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AKTUALNOŚCI

O to trzymacie Państwo w rękach pismo
„Nasza Kołbiel”. Jest to egzemplarz zwias-

tun wydany przez gminę w celu zasięgnięcia 
opinii, czy tego rodzaju pismo samorządowe jest
potrzebne. W powiecie otwockim od lat samo-
rządy przy pomocy takich periodyków informują
swoich mieszkańców o wszystkich wydarze-
niach: inwestycyjnych, kulturalnych, o planach,
projektach i podejmowanych przez radę uchwa-
łach. Pismo służy także za kronikę historii gminy
i poszczególnych jej miejscowości. Ukazuje po-
nadto różne osoby, ich działania, podejmowane
inicjatywy… 

W gminie Kołbiel od lat wiele się dzieje, ale
mało kto o tym wie. Jeśli na przykład wybudo-

wana została droga w Sufczynie, to niewiele
ludzi z innych miejscowości o tym się dowia-
duje. Kiedy w przedszkolu odbył się interesujący
występ dzieci, to jedynie ich rodzice mogą 
o tym wiedzieć. Wydając „Naszą Kołbiel” jako
kwartalnik, a może za jakiś czas jako miesięcz-
nik, dajemy wszystkim mieszkańcom możli-
wość zapoznania się z wydarzeniami, jakie
miały miejsce na terenie gminy. Taka jest na-
sza intencja.

Pismo ma też służyć Państwu, byście mogli
się na jego łamach wypowiadać, wnosić swoje
propozycje dotyczące rozwoju gminy czy swojej
miejscowości. WWóójjtt  GGmmiinnyy

AAddaamm  BBuuddyyttaa

OGŁOSZENIE
Mieszkańcy Gminy! Z przyznanej przez Kapitułę Konkursową konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych 
beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nagrody finansowej 
zakupiono pojemniki na przeterminowane leki i zużyte baterie oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z pojemników na przeterminowane leki oraz zużyte baterie. Pojemniki znajdują się w budynku Urzędu Gminy 
w Kołbieli, a  dodatkowo na przeterminowane leki - w APTECE PRZY KOŚCIELE oraz w APTECE PRZY PRZYCHODNI. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

IIwwoonnaa  RRżżyysskkoo

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli  od
30 listopada 2016 roku dysponuje no-
wym średnim samochodem  ratowniczo-
pożarniczym z napędem 4x4 marki Mer-
cedes - Benz ATEGO.

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto) wy-
niósł  777 975,00 zł. Zakup samochodu był
możliwy dzięki otrzymaniu dotacji na zada-
nie „Wsparcie techniczne OSP w Kołbieli 
poprzez zakup średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” z na-
stępujących źródeł:

1. Komenda  Główna Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie – 200 000,00 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warszawie – 190 000,00 zł
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Warszawie – 250 000,00 zł
4. Gmina Kołbiel – 132 975,00 zł
5. OSP w Kołbieli - 5 000,00 zł

Jednostka OSP w Kołbieli należy do KSRG. Posia-
danie nowego samochodu pożarniczo-ratowni-
czego pozwoli zapewnić wysoki poziom bez-
pieczeństwa w Gminie Kołbiel i podnieść sku-
tecznie działania w niesieniu pomocy w chwilach
zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców
oraz wszystkich oczekujących ratunku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim oso-
bom, które  swym działaniem przyczyniły się
do tego, aby spełniło się marzenie o posiadaniu
nowego samochodu na 100-lecie funkcjono-
wania OSP w Kołbieli (utworzona w 1917 r.).

KKaarrooll  WWiiąącceekk
NNaacczzeellnniikk  OOSSPP  ww  KKoołłbbiieell

Szanowni Mieszkańcy Gminy

Nowy samochód dla OSP w Kołbieli
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Tak ocenił projekt budżetu na 2017 rok
wójt gminy Kołbiel Adam Budyta, pre-
zentując go radnym na sesji 29 grudnia.

- Mimo że od pięciu lat nie podnosimy podatków,
to potrzeby mieszkańców dotyczące inwestycji
są zaspakajane w coraz większym zakresie.
Wpływa na to nie tylko większa ściągalność po-
datków i pozyskiwanie środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych, ale też z każdym rokiem na
terenie naszej gminy przybywa firm, które zasi-
lają budżet swoimi podatkami, co najbardziej cie-
szy. W tym roku zaplanowaliśmy zrealizować 31
zadań inwestycyjnych, zgodnych z planem roz-
woju lokalnego naszej gminy, na  kwotę przeszło
pięć milionów, a na wydatki bieżące zabezpie-

czyliśmy 27,3 miliona. Dochody gminy natomiast
to kwota 32,8 miliona złotych. Tak więc, jak
widać, tegoroczny budżet jest realny i bez-
pieczny. Proszę o jego przyjęcie – zwrócił się do
radnych wójt Budyta. 

Podczas dyskusji, którą zaproponował prze-
wodniczący rady Waldemar Kloch, o głos popro-
sił wiceprzewodniczący Kazimierz Urbaniak 
z miejscowości Gadka. – Wysoka Rado, panie
Wójcie, cieszy mnie, że wydatki majątkowe (in-
westycje) przekroczą w nadchodzącym roku 20%
wydatki bieżące. Jednak martwi mnie, że Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
dzieląc pieniądze na zadania poszczególnych po-
wiatów i gmin, nie dostrzega problemu skanali-
zowania naszej gminy. Czy im tam w Warszawie

nie śmierdzą nasze szamba? W budżecie wójt za-
pisał 800 tys. na budowę kanalizacji w Rudnie 
i Rudzienku, które to pieniądze urząd gminie przy-
znał. To dobrze, ale gmina ma jednak dużo więcej
miejscowości oczekujących na skanalizowanie.
Kiedy one doczekają się? Za kilkadziesiąt lat? 
– mówił z wyrzutem radny Urbaniak. Z kolei radny
Anatol Tkacz odniósł się ogólnie do projektu
budżetu, mówiąc, że prognoza finansowa poka-
zuje na dynamiczny rozwój gminy. – Budżet jest
dobrze skonstruowany i, co ważne, daje nadzieję,
że zadania inwestycyjne  niezapisane, mają też
szansę na realizację – podkreślił radny Tkacz.

Projekt budżetu został przyjęty większością
głosów, gdyż radny Kazimierz Urbaniak zagłoso-
wał przeciw. AAnnKKaa

BEZPIECZNY BUDŻET
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Sołectwo Antoninek
Zakup materiałów na budowę boiska wielofunkcyjnego

8 765,00     

Sołectwo Bocian
Usunięcie drzewa w pasie drogi gminnej 500,00     

Utrzymanie terenu i konserwacja placu zabaw 1 500,00     

Zakup urządzeń na plac zabaw 4 555,00    

Organizacja projektu " Lato na wsi" 1 000,00     

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych           4 500,00     

Sołectwo Borków
Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków

500.000,00           

Zakup materiałów do remontu drogi gminnej, zakup

znaków  drogowych 6 000,00     

Usługi transportowe związane z remontem drogi 336,00     

Zakup tablicy informacyjnej 500,00     

Utrzymanie terenu i konserwacja sprzętu na placu zabaw

975,00     

Sołectwo Chrosna
Dofinansowanie budowy chodnika 

przy drodze powiatowej 40 000,00          

Zakup materiałów do wykonania przyłącza 

wodociągowego 6 000,00     

Remont dróg - zakup materiałów 3 000,00     

Zakup urządzeń na plac zabaw 6 000,00     

Zakup strojów ludowych 1 000,00     

Remont świetlicy wiejskiej  - zakup materiałów 3 000,00     

Utrzymanie terenu boiska 497,00 

Sołectwo Chrząszczówka
Koszenie poboczy 400,00     

Zakup urządzeń do C.O. dla OSP 2 700,00     

Konserwacja placu zabaw i montaż urządzeń 289,00     

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 8 328,00     

Sołectwo Człekówka
Przebudowa świetlicy

Budowa chodnika przy drodze gminnej

70.329,00 

Sołectwo Dobrzyniec
Przebudowa drogi gminnej II etap 300.000,00          

Zakup tablic informacyjnych 5 523,00     

Utrzymanie terenu placu zabaw 500,00     

Aktywne spędzanie wolnego czasu 4 000,00     

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

drogi gminnej Sępochów-Dobrzyniec           18.000,00

Największym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym w gminie jest „BUDOWA
KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL- BUDOWA
BIEŻNI I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ”,  któ-
rego finalizacja  jest zaplanowana na rok
2020. W roku 2017 na powyższy cel prze-
znaczona zostanie  kwota 1.160.000 zł.

W zakresie infrastruktury rekreacyjnej zaplanowano
wydatki na przebudowę świetlic wiejskich we
Władzinie, Rudnie i Człekówce w kwocie 160.000 zł,
zakup wyposażenia na place zabaw w kwocie 38
555 zł i siłowni zewnętrznych  -  45 416 zł.

Na wydatki na drogi publiczne przeznaczono
kwotę 1.790.000 zł,    z czego 120.000 zł zosta-
nie wydane jako dotacja dla powiatu otwockiego
na budowę chodników przy drogach powiato-
wych w Chrośnie, Kątach i Sufczynie. W 2017 r.
Gmina Kołbiel dokona przebudowy dróg gmin-
nych: Kołbiel – Borków, II etapu przebudowy
drogi gminnej w Dobrzyńcu, drogi gminnej w Lu-
bicach II, ulicy Orzechowej w Kołbieli, we
współpracy z GDDKiA skrzyżowania ulic Kawały
i 1-go Maja w Kołbieli; wykonania nakładki na
drodze gminnej w Skorupach  i chodnika przy
drodze gminnej w Człekówce. Zaplanowano
przygotowanie projektów przebudowy dróg
gminnych: Rudno-Oleksin, Sępochów-Dobrzy-
niec, w Sufczynie, ul. Gościniec w Gadce, ul.
Słonecznej w Kołbieli ( w tym ostatnim przy-

padku wraz z regulacją własności gruntu użyt-
kowanego jako droga).

Na oczekiwaną przez mieszkańców rozbudowę
sieci kanalizacyjnej zaplanowano kwotę 800.000
zł, a oświetleniowej - 170.000 zł. W 2017 r. konty-
nuowany będzie remont gminnego targowiska 
w Kołbieli   na co zaplanowano kwotę 160.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na obiekty oświatowe
obejmą termomodernizację budynku szkoły pod-
stawowej w Rudzienku wraz z instalacją fotowol-
taiczną na co przeznaczono  kwotę 242 491 zł
oraz  budowę instalacji fotowoltaicznej na bu-
dynku przedszkola w Kołbieli na co zaplanowano
kwotę 100.000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zapla-
nowano także wydatki stymulujące rozwój gminy
na zadania takie jak: scalenie terenów w Kołbieli
w kwocie 150.000 zł i opracowanie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie 
w kwocie 60.000 zł.

W celu aktywizacji mieszkańców od
2010 r. w budżecie gminy Kołbiel wyodręb-
niane są środki na fundusz sołecki dla po-
szczególnych sołectw.  Na rok 2017 zgodnie
ze wzorem wyliczania kwoty funduszu
sołeckiego, zawartym w ustawie, wydatki 
na fundusz sołecki dla 29 sołectw wynoszą
396 313,00. RReedd..

INWESTYCJE GMINY NA ROK 2017
W budżecie gminy Kołbiel na 2017 r.  zaplanowano na inwestycje kwotę 5.016.396,00 zł 

stanowiącą przeszło 18 %  ogółu wydatków budżetowych. 

Wydatki budżetowe gminy Kołbiel w 2017 z podziałem na sołectwa
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Zakup kostki 3 000,00     

Ułożenie  kostki 1 000,00     

Sołectwo Gadka
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

ul. Gościniec 18.000,00

Remont dróg i ulic  gminnych 5 866,00     

Zakup materiałów do remontu budynku OSP 10 000,00     

Zakup karuzeli na plac zabaw 4 000,00     

Sołectwo Głupianka
Remont drogi gminnej 2864,00 

Zakup kosiarki w celu utrzymania terenu placu zabaw

2 000,00     

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 1000,00 

Ułożenie kostki przy budynku świetlicy 4 500,00     

Sołectwo Gózd
Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw

2 500,00     

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 5 588,00     

Sołectwo Karpiska
Remont dróg gminnych. 5 470,00     

Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej

3 500,00    

Zakup  materiałów do remontu i wyposażenia placu zabaw

2 500,00 

Zagospodarowanie czasu wolnego  mieszkańców

2 000,00     

Sołectwo Kąty
Dofinansowanie budowy chodnika 

przy drodze powiatowej 40 000,00          

Zakup materiałów do naprawy ul. Olchowej 4 000,00     

Usługa remontu ul. Olchowej 3 000,00     

Zakup materiałów i usług do wykonania C.O. 

