spor-
towa uczy młodych zawodników, że tylko pełne zaan-
gażowanie w swoje obowiązki treningowe i sys-
tematyczna praca przynoszą efekt w postaci wygranej. 

Gratulujemy drużynie Juniorów z rocznika 2006
prowadzonej przez trenera Łukasza Wilczka oraz dru-
żynie Trampkarzy z rocznika 2009 prowadzonej
przez trenera Norberta Przybysza wygrania rywali-
zacji w swoich grupach ligowych i awansu do wy-
ższej ligi rozgrywkowej.

Cały czas Akademia prowadzi nabory uzupeł-
niające. Zapraszamy wszystkich zawodników z rocz-
ników od 2016 do 2006 chętnych rozpocząć swoją
przygodę z piłką nożną do zajęć w naszej Akademii.

Kontakt: sokol.kolbiel@gmail.com lub telefon 602
156  244.

DRUŻYNA SENIORÓW
W dniu 5 listopada drużyna seniorów rozegrała
swój ostatni mecz w rundzie jesiennej rozgrywek
klasy B. Była to udana runda naszej drużyny za-
kończona 2 miejscem w ligowej tabeli. Drużyna
seniorów rozgrała 11 spotkań, z czego 7 zakoń-
czyło się zwycięstwem, 2 remisem oraz 2 spotka-
nia niestety zakończyły się porażką. Stosunek

bramek to 41-17. Teraz przez zawodnikami przerwa
w rozgrywkach i treningach, a już w styczniu wra-
camy do treningów i przygotowań do wiosennej
rundy rewanżowej. Miejmy nadzieję, że zakończo-
nej awansem do klasy A.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Kołbiel na Stadion Gminny w Kołbieli przy ulicy
Nauczycielskiej  7 do kibicowania drużynie senio-
rów oraz drużynom naszej Akademii.

Dominik Dąbrowski, 
prezes stowarzyszenia KSS Kołbiel

RUNDA JESIENNA

Po zakończeniu rozgrywek ligowych na
otwartych stadionach zawodnicy Akade-
mii „Sokół” Kołbiel przenieśli się na hale
sportowe i biorą udział w turniejach.

W dniu 11 listopada drużyna rocznik 2013 wzięła udział
w turnieju z okazji Dnia Niepodległości organizowa-
nym przez Klub UKS Żagle w hali w Józefowie. Swoje
zmagania drużyna zakończyła  na    5 miejscu, wygry-
wając 3 mecze i ponosząc 2 porażki.

W dniu 26 listopada drużyna rocznik 2011-2012
wzięła udział w Turnieju „Weekend z Orzełkiem”  orga-

nizowanym przez Klub Orzeł Baniocha w  hali w Górze
Kalwarii. Swoje zmagania drużyna zakończyła na 4
miejscu, wygrywając 3 mecze i ponosząc 3 porażki.

W dniu 27 listopada drużyna rocznik 2014
wzięła udział w Turnieju „Weekend z Orzełkiem”  or-
ganizowanym przez Klub Orzeł Baniocha na hali 
w Górze Kalwarii. Swoje zmagania drużyna zakoń-
czyła na 7 miejscu.

W dniu 3 grudnia drużyna rocznik 2013 wzięła
udział w Festiwalu Piłkarskim organizowanym
przez Klub Koliberki Mińsk Mazowiecki w hali 
w Pustelniku. Swoje zmagania w Festiwalu bez kla-

syfikacji końcowej drużyna zakończyła, wygrywa-
jąc wszystkie 4 mecze.

W dniu 3 grudnia drużyna rocznik 2015-2016
wzięła udział w Festiwalu Piłkarskim organizowanym
przez Klub Koliberki Mińsk Mazowiecki w hali w Pus-
telniku. W trakcie Festiwalu bez klasyfikacji końcowej
drużyna rozegrała 7 meczów, w których stworzyła
mnóstwo pięknych akcji oraz strzeliła  dużo bramek.