w budynku OSP 10 000,00    

Zakup materiałów i usług do urządzenia 

boiska sportowego 4800,00             

Zakup tablic informacyjnych 549,00     

Działalność kulturalno-integracyjna mieszkańców 500,00     

Sołectwo Kołbiel
Remont targowiska gminnego 160.000,00 

Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków 500.000,00 

Przebudowa skrzyżowania ulic Kawały i 1-go Maja

220.000,00

Przebudowa ul. Orzechowej 160.000,00 

Wykonanie regulacji własności gruntu ulicy Słonecz-

nej i opracowanie dokumentacji projektowej

38.000,00 

Scalenie terenów w Kołbieli 150.000,00

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku 

przedszkola w Kołbieli 100.000,00

Zakup obieraczki do kuchni szkoły/przedszkola 

w Kołbieli 10.000,00

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego– bieżni 

i boisk do piłki nożnej 1160.000,00 

Zakup barierki dla OSP 2 000,00     

Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00     

Działalność harcerzy 1 000,00     

100-lecie OSP - program artystyczny 4 753,00     

Zakup  materiałów do remontu budynku

na targowisku - Klub Seniora 10 000,00     

Turniej piłki nożnej dla najmłodszych 5 000,00     

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 7 000,00     

Sołectwo Lubice
Zakup materiałów do remontu drogi 9 330,00     

Usługa remontowa drogi gminnej 2 000,00     

Zakup urządzeń na plac zabaw 4 000,00     

Zakup blachy na naprawę dachu świetlicy 1 000,00     

Sołectwo Lubice II
Przebudowa drogi gminnej 250.000,00

Zakup destruktu do utwardzenia drogi gminnej 8 519,00 

Sołectwo Nowa Wieś
Remont drogi gminnej - usługa 7 750,00    

Sołectwo Oleksin
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

drogi gminnej Rudno -Oleksin 18.000,00

Zakup urządzeń i utrzymanie placu zabaw 9810,00 

Sołectwo Podgórzno
Zakup urządzeń na plac zabaw,  zakup kosy spalinowej

i innych materiałów  do utrzymania placu zabaw

4 164,00    

Zakup stołu i materiałów do odnowienia świetlicy

3 000,00     

Wykonanie ogrodzenia świetlicy 2 000,00     

Sołectwo Radachówka
Remont dróg gminnych 3102,00     

Zakup koszy na śmieci 1 000,00     

Prace przygotowawcze i roboty remontowo- napraw-

cze zabytkowej kaplicy 7000,00 

Sołectwo Rudno
Budowa kanalizacji

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

drogi gminnej Rudno -Oleksin 18.000,00

Przebudowa świetlicy wiejskiej

Zakup tablic z nazwami ulic 2 000,00     

Zakup strojów ludowych 1 000,00     

Zakup materiałów  do wykonania C.O. w świetlicy

16 159,00     

Sołectwo Rudzienko
Budowa kanalizacji

Termomodernizacja budynku szkoły wraz z montażem

instalacji fotowoltaicznej 242491,00

Remont dróg gminnych 6724,00 

Zakup urządzeń na plac zabaw 5 000,00     

Zakup pieca C.O. 12.000,00 

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 9 000,00     

Sołectwo Sępochów
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 

Sępochów-Dobrzyniec 18.000,00          

Zakup drzwi do budynku OSP 2 750,00     

Zakup krzewów i kwiatów 500,00     

Zakup materiałów na ogrodzenie, kostki brukowej, 

cementu, gier i piłek 9 389,00

Sołectwo Siwianka
Naprawa drogi nr ew. 144 6 648,00     

Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw

1 000,00     

Zakup strojów ludowych 1000,00 

Organizacja pikniku letniego 1500,00 

Sołectwo Skorupy
Wykonanie nakładki na drodze gminnej 80 000,00          

Zakup garażu blaszanego , toalety toi toi 3 011,00     

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 6 000,00     

Sołectwo Stara Wieś Druga
Zakup ażurów do ułożenia rowu 7 811,00  

Sołectwo Sufczyn
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej

18 000,00

Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze

powiatowej 40 000,00          

Remont dróg gminnych 2300,00 

Zakup urządzeń na plac zabaw 6 000,00     

Utrzymanie placu zabaw 215,00     

Zakupy do świetlicy wiejskiej: regału gospodarczego,

siatek  do okien z montażem 2 200,00     

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 5 000,00     

Sołectwo Teresin
Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców

1 500,00     

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej

8 741,00

Sołectwo Wola Sufczyńska
Zakup materiałów do remontu i wyposażenia 

świetlicy wiejskiej 8 000,00    

Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej

3462,00    

Remont dróg gminnych 2 500,00 

Sołectwo Władzin
Przebudowa świetlicy wiejskiej

Zakup tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zakup

lustra drogowego, naprawa dróg 2 510,00     

Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, zakup

wyposażenia na plac zabaw 2 300,00     

Zakup strojów ludowych 300,00     

Zakup wyposażenia do budynku świetlicy:

zlewu, kranu, szafki 531,00     

Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej

5 000,00     
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Radni kolejnych kadencji w gminie Kołbiel
nie rywalizują na sesjach, która droga czy
inna inwestycja ma być wykonywana 
w pierwszej kolejności. Wszystkie bo-
wiem inwestycje rozpisane są na lata 
i z góry wszystkim jest wiadome, gdzie 
i co będzie remontowane czy budowane.

W roku ubiegłym gmina przebudowała wiele dróg,
między innymi drogę w miejscowości Lubice II 
o długości 800mb. Jest to drugi odcinek, na któ-
rym została położona nakładka asfaltowa. W roku
2015 gmina przebudowała pierwszy odcinek 
o długości 743 mb.

Zadanie obejmowało: roboty przygotowaw-
cze, pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę 
z kruszyw łamanych, nawierzchnie: warstwa
wiążąca i warstwa ścieralna, pobocza, oczysz-
czenie rowów, oznakowanie oraz zjazdy gospo-
darcze.   Wykonawcą drogi  wybranym w przetar-
gu nieograniczony zostało  Przedsiębiorstwo Pro-
dukcji, Handlu i Obrotu POLHID z Kobyłki. Prace
zakończone zostały pod koniec lipca, a ich koszt
wyniósł niecałe 260 tys. zł.

Przy okazji przebudowy drogi wykonawca
oczyścił i udrożnił kilka przepustów. Niestety, nie
mógł oczyścić zarośniętych i zasypanych  rowów
na terenach prywatnych, co sprawia, że woda 

z wiosennych roztopów czy ulewnych deszczy za-
lewa uprawne pola, opóźniając prace rolnicze lub
w ogóle je uniemożliwiając.

W powiecie otwockim powstało już kilka-
naście Spółek Wodnych działających na zasadzie
organizacji pozarządowych. Wystarczy kilka ener-
gicznych osób, by taką spółkę zawiązać, zare-
jestrować, otrzymać dotację z powiatu w wyso-
kości 50 tys. zł, a od gminy ok. 5 tys. i zacząć
działać, czyli udrożnić rowy, przekopać nowe 
i w ten sposób wody z roztopów i opadowe skie-
rować do Świdra czy innych cieków wodnych. Tak
więc wszystko w rękach mieszkańców, a nie tylko
i wyłącznie gminy. AAnnKKaa

DROGI BUDOWANE SĄ PLANOWO
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SZKOŁA W KĄTACH MA HALĘ
30 listopada odbyła się długo wyczeki-
wana uroczystość otwarcia sali sportowej. 

Przybyli zaproszeni goście, a wśród nich gospo-
darz gminy wójt Adam Budyta, proboszcz parafii
pw. Trójcy Świętej w Kołbieli ksiądz Krzysztof Ab-
ramowski, radni powiatowi:  Aneta Bartnicka,
Grzegorz Michalczyk,  Dariusz Sokół, wójt Gminy
Celestynów Witold Kwiatkowski, zastępca wójta
Gminy Kołbiel Ewa Mazek, zastępca przewod-
niczącego Rady Gminy Kołbiel  Alicja Rybak oraz
radni Gminy Kołbiel,  skarbnik Gminy Kołbiel
Hanna Michalska, przedstawiciel  firmy ROSA-
BUD, dyrektor GZEAS Bożena Wilczek oraz dy-
rektorzy gminnych placówek oświatowych,
strażacy, przedstawiciele instytucji współpra-
cujących ze szkołą i prasy, oraz rodzice i miesz-
kańcy. Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia
Michałowska w podziękowaniu za zaproszenie
skierowała list do Nauczycieli i Uczniów. 

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą spra-
wowaną przez Proboszcza parafii pw. Trójcy Świę-
tej w Kołbieli Księdza Krzysztof Abramowskiego 
w intencji tych, którzy przyczynili się do wybudo-
wania sali, wszystkich zebranych, ich rodzin i tych,
którzy będą korzystali z sali sportowej. Następnie
dyrektor Renata Rosłoniec powitała zebranych 
i wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy przyjęli
zaproszenie i przybyli na uroczystość. Skierowała
słowa podziękowania do tych, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do powstania tego obiektu
i czuwali nad prawidłowym przebiegiem budowy,
aby społeczność szkolna i mieszkańcy mogli 
korzystać z bezpiecznej i dobrze wyposażonej sali.
Nawiązując do słów św. Jana Pawła II „Sport jest
radością życia, zabawą, świętem a więc jako taki
powinien być ceniony”, które zostały wybrane za
motto tej uroczystości, życzyła aby tak właśnie
sport był postrzegany przez użytkowników sali.
Aby ponadto uczył cierpliwości, wytrwałości, po-
kory, systematyczności, samodyscypliny współ-
pracy w grupie, tolerancji i zasad fair-play. Zwróciła
uwagę, że możliwość udziału w zajęciach sporto-
wych przez dzieci i młodzież jest formą pożytecz-
nego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Następnie do zgromadzonych skierował słowo
wójt Gminy Kołbiel. W jego głosie brzmiała radość
z faktu, że w gminie powstał kolejny piękny obiekt
sportowy, który będzie służył uczniom i miesz-
kańcom. W ciepłych słowach zwrócił się do
uczniów, życząc wielu wspaniałych doświadczeń
sportowych oraz tego, aby nowa sala służyła im
w wieloraki sposób. Wraz z zastepcą przekazał na
ręce  dyrektor szkoły w prezencie projektor multi-
medialny, który pomoże „zamienić” salę sportową

w salę kinową. Równie życzliwe i pełne radości
słowa skierowali do budowniczych sali i społecz-
ności szkolnej radni powiatowi, wójt Gminy Cele-
stynów  Witold Kwiatkowski z radną Agnieszką
Wojtaś, dyrektorzy gminnych placówek oświato-
wych. Uczniowie bardzo ucieszyli się z kolejnych
prezentów otrzymanych na „urodziny” sali spor-
towej: stołu do tenisa, paletek oraz piłek do gier
zespołowych. Po tych wystąpieniach nadeszła
chwila oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie
wstęgi czego dokonali: wójt Gminy  Adam Budyta,
przedstawiciel firmy ROSA-BUD, przewodniczący
Rady Rodziców, przewodnicząca Samorządu Ucz-
niowskiego i dyrektor szkoły. Po tej uroczystej
chwili ksiądz proboszcz poświęcił nowy obiekt.
Następnie oddano głos uczniom klas III-VI, którzy
na tle dekoracji zawierającej symbole narodowe,
symbole olimpijskie oraz motto uroczystości
przedstawili część artystyczną. Ukazali w niej
krótką historię dotyczącą olimpiad. Dla zebranych
zatańczyły greckie boginie, a uczniowie zaprezen-

towali swoje talenty sportowe oraz złożyli 
uroczyste przyrzeczenie, że będą „współzawodni-
czyć uczciwie dla chwały sportu i honoru szkoły”.
Piosenka o sporcie wykonana na zakończenie
przez wszystkich artystów tak spodobała się goś-
ciom, że włączyli się w rytmiczne klaskanie, 
a niektórzy nawet podśpiewywali refren. Ucznio-
wie zostali nagrodzeni zasłużonymi brawami i za-
proszeni na tort ufundowany przez Radę
Rodziców. Na Gości czekał poczęstunek przygo-
towany przez dyrektora szkoły, nauczycieli i pra-
cowników. Przy tej okazji Goście mogli zobaczyć
salę, w której dotychczas odbywały się zajęcia
sportowe i utwierdzili się w przekonaniu, że
nowy obiekt był w tej szkole bardzo potrzebny.
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przygoto-
wania i przebiegu uroczystości. Wypowiedziano
wiele miłych słów pochwały i uznania, które
sprawiły radość organizatorom i wynagrodziły
ogrom trudu włożonego w przygotowanie uro-
czystości.  AAnnKKaa
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Przejście na emeryturę już od dawna
nie kojarzy się z bamboszami, szlafro-
kiem i niańczeniem wnuków. Coraz
częściej z aktywnym spędzaniem czasu:
wycieczkami, spotkaniami…Tak też jest
w gminie Kołbiel.

Gminny Klub Seniora w Kołbieli „Zawsze Młodzi”, mimo
że działa od roku, stał się na tyle aktywny, że wójt gminy
Adam Budyta, przydzielił im niewielki budynek znaj-
dujący się przy placu targowym w Kołbieli. Nim jednak
Klub mógł go zasiedlić, należało dokonać remontu. Se-
niorzy, wsparci finansowo przez urząd gminy, zakasali
rękawy i przez całe lato z zapałem pracowali. 15 paź-
dziernika uroczyście wprowadzili się do  swojej siedziby.
I żeby tradycji stało się zadość zaprosili gości na para-
petówkę. Z Celestynowa przybyła dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Hanna Pawłowska, prezes Stowarzy-
szenia Kultury Mazowsza Andrzej Kamiński,  
z Koł-bieli wicewójt gminy Ewa Mazek, skarbnik gminy
Hanna Michalska i małżeństwo Trzaskowskich z Kar-
czewa, które uświetniło osiedliny muzyką. Gości i człon-
ków Klubu Seniora powitała przewodnicząca

Bogusława Araszkiewicz, a na ręce wicewójt i skarb-
nika złożyła serdeczne podziękowania za pomoc 
w adaptacji budynku na cele Klubu. Po wspólnym prze-
cięciu wstęgi zaprosiła wszystkich do suto zastawio-
nych stołów, dzięki sponsorom: Zakładom Piekarskim
Oskroba, Masarni Lubice i Marketowi „Kulfon”, na po-
częstunek. Nie obyło się, jak to na Ziemi Kołbielskiej jest
w zwyczaju, bez śpiewu. Płynęła więc muzyka i słowa
mniej lub bardziej znanych pieśni ludowych do póź-
nego wieczora.

- Posiadanie budynku z kilkoma salkami, za-
pleczem kuchennym i toaletą pozwali nam się

usamodzielnić – stwierdza z nieukrywaną ra-
dością przewodnicząca Araszkiewicz. – Będzie-
my mogli częściej się spotykać, zapraszać na
wykłady różnych prelegentów, autorów książek,
reżyserów i aktorów filmowych, a w długie je-
sienne i zimowe wieczory, jak ongiś nasi dziad-
kowie będziemy się spotykać, by sobie
„ponarzekać” a też pośpiewać, potańczyć – pod-
kreśla ze śmiechem Bogusława Araszkiewicz.

Cóż, wypada tylko życzyć zdrowia i nie
słabnących sił witalnych zawsze młodym 
seniorom kołbielskim. AAnnKKaa  

Zawsze młodzi seniorzy

Gmina Kołbiel nagrodzona
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
rozdał nagrody 38 najlepszym benefi-
cjentom współpracującym z Funduszem
w 2015 r. Nagrody  finansowe wraz ze
statuetkami rozdawane były w dziewię-
ciu kategoriach , jedna z nich trafiła do
Gminy  Kołbiel.

Gmina została laureatem w kategorii Ochrona 
Powierzchni Ziemi za korzystanie z programu 
Usuwanie i unieszkodliwianie  azbestu na terenie
Województwa Mazowieckiego , w ramach któ-
rego otrzymała dofinansowanie w 2015 r. w wy-
sokości 141.609,93 zł, wkład własny Gminy
Kołbiel  24.990,06 zł. Dzięki dofinansowaniu
Gmina Kołbiel odebrała i unieszkodliwiła 624 tony
531 kg wyrobów azbestowych z terenu gminy. 
Zwycięzcy odebrali nagrody podczas uroczystego
finału konkursu 25 października 2016 r. w Mazo-
wieckim Instytucie Kultury w Warszawie . 

Nagroda jest niesamowitym wyróżnieniem 
i potwierdzeniem pozytywnych działań dla ochrony
środowiska na terenie Gminy Kołbiel oraz całego Ma-

zowsza. Jest to również motywacja dla dalszych
przedsięwzięć. Gmina Kołbiel, jak twierdzi wójt Adam
Budyta,  jest zadowolona z dotychczasowej współpracy
z WFOŚiGW . Merytorycznie przygotowani pracow-
nicy zawsze służą pomocą. - Mamy nadzieje,  że jesz-
cze długo środki finansowe z WFOŚiGW będą
wspierały działania samorządów lokalnych na rzecz
środowiska, bo pracy w tym zakresie jest bardzo
dużo. Nasza gmina planuje w najbliższym czasie kon-
tynuacje programu utylizacji azbestu, w celu jak naj-
szybszego wyeliminowania go z naszego terenu.

Kolejnym bardzo dużym wyzwaniem proekologicz-
nym jest kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyj-
nej w Gminie Kołbiel. Nasza gmina stara się o środki
na termomodernizacje obiektów szkolnych oraz
udział w Regionalnym Programie Operacyjnym 
na lata 2014 – 2020 - Odnawialne źródła energii 
OZE – stwierdza wójt Budyta i składa wyrazy po-
dziękowania WFOŚiGW za   dostrzeżenie dotych-
czasowych starań władz samorządowych w dzia-
aniach proekologicznych oraz liczy na dalszą owocną
współpracę. AAnnKKaa



- 10 -

AKTUALNOŚCI

Jesienna sceneria: złote liście na drze-
wach, niebo zasnute chmurami, a jednak
26 października i tamten w 1996, i ten 
w 2016 roku, był dniem radosnym 
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kołbieli. Dwadzieścia lat temu
nasza szkoła otrzymała sztandar i na-
dano jej imię. Od tego dnia, co roku 26
października jest Świętem Szkoły i sta-
ramy się, aby był to dzień wyjątkowy. 

Podobnie jak przed laty poczty sztandarowe ufor-
mowały kolumnę. Na czele stanął poczet sztan-
darowy ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kołbieli, za nim nauczyciele naszej placówki
niosący -przekazany nam pod opiekę - sztandar
III Batalionu 22 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ob-
wodu Mewa- Jamnik – Kamień.  Następnie ko-
lejno ustawili się chorąży wraz z asystą
Publicznego Gimnazjum im. Oskara w Kołbieli,
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uś-
miechu w Rudzienku oraz Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.  Dy-
rektorzy kołbielskich placówek oświatowych, za-
proszeni goście i uczniowie szkoły ruszyli w takim
szyku na mszę świętą do kościoła p.w. Świętej
Trójcy. Po przemarszu przez kołbielski Rynek
weszliśmy do kościoła, gdzie proboszcz Krzysz-
tof Abramowski odprawił uroczystą mszę świętą
w intencji naszej placówki.

Druga część uroczystości miała miejsce 
w auli szkolnej, gdzie powitała zebranych  Agata
Michalczyk - dyrektor naszej szkoły. Przypo-
mniała także zgromadzonym najważniejsze in-
formacje związane z genezą  Święta Szkoły.
Wójt Gminy Kołbiel - Adam Budyta w swojej wy-
powiedzi podkreślił, że ważne jest, aby ucznio-
wie szkoły pamiętali o bohaterach lat minionych
i przekazał w prezencie książki do biblioteki
szkolnej. Co ważne, Adam Budyta, dawniej nau-
czyciel i dyrektor naszej szkoły, miał zaszczyt 26
października 1996 roku wraz z  Anną Świderską,
Teresą Maszkiewicz, również obecną na uro-
czystości oraz  Romanem Przeradzkim, pełnić
zaszczytną rolę rodzica chrzestnego naszego
sztandaru. Głos zabrał także pan Franciszek Ma-
tosek, członek AK, który poprosił, aby uczniowie
na znak pamięci  nosili znaczki z symbolem AK,
a  Maria Szlenkier, występująca w imieniu męża
Mieczysława Szlenkiera - uczestnika Powstania
Warszawskiego, podarowała uczniom książkę 
o wojennych losach rodziny Szlenkierów. Obecni
na uroczystości dyrektorzy placówek oświato-
wych z terenu naszej gminy życzyli szkole dal-
szych sukcesów.

Dwadzieścia lat to dużo, o czym przekonali
się wszyscy podczas następnego punktu pro-
gramu, gdy zaprezentowano film ukazujący frag-
menty uroczystości z 26 października 1996 roku
oraz obecny wygląd szkoły.  Niektórzy uczniowie

mogli rozpoznać swoich rodziców w pokazywa-
nych materiałach, zaś obecni na uroczystości ro-
dzice- siebie.  Po prezentacji  Agata Michalczyk
wręczyła pamiątkowe medale kombatantom,
członkom Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej:  Józefowi Orlińskiemu,  Franciszkowi
Matoskowi,  Władysławowi Mazkowi oraz  Mie-
czysławowi Szlenkierowi . 

Środowy poranek był szczególnie wyjątkowy
dla uczniów klas pierwszych. W obecności
wszystkich pocztów sztandarowych  złożyli bo-
wiem ślubowanie na sztandar szkoły, zostali pa-
sowani na ucznia, otrzymali znaczki z logo szkoły
i stali się pełnoprawnymi członkami braci
uczniowskiej. Nigdy wcześniej pierwszoklasiści
nie ślubowali w tak uroczysty sposób, więc
obecni na uroczystości ich rodzice nie kryli wzru-
szenia, wspominając zapewne swoje pierwsze
kroki w szkole.

Tradycją placówki  jest także czczenie pa-
mięci żołnierzy pomordowanych w Katyniu, Char-
kowie i Smoleńsku. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego w asyście wszystkich pocztów
sztandarowych złożyli wiązanki kwiatów oraz za-
palili znicze pod pamiątkowymi tablicami ku czci
podpułkownika Stanisława Batyckiego i pod-
pułkownika Jana Bauera, które wraz z posadze-
niem Dębów Katyńskich odsłonięto na skwerze
przy szkole 14 listopada 2008 roku.

Dwudzieste urodziny naszego sztandaru 

W hołdzie
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i imienia to wyjątkowa chwila, więc przyszedł
czas, by móc zdmuchnąć świeczki na torcie 
- wszak od dawna jesteśmy pełnoletni… Ta czyn-
ność przypadła w udziale  Agacie Michalczyk,
Adamowi Budycie oraz  Teresie Maszkiewicz 
i Krystianowi Królowi, przedstawicielowi Samo-
rządu Uczniowskiego. 

Na uroczystości nie mogło zabraknąć regio-
nalnych tańców w wykonaniu szkolnego zespołu
„Kajducki”. Podopieczni  Grażyny Główki i  Mo-
niki Antosiewicz zaprezentowali swe umiejęt-
ności wokalne w regionalnej przyśpiewce 
„Kołbieli, Kołbieli” oraz taneczne w tańcach „ Tro-
jak” i „Drabant”.

Część artystyczna, przygotowana  przez
klasę VI a i III d wraz z wychowawczyniami  Jo-
lantą Kaczorek oraz  Teresą Zawadą, była lekcją
historii, gdyż wykorzystano w niej materiały

źródłowe dotyczące działalności żołnierzy AK
obwodu Mewa- Jamnik- Kamień obejmującej
tereny Kołbieli.  Uczniowie uczcili również pa-
mięć zamordowanych mieszkańców, żołnierzy
podziemnej armii oraz nauczycieli Publicznej
Szkoły Powszechnej w Kołbieli. Uzupełnieniem
inscenizacji były wzruszające wiersze poświę-
cone wszystkim walczącym o wolną Polskę.
Nad oprawą muzyczną czuwała p. Ewa
Możdżonek, opiekun chóru szkolnego. Gdy
więc zabrzmiały pieśni „Biały krzyż”, „Dziś do
Ciebie przyjść nie mogę” czy „Deszcz, jesienny
deszcz”,  niejednemu zakręciła się łza w oku, 
a publiczność spontanicznie dołączała do
wspólnego śpiewania. 

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć także
wystawę poświęconą historii naszej szkoły, 
na której wyeksponowano zdjęcia, kroniki szkolne,

notatki historyczne i pamiątki związane 
z kołbielską szkołą. Przygotowano również papie-
rowe wydanie okolicznościowej gazetki szkolnej.
Ukoronowaniem święta  był tort dla wszystkich
obecnych, wyjątkowy tort, bo  z logo szkoły ser-
wowany przez rodziców. Naprawdę słodko za-
kończyliśmy ten dzień.

Świętując, nie zapominajmy jednak, że 
z każdym rokiem mniej wśród nas tych, dzięki któ-
rym możemy cieszyć się wolnością. Warto rów-
nież  pamiętać o słowach odczytanych na mszy 
w dn. 26 października 1996 przez  Franciszka Ma-
toska w liście przesłanym  przez Fundację Teresy
i Zdzisława Knobel oraz Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej mówiących, że obecnie
bohaterstwem jest uczciwa praca i nauka dla
dobra ojczyzny naszej, Polski.

MMaałłggoorrzzaattaa  DDrróóżżddżż

dla patrona

--  RRaaddzziiee  PPeeddaaggooggiicczznneejj  ii  pprraaccoowwnniikkoomm  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  
iimm..  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  zzaa  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  cczzęęśśccii  ooffiiccjjaallnneejj    ii  aarrttyyssttyycczznneejj

--  UUrrzzęęddoowwii  GGmmiinnyy  KKoołłbbiieell  
ii  ssaallii  wweesseellnneejj  „„UU  MMaattoosskkaa””  zzaa  wwyyppoożżyycczzeenniiee  sspprrzzęęttuu

--PPiieekkaarrnnii  OOsskkrroobbaa  SS..AA..    zzaa  uuffuunnddoowwaanniiee  jjuubbiilleeuusszzoowweeggoo  ttoorrttuu

--pp..  MMiikkoołłaajjoowwii  MMaazzkkoowwii  ii  jjeeggoo  ffiirrmmiiee  MMAAZZkkii..ppll  
zzaa  uuffuunnddoowwaanniiee  bbaannnneerraa

--pp..  SSłłaawwoommiirroowwii  KKoossnnoo  ii    jjeeggoo  ffiirrmmiiee  FFOOTTOOSSCCAAMM  
zzaa  nnaaggrraanniiee  ffiillmmuu  zz  uurroocczzyyssttoośśccii

--  RRooddzziiccoomm  zzaa  ppoommoocc  ww  pprrzzyyggoottoowwaanniiuu  iimmpprreezzyy

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ SKŁADA PODZIĘKOWANIA:
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WOKÓŁ NAS

10 listopada 2016 roku w Szkole Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Rudzienku odbyła się akademia upa-
miętniająca 98. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości . 

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter.
Wszyscy uczniowie z dumą nosili biało- czerwone
kotyliony, które zdobiły ich odświętne ubrania. Na
początku akademii została przedstawiona prezen-
tacja multimedialna, dzięki której wszyscy zapoznali

się z początkami  państwa polskiego, a także przy-
pomnieli sobie legendę o Lechu, Czechu i Rusie.
Dzieci miały również możliwość obejrzenia zabyt-
ków naszej pierwszej stolicy -Gniezna. Następnie
uczniowie klasy IV, V i VI w formie telewizyjnej ,, Pa-
noramy” zaprezentowali najważniejsze wydarzenia
z historii naszej Ojczyzny, dzięki którym Polska od-
zyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Poprzez
pieśni patriotyczne i wzruszające recytacje wspo-
minali wielkich patriotów: Jana Henryka Dąbrow-
skiego, Józefa Piłsudskiego, a także smutne i bolesne

fakty mówiące o upadku powstań narodowych. Nie-
zwykle wzruszającym momentem było wspólne
odśpiewanie całego hymnu państwowego. W cza-
sie programu poetycko-muzycznego uczniowie
podkreślali piękno naszej Ojczyzny oraz zwracali
uwagę na znaczenie słowa ,, wolność”.