W dniu 4 grudnia drużyna rocznik 2016 wzięła
udział w Turnieju Mikołajkowym organizowanym
przez Klub GROM Warszawa w hali w Warszawie.
Swoje zmagania drużyna zakończyła na 1 miejscu,
wygrywając wszystkie mecze, strzelając 25 bra-
mek, a tracąc tylko 3. Dominik Dąbrowski,

prezes Stowarzyszenia KSS Kołbiel

TURNIEJE HALOWE
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Dzieci i młodzież kochają rywalizację, sport i świeże powiet-
rze. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołbieli wychodząc naprze-
ciw ich naturalnej potrzebie ruchu, zorganizował różnorodne
zawody sportowe.

W dniu 22.09.2022 roku uczniowie z naszej gminy wzięli udział w gminnych
zawodach przełajowych o Puchar Wójta organizowanych przez kompleks
sportowo - rekreacyjny w  Kołbieli. Myślą przewodnią biegów była popula-
ryzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności
współzawodnictwa zgodnego z zasadami ducha sportowego. Uczniowie
szkół rywalizowali na dystansach: 500m, 600m, 800m i  1000m.  Biegi były
bardzo emocjonujące i wyczerpujące zarówno dla dziewcząt jak i chłopców.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i już sam udział w nich jest bar-
dzo dużym wyróżnieniem dla reprezentantów swoich szkół.

W dniu 13.10.2022 roku na stadionie kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego w Kołbieli odbył się szkolny turniej piłki nożnej. W zawodach wzięły
udział drużyny ze szkół:  SP Kąty, SP Kołbiel, SP Człekówka i SP Rudzienko.
Zacięta walka była zwieńczona medalami i dyplomami dla wszystkich za-
wodników oraz pucharami dla drużyn, które zajęły trzy pierwsze miejsca.
Gra przyniosła wszystkim wiele niezapomnianych przeżyć. Uczniowie wal-

czyli z ogromnym zaangażowaniem. Zawody były przeprowadzone 
w duchu fair play.

W dniu 15.10.2022 roku Kołbiel stała się centrum rowerowej rywalizacji.
W ramach pierwszej edycji zawodów rowerowych na nowo wybudowanym
torze w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Kołbieli zostały zorganizowane
zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Pumptrack to specjalnie przygoto-
wany niewielki tor. Zbudowany jest on z szybkich zakrętów i muld. Tor ma
kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na
rowerze nie wymaga pedałowania. Na torze wykonuje się przeróżne rowe-
rowe akrobacje oraz jeździ na czas. Mistrzostwa rowerowe rozegrano
w trzech kategoriach: chłopcy do lat 12, chłopcy od lat 13 oraz kategoria mix
(czyli najmłodsi uczestnicy chłopcy i dziewczęta). Podczas zawodów spośród
zgłoszonych zawodników wyłoniono tych, którzy przejechali tor w najlep-
szym czasie. W zawodach możliwy był start na rowerach tradycyjnych i wy-
czynowych. Każdy z uczestników posiadał sprawny rower oraz obowiązkowy
kask. Uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni medalami, dyplomami oraz
słodkim upominkiem. Wydarzenie było bez wątpienia widowiskowe i emo-
cjonujące, ale przede wszystkim bezpieczne  dla uczestników.

Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych! Inspektor ds sportu Michał Grzywacz

ZACIĘTA RYWALIZACJA

Zapraszamy do OSiRu
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w okresie jesienno-zimowym w ośrodku odbywają się zajęcia kulturalno-sportowo- rekreacyjne. Ośrodek jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00. Jednocześnie informuje, że wejście na boisko znajduje się w bramie środkowej od strony try-
bun. Pomimo zimowej aury obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i mieszkańców gminy.

Wszystkich mieszkańców chcących aktywnie spędzać czas wolny serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez bibliotekę
oraz OSiR w Kołbieli. Wszelkie informacje dostępne są na stronie biblioteki lub pod adresem mailowym: osir@kolbiel.pl. Serdecznie zapraszam do korzystania
z obiektu. Inspektor ds sportu Michał Grzywacz
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