Podczas akademii nawiązywano również do
współczesności, prezentowano różne sposoby
obchodzenia tak ważnego dla Polaków święta.
Była to ciekawa lekcja historii  i patriotyzmu.

MMoonniikkaa  PPeerrsszzoonn

PATRIOTYCZNA AKADEMIA 

Tak wiele zawdzięczamy naszym bab-
ciom i dziadkom, dlatego warto czcić ten
dzień w szczególny sposób!

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu
każdego dziecka, dlatego w tym  szczególnym
dniu, czyli 25 stycznia dzieci  z klas I-III, oddziału
przedszkolnego    i przedszkolaki  pamiętały o swo-
ich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi pa-
niami przygotowały dla nich przedstawienie.

W naszej  szkole w Rudzienku odbyła się uro-
czysta akademia, na  którą licznie  przybyli  za-
proszeni goście, by  dzieci mogły zaprezentować
przed nimi przygotowane niespodzianki. 

Dla zacnych gości  dzieci z klas młod-
szych  przygotowały  program artystyczny  pt.
„Jest taki dzień”, dzieci  z punktu przedszkol-
nego zachwyciły swoich dziadków i babcie
tańcem z  szarfami do  melodii „ Mam tę
moc”, a uczniowie oddziału przedszkolnego

zaskoczyli kolejną niespodzianką, tańcząc 
w pięknie przygotowanych strojach walca  
do  muzyki Dimitija Szostakowicza. Całość
dopełniły pięknie wyrecytowane wiersze,
wspólne odśpiewanie zaproszonym gościom
„Sto lat” i wręczenie prezentów przygotowa-
nych  przez dzieci.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy
wszystkiego najlepszego – nie tylko w dniu ich
święta!! IIwwoonnaa  GGaałłąązzkkaa

Dzień Babci i Dziadka
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SPOTKANIA

AUTOSTOPEM PO MARZENIA
Dzięki współpracy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kołbieli z biblioteką
gimnazjum nie tylko młodzież, ale 
i mieszkańcy gminy mieli okazję
dwukrotnie spotkać się z młodym
podróżnikiem z Mińska Mazowiec-
kiego,  Kamilem Bodzionym.

Podróżował po Europie i Ameryce, odwiedził
wiele państw, zobaczył niezwykłe miejsca, 
a o swych wyprawach opowiadał gimnazjalis-
tom i zainteresowanym  osobom w czasie spot-
kań w listopadzie i grudniu. Celem jego wojaży
było przede wszystkim poznawanie ludzi i na-
wiązywanie z nimi przyjacielskich relacji, a nie
tylko zwiedzanie i podziwianie zabytków. To
dzięki napotykanym osobom zrozumiał lepiej,
co w życiu jest ważne. To dzięki ich pomocy rea-
lizacja marzeń stała się łatwiejsza.

Nie sposób było w ciągu dwóch wizyt
gościa, w szkole i gminnej  bibliotece, do-
wiedzieć się o wszystkim, co napotkał na
swej drodze podróżnik. Pan Kamil skupił się
na kilku wybranych miejscach i je zaprezen-
tował. Zebrani przenieśli się myślami do
Gruzji, Finlandii, Hiszpanii, Francji, zachod-
nich stanów USA, Kanady, Alaski. Opowieść
gościa ilustrowały zdjęcia, które zrobił pod-
czas wyjazdów. Kończąc swą prezentację
Kamil Bodziony podkreślił, że warto mieć
marzenia i je realizować, robić to, co jest dla
nas ważne.

Po spotkaniu uczennice z Koła Dziennikar-
skiego kołbielskiego gimnazjum przeprowa-
dziły krótki wywiad z podróżnikiem. Oto czego
dowiedziały się od zaproszonego gościa.

DDzziieennnniikkaarrzz  ((DD)):: PPooddrróóżżoowwaałł  PPaann  ppoo  wwiieelluu
kkrraajjaacchh,,  bbyyłł  ww  iinntteerreessuujjąąccyycchh  mmiieejjssccaacchh  
ii  ppoozznnaałł  nniieezzwwyykkłłyycchh  lluuddzzii..  CCzzyy  ppoottrraaffii  PPaann
wwsskkaazzaaćć  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaauuwwaażżaallnnąą  rróóżżnniiccęę  mmiięę--
ddzzyy  PPoollaakkaammii  ii  oobbccookkrraajjoowwccaammii??

PPooddrróóżżnniikk  ((KK)): Każdy naród wyróżnia się swoją
kulturą, sposobem zachowania i przyjmowa-
nia gości, dlatego wydaje mi się, że nie można
wskazać tej jednej konkretnej różnicy. W cza-
sie  podróży spotkałem naprawdę miłych i nie-
samo- witych ludzi. Przyjmowali mnie,
traktowali szczególnie i przyświecał im zawsze
ten sam cel - ugościć przybysza najlepiej jak
to tylko możliwe. 

((DD) KKttóórrąą  zz  wwyymmiieenniioonnyycchh  pprrzzeezz  PPaannaa  ppoodd--
rróóżżyy  uuwwaażżaa  PPaann  zzaa  nnaajjwwaażżnniieejjsszząą??

((KK)) To trudne pytanie, bo każda z nich była
dla mnie ważna i do każdej przygotowy-
wałem się skrupulatnie. Jednak gdybym miał
wybrać tylko jedną, to zdecydowanie wyty-
powałbym ostatnią, czyli wyprawę na Alaskę
przez USA i Kanadę.

((DD)) DDllaacczzeeggoo  wwyybbrraałł  PPaann  wwłłaaśśnniiee  ttęę  ppooddrróóżż??

((KK))  Wybrałem ją, ponieważ w czasie jej trwa-
nia nauczyłam się szacunku do tego, co się
ma. Zobaczyłem, w jakich, często ekstre-
malnych, warunkach żyją ludzie. Często, np.
muszą pokonać 100 km, aby dostać się do
najbliższego sklepu. My mamy to na wy-
ciągnięcie ręki.. 

((DD)):: CCzzyy  oogglląąddaa  PPaann  pprrooggrraammyy  ppooddrróóżżnniicczzee
ttyyppuu  AAzzjjaa  EExxpprreessss??

((KK))::  Nie zaliczyłbym tego typu programów do
podróżniczych, a raczej do rozrywkowych.
Przyznam się, że ich nie oglądam. Lubię na-
tomiast projekty realizowane przez Martynę
Wojciechowską. Podziwiam ją za odwagę 
i sięganie po trudne tematy, Każda jej  podróż
niesie ze sobą jakieś przesłanie i to jest chyba
najważniejsze. 

((DD)) PPaann  cchhyybbaa  tteeżż  ppoowwiieeddzziiaałł  nnaamm  bbaarrddzzoo
wwaażżnnee  pprrzzeessłłaanniiee,,  wwyynniikkaajjąąccee  zz  ffiillmmuu  WW  ppoo--
ggoonnii        zzaa  sszzcczzęęśścciieemm..  CCzzyy  ttoo  wwłłaaśśnniiee  tteenn  oobbrraazz
ppoolleecciiłłbbyy  PPaann  ggiimmnnaazzjjaalliissttoomm,,  aa  mmoożżee  jjaakkiiśś
iinnnnyy  ffiillmm??

((KK))  Tak, zdecydowanie tak. Jeszcze raz pod-
kreślę to, o czym Wam mówiłem. Kłam-
stwem jest, że marzenia się spełniają - to my
je spełniamy. Dlatego powinniśmy realizować
swe cele, rozwijać pasje. Powtórzę jeszcze
raz za bohaterem filmu: Nigdy nie daj sobie
wmówić, że czegoś nie da się zrobić.

((DD)) DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa  wwyywwiiaadd..  TToo  bbyyłłoo  nniiee--
zzwwyykkłłee  ssppoottkkaanniiee  ii  nnaa  ppeewwnnoo  kkaażżddyy  zz  nnaass  wwyy--
nniióóssłł  zz  nniieeggoo  ccoośś  ddllaa  ssiieebbiiee..

((KK)) Ja również dziękuję. Gimnazjum to dla
mnie niezwykły okres w życiu, bo jak mó-
wiłem wcześniej, to właśnie wtedy roz-
począłem swoją przygodę związaną 
z poznawaniem nowych miejsc, a przede
wszystkim niesamowitych ludzi. 

JJoollaannttaa  RRuussiieecckkaa  --  KKęęddzziioorraa
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Już od wielu lat w Gminnym Przedszkolu
w Kołbieli, przed świętami Bożego Naro-
dzenia, dzieci pod kierunkiem wycho-
wawców wystawiają „Jasełka”. Wcześ-
niej, każda z sześciu grup wiekowych,
przez wiele tygodni skrupulatnie przygo-
towuje się do tego przedstawienia. 

Dzieci uczą się recytowania przydzielonych teks-
tów, śpiewania kolęd, korzystania z mikrofonu, po-
ruszania się po scenie i współpracy w zespole. 
W pracach poprzedzających występy biorą udział
również rodzice, którzy mają za zadanie przygo-
towanie dla swoich dzieci scenicznych strojów.

W dniach od 19 do 21 grudnia 2016 r. panowała
w przedszkolu świąteczna atmosfera. Każdego dnia
dwie grupy wiekowe prezentowały przed zapro-
szoną publicznością swoje przedstawienia.

Na uroczystość wszystkie grupy zaprosiły
swoich rodziców oraz panią dyrektor, Agnieszkę
Dziedzic. Ponadto dzieci z trzech najstarszych grup
zaprosiły gości specjalnych. „Pszczółki” -  pana
wójta, Adama Budytę, „Krasnoludki” – księdza pro-
boszcza, Krzysztofa Abramowskiego, a „Tygryski”
– Komisję Oświatową działającą przy Radzie Gminy
Kołbiel (członkowie Komisji nie znaleźli jednak
czasu, by obejrzeć występy przedszkolaków.)

Dzieci występowały na scenie, gdzie usta-
wiono bajecznie kolorową choinkę. W pięknej, zi-
mowej scenerii, przed iskrzącą się kolorowymi

światełkami szopą, nad żłóbkiem pochylali się Ma-
ryja i Józef. Obok nich poruszały skrzydłami bie-
lutkie anioły w lśniących aureolach nad głowami.
Zachwyt widowni budzili bogato ubrani królowie
dostojnie zmierzający do nowo narodzonego dzie-
ciątka z darami: mirrą, kadzidłem i złotem. Nie za-
brakło też pasterzy składających Jezusowi pokłon.
W niektórych przedstawieniach pojawiały się rów-
nież zwierzęta, np.: niedźwiedź, pająk, wiewiórka,
sowy  i  pszczoły, które z wielkim przejęciem

składały dzieciątku hołd i ofiarowały prezenty:
miód, płótno utkane z pajęczej nici, ptasi puch na
poduszkę, orzechy,   a także deklarowały opiekę.

Dzieci przy akompaniamencie pianina pięk-
nie śpiewały zarówno tradycyjne, jak i dziecięce
kolędy, budząc wzruszenie w sercach widowni.

Miłym akcentem był olbrzymi wór ze słody-
czami, którymi częstował wójt Budyta i wzajemne
składanie świątecznych życzeń oraz dzielenie się
opłatkiem.

MALI ARTYŚCI 
WYSTAWILI „JASEŁKA”

Pod koniec listopada Gminne Przed-
szkole w Kołbieli otrzymało od Wójta
Gminy Kołbiel - Adama Budyty kolorowy,
trójkomorowy pojemnik do segregacji
odpadów wraz z prośbą, by wykorzysty-
wać go w edukacji ekologicznej.

W związku z tym w każdej grupie wiekowej zos-
tały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne, któ-
rych celem było poznanie przez dzieci zasad
selektywnej zbiórki odpadów, praktyczne wy-
korzystanie tej wiedzy na zajęciach, a także zro-
zumienie konieczności segregowania śmieci.

W toku zajęć przedszkolaki stwierdziły, że
śmieci „produkują” wszyscy – zarówno dzieci,
jak i dorośli. Dowiedziały się, że bardzo dużo nie-
potrzebnych przedmiotów z plastiku, szkła, me-
talu czy papieru można po odpowiednim
przetworzeniu ponownie wykorzystać, ale pod
warunkiem, że przed wyrzuceniem zostaną po-
segregowane i umieszczone w odpowiednich
pojemnikach. Dzieci nazywały kolory pojemni-
ków i wspólnie z nauczycielką określały, na jakie
śmieci są one przeznaczone. Każdy uczest-
niczący w zajęciach przedszkolak miał za zada-

nie wrzucić wybrany przez siebie (z zestawu
przygotowanego przez nauczycielkę) przedmiot
do właściwego pojemnika. Dzieci, pod czujnym
okiem nauczycielek, same pilnowały, żeby nie
było pomyłek. Okazało się, że wszystkie przed-
szkolaki poradziły sobie znakomicie. W prak-
tyczny sposób wykorzystały zdobyte na
zajęciach wiadomości.

Dzieci rozważały także problem, jak postę-
pować, by zmniejszyć ilość śmieci. Pod kierun-

kiem wychowawców doszły do następujących
wniosków:
• podczas robienia zakupów trzeba korzystać 
z toreb wielokrotnego użytku;
• nie powinno się kupować rzeczy, które już 
posiadamy;
• wszystkie odpady należy segregować, aby
materiał, z którego zostały zrobione, ponownie
wykorzystać do wyprodukowania nowych
przedmiotów.
Dla utrwalenia zdobytych na zajęciach wiado-
mości dzieci za pomocą różnych technik pla-
stycznych, takich jak: kolorowanie kredkami,
malowanie farbami plakatowymi, wyklejanie
skrawkami papieru, ozdabiały  w odpowiednich
kolorach rysunki konturowe pojemników do se-
lektywnej zbiórki odpadów.

Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do
wyrabiania u przedszkolaków nawyku poprawnego
segregowania śmieci, rozwijania poczucia odpo-
wiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz
kształtowania postaw proekologicznych.

Ekologia w przedszkolu
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W Gminnym Przedszkolu w Kołbieli 
corocznie celebrowane jest Święto Nie-
podległości. W dniu 10.11.2016 r. wszys-
tkie dzieci odświętnie ubrane, z przy-
piętymi biało – czerwonymi kotylionami
udały się do sali widowiskowej, gdzie
czekał na nie zaproszony gość – Wójt
Gminy Kołbiel, Adam Budyta, współau-
tor książki „Małe Ojczyzny. Historia
gminy Kołbiel”.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor przedszkola,
Agnieszka Dziedzic, witając pana wójta oraz
dzieci z sześciu grup przedszkolnych. Następ-
nie zabrała głos Agnieszka Anusz, sprawująca
pieczę nad przebiegiem uroczystości. Przypo-
mniała dzieciom nazwę święta i w kilku zda-
niach wyjaśniła słowo – niepodległość. Potem
wszyscy uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn
państwowy, a dzieci z grupy „Tygryski” wyrecy-
towały wiersz Władysława Bełzy pt. „Kate-
chizm polskiego dziecka”. Po wysłuchaniu
wiersza  wójt zadał dzieciom kilka pytań, m.in.:
,,Jak nazywa się kraj, w którym mieszkamy?, Jak
nazywają się mieszkanki i mieszkańcy Polski?,
W jakich miejscowościach na terenie gminy
Kołbiel mieszkają uczęszczające do przedszkola
dzieci?” Zapytał także o symbole narodowe 
– godło i flagę widniejące na okolicznościowej
dekoracji. Na wszystkie pytania dzieci odpo-
wiedziały poprawnie. Potem pan wójt w przy-

stępny sposób przedstawił  dawne dzieje
Kołbieli. Wspomniał też o żołnierskich grobach
znajdujących się na pobliskim cmentarzu, gdzie
pochowano bohaterów walk o wol- ność Polski.

W dalszej części uroczystości przedszko-
laki obejrzały film, w którym animowana
postać, przedstawiająca się jako „Polak mały”,
opowiadała o polskich symbolach narodo-
wych. Część pierwsza filmu nawiązywała do
legendy o założycielu państwa polskiego 
– Lechu, który zachwycony widokiem unoszą-
cego się w powietrzu białego orła, wybrał go
na godło państwowe, a w miejscu, gdzie orzeł
miał gniazdo, założył pierwszą stolicę Polski
– Gniezno. Druga część filmu dotyczyła flagi
państwowej. Dzieci dowiedziały się, że flagi
wywieszane są z okazji świąt narodowych.
Poznały też znaczenie kolorów polskiej flagi:
biały  oznacza czystość, a czerwony – wa-
leczność. W części trzeciej przed- stawione
były dzieje powstania hymnu narodowego
oraz okoliczności, w jakich ,,Mazurek Dąbrow-
skiego” jest grany lub śpiewany.

Po prezentacji każdej części filmu pan wójt
zadawał dzieciom pytania, by przekonać się,
czy treści przedstawione w filmie są dla nich
zrozumiałe. Mocno podkreślił, że każdy Polak
powinien być dumny ze swojej narodowości,
znać symbole narodowe i odnosić się do nich 
z należytym szacunkiem. Zachęcał, by dzieci
poprosiły rodziców o wywieszanie na domach

biało – czerwonych flag    z okazji świąt pań-
stwowych, aby w ten sposób okazywać swą
miłość do Ojczyzny i przywiązanie do narodo-
wych symboli.

Na zakończenie uroczystości przedszkolaki
obejrzały jeszcze jeden animowany film. Przed-
stawiał on dzieci podróżujące „ciuchcią” 
z południa na północ Polski i śpiewające o mija-
nych miastach: Zakopanem, Krakowie, Warsza-
wie, Toruniu i Gdańsku. Zwrotki piosenki oddzielał
łatwo wpadający w ucho refren, który maluchy
podchwyciły i próbowały śpiewać:

Jesteśmy Polką i Polakiem,
dziewczyną fajną i chłopakiem.

Kochamy Polskę z całych sił,
chcemy, byś również kochał ją i ty.

Cała uroczystość przebiegała w podniosłej, a jed-
nocześnie ciepłej  i serdecznej atmosferze. Pan
wójt Adam Budyta, z zawodu nauczyciel, bazując
na swym doświadczeniu pedagogicznym, łatwo
nawiązał bliski kontakt z dziećmi i stworzył im
wiele okazji do aktywnego uczestnictwa w spot-
kaniu  i śmiałego wypowiadania się.

Udział w spotkaniu pozwolił dzieciom wzbo-
gacić, pogłębić i utrwalić wiadomości o polskich
symbolach narodowych, a także przyczynił się do
odczuwania dumy z faktu bycia Polakiem oraz
wzmocnił uczucie miłości i przywiązania do Oj-
czyzny. AAnnnnaa  OOssiiaall

Święto Niepodległości
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Minęło Boże Narodzenie i powróciliśmy
do codziennej krzątaniny. Okres świąte-
cznej, radosnej atmosfery zastąpiły
zwykłe obowiązki. I choć coraz bliżej do
Świąt Wielkanocnych przypomnijmy
sobie klimat grudniowej ekscytacji,
kiedy każdy gorączkowo zabiegał o sta-
ranne przygotowania świąt, a wszystkim
udzielał się nastrój niecierpliwego ocze-
kiwania na przybycie Mikołaja i prezenty. 

Kołbiel także przygotowała się do Świąt. Zostały
zainstalowane ozdobne lampiony na latarniach, 
a oprócz tych dekoracji na Rynku pojawiła się 9-
metrowa wspaniała, zielona choinka. Drzewko
rozbłysło światłem 6 grudnia podczas Wielkiej Ilu-
minacji Świątecznej Choinki - imprezy zorganizo-
wanej przez Wójta Gminy Kołbiel oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Kołbieli.

Setki kolorowych światełek, bombki, gwiaz-
dki zalśniły pięknym światłem o godz. 16.30. 

Uroczystości towarzyszyło przybycie Świę-
tego Mikołaja, które wprawiło  tłumy uczestni-
ków we wspaniały nastrój. Wyłonił się pieszo
zza zakrętu ulicy Strażackiej i wkroczył dostojnie
na Rynek, wzbudzając entuzjazm zgromadzo-
nych mieszkańców. Zachwycone były dzieci, za-
chwyceni byli dorośli. Krok naszego Mikołaja
spowalniał zapewne dźwigany przez Niego
wielki wór z prezentami. Gdy zmęczony Święty
Mikołaj spoczął na krześle, został otoczony
przez dzieci i zasypany pytaniami: skąd przy-
bywa?;  gdzie są renifery ?; ile ma lat ?  i co ma
w tym wielkim worku ?

Gdy już padły odpowiedzi na wszystkie py-
tania, mimo swoich 120 lat Święty Mikołaj spraw-
nie wydobywał i rozdawał słodkości, wypełniając
czas oczekiwania na inną atrakcję imprezy- roz-

strzygnięcie konkursu „Choinka moich marzeń”
ogłoszonego przez GBP  w Kołbieli. 

Na konkurs wpłynęło ogółem 159 prac wyko-
nanych przez dzieci z Gminnego Przedszkola oraz
dzieci ze szkół podstawowych w Człekówce, 
w Kątach, w Kołbieli i w Rudzienku. Komisja konkur-
sowa wyłoniła laureatów w 4 grupach wiekowych i
w każdej grupie przyznała nagrody i wyróżnienia. 

Laureaci konkursu za swoje bardzo oryginalne
prace otrzymali nagrody książkowe, a nagrody
wręczał niezawodny Święty Mikołaj. W trakcie im-
prezy można było obejrzeć wystawę konkurso-
wych choinek, które wzbudziły wielkie zainte-
resowanie  i podziw dla ich  twórców. 

Wieczór rozświetlony światłem świątecznej
choinki zakończył się serią zdjęć ze Świętym Mi-
kołajem, który obiecał, że na pewno o nas nie za-
pomni i jeszcze do nas wróci. AAddaamm  BBuuddyyttaa

JJaanniinnaa  WWiieecczzoorreekk

ILUMINACJA
świątecznej choinki

Sponsorami choinki byli państwo Katarzyna i Witold Kisielińscy- firma „ Witoplast”.
Słodycze ufundował pan Marcin Sibilski – Delikatesy „ Kulfon SC”.

Nagrody konkursowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli oraz Gmina Kołbiel.
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W listopadzie 2016 r.  Gminna Biblioteka
Publiczna w Kołbieli ogłosiła konkurs
„Choinka moich marzeń” , który  skiero-
wany był do dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz dzieci ze szkół podstawowych. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie
pracy plastycznej (dowolną techniką) przedsta-
wiającej choinkę. Prace należało przekazywać do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli, Filii Bib-
liotecznej w Kątach lub Filii Bibliotecznej w Ru-
dzienku.

Do oceny prac została powołana przez dy-
rektora biblioteki komisja konkursowa w składzie: 
Małgorzata Żelazowska – przewodnicząca ko-
misji, Katarzyna Kisielińska - członek komisji,

Bożena Wilczek  – członek komisji, Janina Wie-
czorek  – protokolant.

01.12.2016 r. prace zostały przygotowane do
oceny komisji. Wszystkie kartki zawierające dane
osobowe dzieci zostały zasłonięte przez organi-
zatorów tak, by prace zostały ocenione anoni-
mowo. Na konkurs wpłynęło ogółem 159 prac.

Nagrody książkowe zostały wręczone lau-
reatom konkursu 6 grudnia 2016 r. w trakcie Wiel-
kiej Iluminacji Świątecznej Choinki  na kołbielskim
rynku. Tam też, na zorganizowanej wystawie,
można było obejrzeć wyróżnione prace. 

Komisja konkursowa podjęła także decyzję,
aby oprócz nagród książkowych każde dziecko,
które wzięło udział w konkursie otrzymało na-
grodę w postaci czekoladowego Mikołaja.

7 grudnia 2016 r. Święty Mikołaj z pracownikiem
biblioteki, jako przewodnikiem, odwiedził SP 
w Kątach, SP w Człekówce, SP w Rudzienku oraz SP
w Kołbieli. Zaglądając do każdej klasy, wyszukiwał
dzieci, które brały udział w konkursie i obdarowywał
je prezentami. Słodkie Mikołaje zostały przekazane
także dzieciom z  Gminnego Przedszkola. Święty Mi-
kołaj zajrzał też do Filii Bibliotecznych, dziękując ich
pracownikom za pomoc przy organizacji konkursu.
Wizyta Świętego Mikołaja w szkołach nie była za-
powiedziana - prawdziwy Mikołaj zawsze zjawia się
niespodziewanie - dlatego wywołała niemałe poru-
szenie wśród uczniów, nauczycieli i pracowników
szkół. Mamy nadzieję, że ta niespodzianka sprawiła
radość nie tylko dzieciom. JJaanniinnaa  WWiieecczzoorreekk

GGBBPP  ww  KKoołłbbiieellii

Choinka moich marzeń

PPiieerrwwsszzaa  ggrruuppaa  wwiieekkoowwaa
ddzziieeccii  ww  wwiieekkuu  pprrzzeeddsszzkkoollnnyymm  33--55  llaattkkii

I nagroda  - ANTONINA ROKICKA
II nagroda - AMELIA ANTOSIEWICZ
III nagroda - TYMON DĄBROWSKI
Wyróżnienie:  MARIA KLOCH

DDrruuggaa  ggrruuppaa  wwiieekkoowwaa
--    kkllaassaa  „„00””

I nagroda - NATALIA MICHALSKA

II nagroda - WIKTORIA ŻURAWSKA
III nagroda - ZUZANNA KOMINEK
Wyróżnienie: WIKTORIA RŻYSKO 

TTrrzzeecciiaa    ggrruuppaa  wwiieekkoowwaa
--  uucczznniioowwiiee  kkllaass  11--33  sszzkkóółł  ppooddssttaawwoowwyycchh

I nagroda  - JULIA JAWORSKA, JAKUB BOCIAN,
JAN PRZYBYSZ, ŁUCJA PTASZEK, DAMIAN
RAFAŁ, MAJA SZCZĘSNA, JULIA WITOS, 
PATRYK WOŹNIAK 

II nagroda  - OSKAR KUPIEŃ
III nagroda JULIA PIÓRKOWSKA 
Wyróżnienia: ZUZANNA WYGLĄDAŁA

BARTEK MAJEWSKI 

CCzzwwaarrttaa  ggrruuppaa  wwiieekkoowwaa
--  uucczznniioowwiiee  kkllaass  44--66  sszzkkóółł  ppooddssttaawwoowwyycchh

I nagroda - KLARA MAZEK
II nagroda - PIOTR  KRASIŃSKI
III nagroda ANNA GNIADEK
Wyróżnienia:  ERYK NIEMIEC
MICHAŁ PIRASZEWSKI
ALEKSANDRA SITKIEWICZ 

LAUREACI KONKURSU
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Teresin. Niewielka miejscowość  licząca
130 mieszkańców ulokowana na pograni-
czu gminy Kołbiel, a przynależna do parafii
Św. Kazimierza Królewicza w Grzebowilku
w gminie Siennica. 

W dzień imienin Teresy do Teresina zjeżdżają tłumy.
Szczególnie dzieje się tak od 2010 roku, gdy za
sprawą mieszkańców Teresina, Oleksina, Grzebo-
wilka i proboszcza z Grzebowilka ks. Przemysława
Ludwiczaka w niewielkiej kaplicy umieszczone zos-
tały relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przed
kaplicą każdego roku budowany jest ołtarz, usta-
wiane są ławki, a w pobliskiej remizie mieszkańcy
szykują poczęstunek dla gości. 

Od trzech lat spotkania ze św. Teresą nazy-
wane są Terezjadą. W tym roku 2 października
msza, dziękczynienie św. Teresie, a następnie
błogosławienie relikwiami, przyciągnęły do Tere-
sina  nie tylko mieszkańców sąsiadujących wsi, ale
też mieszkańców z Siennicy, Mińska Mazowiec-
kiego, Kołbieli, Celestynowa. Wiele kobiet miało na
sobie stroje regionalne, a wszyscy inni ubrani od-
świętnie, w pełnej gali, bo jakże inaczej uczestni-
czyć w imieninach tak zacnej i dobrotliwej świętej. 

- Nasza historia ze św. Teresą od Dzieciątka
Jezus rozpoczęła się w 2010 r., gdy do naszej parafii
przybył nowy proboszcz ksiądz Przemysław Ludwi-
czak – tłumaczy mi jeden z mieszkańców Teresina.
- W  małej kaplicy zamieszkała wraz z nami św. Te-
reska, patronka misji i Doktor Kościoła. To właśnie
proboszcz Przemysław z Grzebowilka był głównym
inicjatorem sprowadzenia do naszej wspólnoty relik-
wii św. Teresy. To jemu kaplica w niewielkiej i spo-
kojnej miejscowości  Teresin skojarzyła się z miej-
scem, gdzie powinna zagościć św. Tereska i wypra-
szać łaski, których tak bardzo wszyscy potrzebujemy.
W związku z relikwiami zmianie uległ wygląd
głównego ołtarza. Mamy piękną figurę Teresy z różą
w ręce. Figury św. Teresy oraz malowidła i obrazy
ukazują ją z bukietem róż, różami u jej stóp lub z różą
w dłoni. I to właśnie róża jest symbolem jej troski 
i miłości dla  społeczeństwa i ludzi na całym świecie,
ale szczególnie jest to symbol tego, że ona zamie-
rzała kontynuować swą miłość i troszczyć się o nas
także po śmierci: „Ja ześlę róże z Raju”. Ja zamierzam
spędzić moje całe życie w Raju, kontynuując dobrą
pracę na ziemi”. Teresa jest wśród nas, z czego się
cieszymy i każdego roku na Jej imieniny spraszamy
gości – mówi z uśmiechem mężczyzna.

Mszę w tym roku, jak i w trzech latach po-
przednich odprawił aktualny proboszcz grze-
bowilckiej parafii ks. Tadeusz Ryglewicz i to on
poprowadził korowód wiernych do remizy, 
w której czekał już na wszystkich poczęstu-
nek oraz muzyka akordeonowa i gitarowa.
Były więc śpiewy i nie zabrakło tańczących
par, jak to zwykle jest na imieninach kochanej
solenizantki. AAnnKKaa

TEREZJADA
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AKTUALNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
jest samodzielną instytucją kultury finan-
sowaną przez Gminę Kołbiel. Na terenie
gminy tworzy sieć biblioteczną składającą
się z:  biblioteki głównej z siedzibą w Koł-
bieli , Filii Bibliotecznej w Kątach oraz Filii
Bibliotecznej w Rudzienku.

Do głównych zadań placówki należy: gromadzenie
księgozbioru, opracowanie formalne i rzeczowe
zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wy-
pożyczanie na zewnątrz, działalność kulturalno-edu-
kacyjna, popularyzacja książek i czytelnictwa.

Biblioteka gromadzi zbiory beletrystyczne,
popularno- naukowe i naukowe ze wszystkich
dziedzin wiedzy, posiada także zbiory multime-
dialne. W chwili obecnej mamy około 34 tysięcy
woluminów, a księgozbiór jest systematycznie
uzupełniany. Poza działalnością podstawową bib-
lioteka organizuje wystawy, konkursy literackie 
i plastyczne, prowadzi lekcje biblioteczne, spot-
kania z autorami.                                                                                                                  

W GBP w Kołbieli istnieje czytelnia interne-
towa, a w niej 5 w pełni wyposażonych stanowisk
komputerowych . Korzystanie z komputerów oraz
dostęp do Internetu jest bezpłatny. Wszystkim za-
interesowanym proponujemy bezpłatną pomoc
w nauce obsługi komputera. Biblioteka oferuje
także swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do pa-
kietu kursów  online. Kursy online stworzone przez
firmę Funmedia to gotowe narzędzia wspoma-
gające naukę języków obcych lub zdobywanie
umiejętności specjalistycznych. Składają się z za-
awansowanych multimediów - gier, fotolekcji, fil-
mów, dialogów i interaktywnych ćwiczeń, które
przyspieszają proces nauczania, czynią go trwal-
szym i bardziej atrakcyjnym.

Proponujemy naszym czytelnikom dostęp do
następujących E-kursów: angielski , hiszpański,
włoski, Pamięć, Fotografia.

GGMMIINNNNAA  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA
PPUUBBLLIICCZZNNAA  WW  KKOOŁŁBBIIEELLII::

Kołbiel, ulica Szkolna 1- budynek Urzędu
Gminy, I piętro s. nr 23  zaprasza:

Poniedziałek    10-18
Wtorek             10-18
Środa                  8-16
Czwartek            8-16
Piątek                10-18

Tel. 25 757 39 92 w. 107; biblioteka@kolbiel.pl 

FFiilliiaa  BBiibblliiootteecczznnaa  ww  KKąąttaacchh  
--  uulliiccaa  SSłłoonneecczznnaa  1144  zzaapprraasszzaa::

Wtorek           8-16
Środa                8-16
Czwartek        10-18

FFiilliiaa  BBiibblliiootteecczznnaa  ww  RRuuddzziieennkkuu
--  uulliiccaa  33  MMaajjaa  9955  zzaapprraasszzaa::

Wtorek          16-20
Środa             10-18
Czwartek       16-20
Piątek             16-20
Sobota             10-14

Biblioteka w Kołbieli

ZZaappllaannoowwaannee  ssppoottkkaanniiaa  aauuttoorrsskkiiee::
1. Spotkanie z Łukaszem Maurycym Stanaszkiem- 23.02 2017 r. – godz. 18.00

2. Spotkanie z Wiesławem Drabikiem – 23.03 2017
( pisarz dla dzieci- spotkanie odbędzie się w SP w Kątach i w SP w Kołbieli).

Pierwsza polska seria political fic-

tion! Marszałek sejmu, Daria

Seyda, budzi się w pokoju hote-

lowym, nie pamiętając, jak się w

nim znalazła ani co się z nią

działo przez ostatnich dziesięć

godzin. Jest przekonana, że stała

się ofiarą manipulacji, ale nie wie,

kto ani dlaczego może za nią stać. Tymczasem Patryk

Hauer, wschodząca gwiazda prawicy, podczas prac ko-

misji śledczej odkrywa polityczny spisek sięgający naj-

istotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer

znajdują się po przeciwnych stronach sceny politycz-

nej. Dzieli ich wszystko, ale połączy jedna sprawa..

"Willow" to pierwszy tom nowej

sagi V.C. Andrews. Willow de

Beers jest dzieckiem adoptowa-

nym, żyjącym w bolesnym roz-

darciu pomiędzy ukochanym tatą

a egoistyczną, bezwzględną

matką, od której dowiaduje się,

że jest córką pacjentki swojego

ojca, wziętego psychiatry. 

Pierwsza książka non fiction o re-

lacjach przyjacielskich, które dziś

stają się równie istotne jak miłość

i rodzina. Znajdziecie w niej poru-

szające opowieści o niezwykłych

głębokich i dramatycznych przy-

jaźniach, a także dziesięć rozmów

ze znanymi psychologami i soc-

jologami m.in. o tym, czy przyjaźń może być konkurentką

miłości, jak przyjaźń nas leczy, do czego są nam potrzebni

wirtualni przyjaciele, czy możliwa jest przyjaźń z eks, jak

przetrwać kryzys w przyjaźni.

Finansowy ninja to esencja wie-

dzy autora i jego doświadczenia

na temat finansów osobistych. To

podręcznik, który uzupełnić ma

braki w edukacji szkolnej. Wyjaś-

nia podstawowe, ale nieoczywiste

zasady, daje proste podpowiedzi

dotyczące mądrego posługiwania

się produktami finansowymi i przestrzega przed za-

grożeniami dla naszych pieniędzy.

W tej książce dziennikarz Polsatu

Sport po raz pierwszy odkrywa

przed czytelnikami kulisy funkcjono-

wania reprezentacji, która dotarła do

ćwierćfinału mistrzostw Europy we

Francji. Przybliża metody selekcjo-

nera, tłumaczy jego decyzje tak-

tyczne, a także przedstawia, jak od

środka funkcjonuje najważniejsza drużyna narodowa w kraju.

POLACY, KTÓRZY PRZEŻYLI

AUSCHWITZ OSTATNI MOMENT,

BY POSŁUCHAĆ OCALONYCH 

Mija 70 lat. Byli więźniowie Ausch-

witz nadal żyją i są wśród nas.

Spotykamy ich na ulicy, w tram-

waju, w aptece. Mijamy w pośpie-

chu, nie zwracając uwagi. Wciąż

mają dużo do opowiedzenia. Oto ich historie.

Nowości
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21 grudnia w Szkole Podstawowej 
w Kątach wystawiono Jasełka. W tym
roku przedstawienie pt. ,,Nie było
miejsca dla Ciebie…” przygotowały
dzieci z punktu przedszkolnego i od-
działu przedszkolnego. 

W małej sali gimnastycznej zebrała się szkolna
społeczność, przybyli niektórzy rodzice i inni goś-
cie. Na „scenie” zaś pojawili się pasterze, królowie,
aniołowie i grupka dzieci. Maryja i Józef przybyli
podczas śpiewania piosenki „Była noc” i spoczęli na

pęku siana. Aniołki okrążyły ich w pięknym układzie
ruchowym do piosenki „Gdyby nie gwiazda w Bet-
lejem”. Pasterze składali dary małemu Jezuskowi
podczas śpiewania piosenki „Bosy pastuszek”, zaś
królowie przybywali do żłóbka w czasie słuchania
utworu „Zamieć”. Piosenki uzupełniane były mó-
wionymi przez dzieci wierszykami i melorecytacją.
Pod koniec przedstawienia wszyscy zebrani za-

śpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Dzieci recytowały także wierszyki o tematyce wi-
gilijnej, a wiersz w wykonaniu chłopca z oddziału
przedszkolnego pt. „Wieczór wigilijny” przypomniał
zebranym, że ważne jest, aby być dobrym dla ludzi.
Przedstawienie zakończyło się roznoszeniem
opłatka przez aniołki. Wszystkim udzielił się wzru-
szający, świąteczny nastrój. 

ANIOŁY W KĄTACH

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się
wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jed-
nym  z nich jest odgrywanie inscenizacji 
o Bożym Narodzeniu zwanych jasełkami.

W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci
klas I - III, które pod opieką Joanny Matosek i  Ag-
nieszki Bielskiej przedstawiły jasełka pt. „Naj-
szczęśliwszy miesiąc grudzień”. Uczniowie
wcielili się w role  pór roku  i miesięcy,  by poka-
zać, że właśnie zimowy grudzień jest najpiękniej-
szy i najszczęśliwszy. Właśnie w wtedy  jest  taki
dzień, bardzo ciepły,  wyjątkowy,  rodzinny  – to
dzień Bożego Narodzenia.

Po spektaklu   aktorzy zaśpiewali pio-
senkę o tematyce świątecznej, a następnie
wszyscy wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
Uczniowie wykazali się świetną grą aktorską,
a wspaniała sceneria i stroje wykonane

dzięki pomocy rodziców dopełniły całe
przedstawienie.

Kiedy część artystyczna dobiegła końca,

każda klasa otrzymała opłatek i rozpoczęło się wiel-
kie łamanie opłatkiem, bo przecież każdy chciał
każdemu złożyć życzenia. AAggnniieesszzkkaa  BBiieellsskkaa

Świąteczna inscenizacja
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Boże Narodzenie to święta wyjątkowe 
i bardzo ważne. Wigilijna noc,  w której
Bóg stał się człowiekiem, jest nam
wszystkim dobrze znana. Ten czas rodzi
radość i dobroć. Pierwsza gwiazdka,
dzielenie się opłatkiem, roziskrzona cho-
inka, włożone pod nią prezenty, ciche
melodie kolęd przenoszą dorosłych 
w świat dzieciństwa, a dzieci wzboga-
cają się w przeżycia, do których zawsze
będą chętnie wracały.

21 grudnia 2016r o godz. 18.00 w Szkole Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
odbyło się przedstawienie jasełkowe. Pani dyrek-
tor Małgorzata Szostak serdecznie powitała
wszystkich zebranych i ciepłymi słowami wpro-
wadziła w nastrój rozpoczynającego się wieczoru.
Na tę okoliczność do naszej szkoły bardzo licznie
przybyli życzliwi goście, a wśród nich: ks. Pro-
boszcz Krzysztof Abramowski, Wójt Gminy Kołbiel
Adam Budyta, radny Powiatu Otwockiego –  Grze-
gorz Michalczyk, radni Gminy Kołbiel – Beata
Ćwiek i  Rafał Kowalczyk oraz rodzice, rodziny na-
szych aktorów, absolwenci szkoły i społeczność
pobliskich miejscowości.

Tradycyjne jasełka w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Człekówce pozwoliły na
uczestnictwo  w wydarzeniach sprzed ponad
dwóch tysięcy lat, bo jakoby Chrystus właśnie
tamtego wieczoru miał do nas przyjść. Urok 
tegorocznych jasełek stworzyły dzieci z najmłod-
szych klas, głownie z zerówki oraz przedstawi-

ciele kl. I, II i kl. IV, a oprawa muzyczna i kolędo-
wanie przypadło w udziale chórowi utworzonemu
z klas: III, V i VI. Przygotowane role, piękne stroje
aktorów, gra świateł i iście bajkowa dekoracja
wszystko to pomogło stworzyć cudowny nastrój,
wywołać przeżycia i wzruszenia u widzów. Grom-
kie brawa na zakończenie były najwspanialszą na-
grodą zarówno dla uczniów biorących udział 
w przedstawieniu, jak i nauczycieli odpowiedzial-
nych za ich przygotowanie.

Na zakończenie spektaklu ponownie głos za-
brała  dyrektor Małgorzata Szostak, dziękując
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia
tego wyjątkowego wieczoru. Następnie swoimi
pozytywnymi przeżyciami i słodkościami podzie-
lili się ks. Proboszcz Krzysztof Abramowski, Wójt
Gminy Kołbiel  Adam Budyta, radny Powiatu
Otwockiego  Grzegorz Michalczyk oraz radny
Gminy Kołbiel  Rafał Kowalczyk.

Po jasełkach odbył się kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów
i nauczycieli naszej szkoły. Cieszył się dużym za-
interesowaniem, o czym świadczyła hojność ku-
pujących, za co serdecznie dziękujemy. Cieszymy
się tym bardziej, że uzyskaliśmy kwotę w wyso-
kości 750 zł i połowę tej sumy przekazaliśmy na
Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce Promy-
czek w Otwocku. Po tych wszystkich emocjach 
i przeżyciach rodzice zaprosili  zebranych na
smaczny słodki poczęstunek.

Serdeczne podziękowania kieruję do nauczy-
cieli, którzy współpracowali ze mną w przygoto-
waniu jasełek, by efekt był taki, jakim mogliśmy
się wszyscy cieszyć. Dziękuję: Annie Żak,  Ale-
ksandrze Solnicy,  Monice Waszelewskiej – Kot,
Jolancie Regulskiej,  Piotrowi Dobrowolskiemu.

DDoorroottaa  ZZiiuubbiińńsskkaa  --  MMaattllaa
fot. Agata Więsik

Jasełka w Człekówce
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Dzień Babci i Dziadka
Kołbiel
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze
dni, w których wnuczęta obdarzają ich
szczególnymi dowodami miłości. 15
stycznia 2017 roku w naszej kołbielskiej
szkole odbyły się gminne obchody Dnia
Seniora.

W spotkaniu uczestniczyli: seniorzy, zastępca
wójta Ewa Mazek oraz kierownik Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej - Jolanta Zduńczyk.
Gości powitała i spotkanie prowadziła dyrektor
szkoły –  Agata Michalczyk.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna obchodów Gminnego Dnia Seniora,
w której wystąpili uczniowie klas II. Pod kierow-
nictwem nauczycieli: Ewy Możdżonek, Doroty
Rosłaniec, Sylwii Piętki i Katarzyny Bogdańskiej
przygotowali wzruszającą, wielowątkową insce-
nizację z pieśnią i tańcem.

Jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy 2b
i 2d, którzy wykonali przedstawienie jasełkowe.

Następnie dzieci z klasy 2a i 2c zaprezentowały
przybyłym gościom program słowno- muzyczny
o Babci i Dziadku. Część artystyczną zakończył
profesjonalnie wykonany przez uczniów polonez
Wojciecha Kilara.

Występy dzieci upewniły przybyłych gości
w tym, że ich wnuczęta mają zdolności mu-
zyczne, taneczne oraz aktorskie. Na koniec uro-
czystości dyrektor szkoły – Agata Michalczyk

oraz zastępca wójta - Ewa Mazek złożyły se-
niorom życzenia wszelkiej pomyślności, zdro-
wia i uśmiechu na co dzień oraz zaprosiły
wszystkich gości na poczęstunek przygoto-
wany przez pracowników szkoły. Na twarzach
gości widać było radość, uśmiech oraz łzy
wzruszenia.

KKaattaarrzzyynnaa  BBooggddaańńsskkaa,,  EEwwaa  MMoożżddżżoonneekk,,  
SSyyllwwiiaa  PPiięęttkkaa,,  DDoorroottaa  RRoossłłaanniieecc,,

Kąty
Dzień Babci i Dzień Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. 
W tych czasie babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi
dowodami miłości. Tradycyjnie, jak co roku, w szkole w Kątach
odbyła się uroczystość z okazji ich święta. 

Dnia 20 stycznia 2017 r. licznie przybyli goście zebrali się w nowej sali spor-
towej, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dzieci z punktu i oddziału
przedszkolnego oraz klas I-III zaprezentowały piękny program artystyczny.

Deklamowały wiersze opisujące ich miłość do dziadków, śpiewały piosenki
oraz wykonały widowiskowe tańce.  Specjalną niespodzianką na tegorocz-
nej uroczystości było przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca Królewna” w wy-
konaniu uczniów klasy IV. 

Po odśpiewaniu gromkiego „Sto lat” dzieci wręczyły babciom i dziadkom
własnoręcznie wykonane laurki oraz upominki. Były to niezwykłe chwile, nie
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich bliskich. Podczas uroczystości
na twarzach zebranych gości dominowały uśmiech, wzruszenie i radość. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za przybycie, życzliwe
przyjęcie występów oraz dobroć i ciepło, jakimi obdarzają swoje wnu-
częta. Życzymy Im dużo zdrowia oraz długich lat życia! OOrrggaanniizzaattoorrzzyy
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Bal karnawałowy w Rudzienku
Początek roku to czas rozrywki i urządza-
nia wspólnych zabaw. Z tego też powodu
w sobotę 14 stycznia r. w Szkole Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Rudzienku odbył się coroczny bal kar-
nawałowy pod hasłem nawiązującym do
dekoracji „Bal wśród gwiazd”.

Przybyli na niego uczniowie z rodzicami, grono pe-
dagogiczne oraz goście. Dzieci przebrane były 
za różnorodne postacie z bajek. Można było spot-
kać Elzę, księżniczkę lub wróżkę, jak również ryce-
rza, Batmana i Zorro. Imprezę prowadzili uczniowie
z klasy V: Gabrysia Rokicka i Hubert Jasiński. Po
przywitaniu wszystkich gości nadszedł czas we-
sołej zabawy. Nie zabrakło także chwil z emocjami
i współzawodnictwem podczas konkursów. Dużym
zainteresowaniem cieszył się konkurs muzyczny
„Jaka to melodia” w kategorii bajka, piosenka i film.
Tutaj najmłodszym uczestnikom z pomocą pospie-
szyli rodzice. Rywalizować można było jeszcze 
w takich konkurencjach jak: taniec parami 
z gwiazdą na głowie, nadmuchanie największego
balonu oraz taniec ze zmianą ubrania. Wszyscy

uczestnicy świetnie się bawili i otrzymali słodkie
nagrody. W czasie balu uczniowie wybierali rów-
nież najpiękniejsze stroje karnawałowe. Gwiazdą
balu zastała Natalia Pieńkowska, natomiast Gwiaz-
dorami Julian Przybysz i Wojtek Skolmowski. 

Kiedy już impreza dobiegała końca, wszyst-
kich zaskoczył Święty Mikołaj, który przybył 

z prezentami dla najmłodszych dzieci. Wtedy
radość była jeszcze większa i została uwiecz-
niona pamiątkowymi zdjęciami. Wspólnym tań-
cem przy piosence „To już jest koniec”
zakończyliśmy bal i na równie radosne chwile
będziemy czekać do następnego roku. 

SSyyllwwiiaa  GGłłóówwkkaa

Nasze Gimnazjum nawiązało współ-
pracę z Fundacją Polskiego Państwa
Podziemnego. W tym roku szkolnym,
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawo-
wej im. Armii Krajowej w Kołbieli, przy-
gotowaliśmy karty bożonarodzeniowe
z życzeniami od dzieci i młodzieży z na-
szej gminy. Nad przygotowaniem kart
świątecznych czuwało koło wycinan-
karskie pod opieką p. Alicji Pacek.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.” JJaann  PPaawweełł  IIII

Te piękne i jakże prawdziwe słowa towarzyszyły
uczniom Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kol-
berga w Kołbieli podczas uroczystej wigilii Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
zorganizowanej w środę 14 grudnia 2016 r.  
w budynku PAST-y w Warszawie. W spotkaniu
uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele mi-
nisterstwa i wojska oraz uczniowie szkół pod-
stawowych  i gimnazjów. Wszyscy przybyli, aby

wyrazić głęboki szacunek i wdzięczność lu-
dziom, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny.
Piękny koncert kolęd  w wykonaniu młodych
adeptów szkoły muzycznej oraz własnoręcznie
wykonane przez naszych uczniów karty z koł-
bielskimi wycinankami i życzeniami świątecz-

nymi ogromnie wzruszyły dzielnych żołnierzy.
Młodzież miała także niecodzienną możliwość
porozmawiania i wysłuchania wspomnień osób
tak zasłużonych dla naszego kraju. Cieszymy się,
że mogliśmy spotkać się z żywą historią i mamy
nadzieję na dalszą współpracę. AAlliiccjjaa  PPaacceekk

NIESPODZIANKI DLA KOMBATANTÓW
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K+M+B  - taki napis wraz z bieżącym ro-
kiem pojawia się corocznie nad drzwiami
naszych domów. Rytuał ten ma swoje
początki w XVIII wieku i przetrwał do
dziś. Przyjęło się, że poszczególne litery
symbolizują imiona Trzech Króli (mędr-
ców): Kacpra, Melchiora i Baltazara. 

Jest to jedno z najważniejszych świąt obchodzo-
nych w kościele katolickim, a jego korzenie się-
gają pierwszych wieków naszej ery. Jest to hołd,
jaki został złożony Jezusowi ze strony mędrców
ze Wschodu, którzy przynieśli ze sobą dary: 
kadzidło - symbol boskości, złoto - symbol władzy
królewskiej oraz mirrę  - zapowiedź męczeńskiej
śmierci.

Święto Trzech Króli, czyli Objawienia Pań-
skiego to dla chrześcijan symboliczny pokłon
ludzkości przed Bogiem Wcielonym. Najbarw-
niejszą i najbardziej widowiskową tradycją
związaną ze świętem jest Orszak Trzech Króli. 
W tym roku taki pochód przewędrował także
przez Kołbiel. Mimo siarczystego mrozu uczest-
nicy dopisali. Zarówno dorośli jak i dzieci podążali
za gwiazdą wskazującą kierunek pochodu 
i Trzema Królami,  wspólnie śpiewając kolędy. Głowy
dzieci zdobiły przygotowane przez nie korony.

Zmarzniętym kolędnikom organizatorzy za-
pewnili gorący poczęstunek. Zakończeniem
święta była wspólna biesiada przy grochówce 
i herbacie, przygotowanymi przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Kątach  i cieście, które zostało
podarowane przez Zakłady Piekarskie „Oskroba”. 

Przemarsz Trzech Króli

GGOORRĄĄCCEE  PPOODDZZIIĘĘKKOOWWAANNIIAA  NNAALLEEŻŻĄĄ  SSIIĘĘ::  
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli,

- Zakładom Piekarniczym „Oskroba”,
- Policji z Kołbieli

- Szkole Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

- Publicznemu Gimnazjum 
im. Oskara Kolberga w Kołbieli

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Kołbieli
- Gminnemu Kołu Emerytów „ Zawsze Młodzi”

-  i wszystkim uczestnikom orszaku,
którzy nie zważając na mróz,

wzięli udział we wspólnym świętowaniu.
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3 grudnia obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Został on ustanowiony w 1992 roku przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych.

Wprowadzając Międzynarodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych, ONZ chciała zwrócić uwagę na
problemy tej grupy społecznej i podkreślić ko-
nieczność działań na rzecz integracji osób nie-
pełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W Publicznym Gimnazjum w Kołbieli pierwsze
dni grudnia to czas, kiedy staramy się rozważać sy-
tuację osób niepełnosprawnych i uczyć się różnych
sposobów pomocy. W tym roku jest to szczególnie
ważny element szkolnego programu wychowaw-
czego, ponieważ w naszej szkole został urucho-
miony oddział integracyjny. Każdego dnia uczymy
młodzież otwartości i wrażliwości na potrzeby nie-
pełnosprawnych kolegów.

Chcąc uświadomić naszym uczniom trud-
ności, z jakim borykają się na co dzień osoby nie-
pełnosprawne, zorganizowaliśmy Dni Niepełno-
sprawnych. Gimnazjaliści wzięli udział w warsz-
tatach oraz pogadankach przygotowanych przez

p. Małgorzatę Żelazowską i p. Iwonę Parol-Szulc.
Uczniowie realizowali trudne zadania: chodzili 
o kulach, malowali obrazy bez użycia rąk, wyko-
nywali różne czynności z zawiązanymi oczami itp.
Dzięki takim ćwiczeniom na własnej skórze mogli

poczuć wszelkie trudności życia codziennego
osób z dysfunkcjami. Takie inicjatywy i wydarze-
nia w życiu szkoły uczą wyrozumiałości, toleran-
cji i pomagają młodym ludziom inaczej spojrzeć
na ludzi potrzebujących. AAnnnnaa  PPiięęttkkaa

Dni osób niepełnosprawnych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kołbieli uprzejmie informuje,    iż można
już składać wnioski o jednorazowe
świadczenie przysługujące na podstawie
ustawy „Za życiem”. Chodzi o 4 tys. zł 
z tytułu urodzenia dziecka z ciężką cho-
robą lub niepełnosprawnością.

Wraz z początkiem nowego roku w życie weszła
ustawa „Za życiem” dotycząca wsparcia kobiet w
ciąży i rodzin. Dotyczy ona kobiet, które urodzą
dziecko z tzw. ciężkiej ciąży lub dziecko z nie-
pełnosprawnością.

Zgodnie z ustawą – rodzinom, w których uro-
dzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okre-
sie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 
– przysługuje jednorazowe świadczenie w wyso-

kości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od do-
chodów, a wniosek o wypłatę pieniędzy należy
złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin
dziecka.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy
w Kołbieli pokój nr 20. Telefon do kontaktu: (25)
757 39 92 wew. 110 EEddyyttaa  KKuubbaajjeekk

„ Za życiem” PRACE
SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE

Urząd Gminy w Kołbieli informuje,
iż  ponownie zorganizowane zostaną
prace społecznie-użyteczne dla osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku
korzystających ze świadczeń z pomo-
cy społecznej. Nastąpi to w okresie
od 01.03.2017r do 30.11.2017r.

Rodzaje prac:
a) prace porządkowe na terenie obiektów
użyteczności publicznej należących do za-
sobów gminy
b) sprzątanie terenów zielonych
c) pomoc osobom starszym
d) wsparcie w opiece nad dziećmi w pla-
cówkach oświatowych na terenie Gminy
Kołbieli

EEddyyttaa  KKuubbaajjeekk

Od roku  nowym proboszczem parafii
Świętej Trójcy w Kołbieli jest ksiądz
Krzysztof Abramowski.

Wcześniej przez prawie 22 lat był wikariuszem: 
w Legionowie,  na warszawskim Bródnie, w Ani-
nie, na Grochowie, na Cmentarzu Bródnowskim
w tzw.  kościele murowanym i w roku ubiegłym,
11 marca abp Henryk Hoser, biskup diecezji war-
szawsko-praskiej mianował ks. Krzysztofa pro-
boszczem parafii Kołbiel.

Ks. Krzysztof Abramowski urodził się w War-
szawie w 1965 roku i zamieszkał na Bródnie. Tu
ukończył szkołę podstawową, a następnie liceum
im. Stefana Czarnieckiego. Po maturze, mimo usil-
nych próśb rodziców, by rozpoczął studia, posta-
nowił podjąć pracę w lokomotywowni na Pradze,
bo marzyły mu się podróże. Po skończeniu kursu
pomocnika maszynisty, a następnie maszynisty,
zaczął samodzielnie  prowadzić lokomotywy. 
– Jakaż to była rozkosz upajać się widokiem ucie-
kających domów, połaci lasów, łąk i pól…I ten stu-
kot żelaznych kół, dźwięk sygnału…- wspomina 
z rozrzewnieniem ks. Krzysztof. Niestety, podczas
kolejnych okresowych badań lekarskich, mimo że
nie wykryto żadnej choroby, komisja nie wydała
zgody na dalszą pracę na lokomotywie. Powrócił
do wcześniejszych myśli zostania księdzem, które
kołatały mi w głowie jeszcze na początku eduka-

cji w liceum. Pomyślał, że może w ten sposób Pan
Bóg upomina się o jego powołanie. 

Podjąłem zatem studia w seminarium –
mówi ks. Krzysztof - które zakończyły się przyję-
ciem święceń kapłańskich z rąk biskupa Kazimie-
rza Romaniuka w 1994 roku. 

W ubiegłym roku do Kołbieli jechałem już 
z dekretem biskupa Hosera jako proboszcz, pełen
obaw, jak sobie poradzę z tak rozległą parafią, ale
przyjęto mnie niezwykle życzliwie, co dało na-
dzieję, że z pomocą Bożą, parafian i władz samo-
rządowych, jakoś dam radę. 

Okolica jest pełna uroku, a wsie pięknie
położone. Przypominają mi się rodzinne strony
taty, czyli Kałuszyn i mamy - Latowicz, gdzie,

będąc dzieckiem, byłem przez nich wożony. Tu
oddycha się pełną piersią, a wzrokiem sięga da-
leko, aż po horyzont. 

Jedyne, co nie daje mi spokoju, to remonty,
które należy podjąć, a na których zupełnie się nie
znam. Myślę o ogrzewaniu kościoła, odnowieniu
malatury, budowie chodników z kostki na cmen-
tarzu oraz o drobnych naprawach na plebanii.
Mam jednak nadzieję, że fachowcy z parafii
wesprą mnie swym doświadczeniem, a nawet po-
mogą w owych remontach – podkreśla z nadzieją
proboszcz ks. Krzysztof Abramowski.

Zapytany, czy marzenia o dalekich podróżach
zostawił za sobą, kategorycznie zaprzecza. – Ależ
skąd! Każdą wolną chwilę i urlopy spędzam na
podróżach, ale nie na takich jak normalni ludzie.
Mnie urzeka podróżowanie dla samej podróży 
i mało ważne, gdzie i czym. Na przykład w roku
ubiegłym wsiadłem na prom i popłynąłem do
Szwecji, ale nawet nie wysiadłem na brzeg, bo
fascynowała mnie sama podróż. A gdybym miał
polecieć samolotem do Stanów Zjednoczonych,
to nie po to, by je zwiedzać, a jedynie odbyć pod-
róż tam i z powrotem samolotem – wyznaje ze
śmiechem ksiądz Krzysztof.

Cóż, ks. Krzysztofowi życzyć należy wielu ta-
kich i podobnych podróży, a jako proboszczowi
większej odwagi do podjęcia roli gospodarza pa-
rafii i kościoła. AAnnKKaa

PROBOSZCZ PODRÓŻNIK
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DZIEJE GMINY

Ludzie na tych terenach pojawili
się około 11 000 lat temu – pod
koniec starszej epoki kamiennej.
Wiele znalezisk archeologicz-
nych, np. wyrobów z krzemienia
świadczy, że tereny te były
często odwiedzane przez grupy
łowców reniferów, podążających
na północ za stadami. 

Dokonano odkryć bytności przedsta-
wicieli kultury pucharów lejkowatych,
ceramiki sznurowej czy kultury łużyc-
kiej i kultury grobów kloszowych.
Przedstawiciele kultury przeworskiej –
żyjący tu na przełomie III i II w. p.n.e. –
zostali wyparci  z Mazowsza przez
Gotów. Dopiero na przełomie VI i VII w.
n.e. pojawili się tutaj pierwsi Słowianie. 

Teren obecnej gminy Kołbiel  był
pierwotnie pokryty gęstą puszczą i na-
leżał do plemiennego, słowiańskiego
państwa Mazowszan, które zostało 
w końcu X wieku przyłączone do pań-
stwa polskiego. 

Po śmierci księcia Bolesława III
Krzywoustego państwo polskie roz-
padło się na dzielnice. Powstało wtedy  Księstwo
Mazowieckie. Cały obszar księstwa należał do
księcia, który przekazywał nadziały ziemskie
zasłużonym rycerzom lub Kościołowi.     

Okolice Kołbieli  administracyjnie należały do
ziemi czerskiej  w ramach Księstwa Mazowiec-
kiego. W 1526 roku po bezpotomnej śmierci ostat-
nich książąt mazowieckich ich księstwo zostało
włączone do Królestwa Polskiego. Ziemia czerska
stała się wtedy częścią Województwa Mazo-
wieckiego. Wzorem reszty Polski kraj podzielono
na powiaty, więc powstał powiat czerski, do któ-
rego należały te okolice.   

Od połowy XVII wieku rozpoczął się zastój osad-
nictwa na tych terenach. ,,Potop szwedzki” i wojny 
z początku XVIII wieku wyludniły okolice Kołbieli.
Położenie blisko Warszawy, w centrum kraju, skut-
kowało też licznymi uciążliwymi przemarszami wojsk
w czasie wojen i powstań narodowych.

W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski. Ziemie
obecnej gminy weszły w skład Cesarstwa Austrii
jako Galicja Zachodnia, która  podzielona była na
okręgi. Kołbiel należała do okręgu Wiązowna. Po
reorganizacji podziału administracyjnego w 1803
roku podzielono zabór austriacki na cyrkuły.
Kołbiel należała do cyrkułu siedleckiego, ale stan
ten nie trwał długo. Już  bowiem w 1807 roku, 
w wyniku wojen napoleońskich, z ziem zaboru

pruskiego powstało Księstwo Warszawskie, 
a w 1809 roku po kolejnej wojnie Galicja Zachod-
nia - wraz z Kołbielą - weszła w skład Księstwa
Warszawskiego. Władze Księstwa Warszawskiego
dokonały nowego podziału administracyjnego
wzorowanego na francuskim. Powstały więc de-
partamenty i powiaty. Kołbiel należała do depar-
tamentu siedleckiego i powiatu siennickiego. 

W 1813 roku Księstwo Warszawskie stało się
terenem okupacyjnym wojsk carskich, a w 1815
roku na mocy postanowień kongresu wiedeń-
skiego powstało Królestwo Polskie pod berłem
cara. Departament siedlecki wszedł w skład no-
wego państwa. Władze rosyjskie nie zmieniły 
granic dotychczasowych jednostek admini- stra-
cyjnych, jednak zamiast departamentów wpro-
wadzono województwa, a powiaty stały się
okręgami sądowymi bez większego znaczenia.
Rosjanie utworzyli dodatkowy podział na obwody
skupiające po dwa lub trzy powiaty. Powstał
wtedy obwód stanisławowski z obszaru powia-
tów siennickiego i stanisławowskiego. W ten spo-
sób Kołbiel znalazła się w powiecie siennickim,
obwodzie stanisławowskim i województwie pod-
laskim (siedleckim). 

W 1837 roku przemianowano województwa na
gubernie, a w pięć lat później, ukazem carskim z 11
października 1842 r., obwody zostały zamienione na

powiaty. W ten sposób Kołbiel należała do
guberni podlaskiej i powiatu  stanisławow-
skiego. 

W 1863 roku wybuchło powstanie
styczniowe. Liczne lasy w tej okolicy da-
wały schronienie powstańcom. Rok 1864
przyniósł ogromne  zmiany na polskiej
wsi, bowiem na mocy  ukazu carskiego do-
konano uwłaszczenia chłopów. Dotych-
czasowe obszary dworskie zostały 
rozdzielone pomiędzy użytkujących je
chłopów, jednak  część folwarków pozos-
tała w rękach szlachty. 

Drugim ważnym wydarzeniem z tego
okresu było utworzenie samorządowych
gmin wiejskich.  Gminę tworzyły zarówno
grunty włościańskie (chłopskie) jak i dwor-
skie (folwarki). Częściami składowymi były
gromady (wsie) na czele z sołtysem, któ-
rego wybierało zgromadzenie gromadzkie.
Organem  uchwałodawczym gminy było
zebranie gminne, na którym prawo głosu
mieli gospodarze posiadający co najmniej
3 morgi gruntu. Zebranie gminne wybie-
rało wójta i ławników (zarząd gminy). 
Wójt miał uprawnienia  policyjno-admi-
nistracyjne i  sądownicze. Wójt gminy mu-

siał liczyć sobie przynajmniej 25 lat, mieć
przynajmniej 6 mórg gruntu, ale nie miał obo-
wiązku mieć umiejętności pisania i czytania.
Gmina zarządzała  szkolnictwem gminnym. Urzę-
dem gminy kierował pisarz gminny, który często
był najważniejszą osobą w urzędzie z racji umie-
jętności pisania   i czytania. 

W 1867 roku powstała gmina  Kołbiel oraz Gli-
nianka. Po reorganizacji administracji Królestwa
Polskiego, z przełomu 1866 i 1867 roku, w ramach
guberni podlaskiej utworzono powiat miński,
który w 1868 przemianowano na nowomiński i do
niego należała Gmina Kołbiel. 

Gmina Kołbiel, według danych na rok 1882,
należała do sądu gminnego w Gliniance a stacja
pocztowa była w Starej Wsi. Obszar gminy wy-
nosił 12 753 morgi, a zamieszkiwało ją  5 054
mieszkańców (dane na rok 1867 ).

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, 
a w 1915 roku na te tereny wkroczyły wojska
niemieckie. Niemiecka okupacja trwała do 1918
roku, wtedy to w odrodzonej Polsce utworzono
województwo warszawskie z powiatem Mińsk
Mazowiecki.  Granice gmin i powiatów nie
zmieniły się. AAddaamm  BBuuddyyttaa

LLeesszzeekk  ZZuuggaajj

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „Naszej Kołbieli”

HISTORIA GMINY KOŁBIEL
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PÓŁ WIEKU MIŁOŚCI

18 małżeńskich par z terenu gminy
Kołbiel, które przeżyły ze sobą 50 i wię-
cej lat, zostało uhonorowanych przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalem
„Za Długoletnie Pożycie”. 

Dekoracji par w jego imieniu dokonał 7 lutego
wójt gminy Adam Budyta wraz z proboszczem
parafii Św. Trójcy ks. Krzysztofem Abramowskim,
który wcześniej odprawił mszę w intencji małżon-
ków w miejscowym kościele, gdzie małżeństwa
odnowiły śluby. 

Każda para, poza medalem, otrzymała
pąsową różę, a wójt Adam Budyta w ciepłych
słowach podziękował jubilatom za przykładne
pożycie. Po uroczystej dekoracji i głośnym, ra-
dosnym odśpiewaniu „sto lat”, już przy słodkim
poczęstunku i lampce szampana, przyszła chwila
na wspomnienia i refleksje.

Jedna z małżonek zapytana, co może pora-
dzić młodym nowożeńcom, by tak długo trwać w
związku, odpowiedziała: ,,Przede wszystkim musi
być wzajemne zaufanie, szacunek i akceptacja.
Ponadto należy przyjąć, że nikt nie jest doskonały,
więc jeśli się zdarzy jakiś „grzeszek”, nie wolno
partnera przekreślać i wieszać na nim psy, a ra-
czej po reprymendzie dać drugą szansę. Niech
drobne przewinienia, gorsze dni nie obciążają na-
stępnych dni, które będą wtedy radosne i wy-
pełnione miłością. Tyle od starszej pani!” 
– powiedziała z uśmiechem i przytuliła się do
swojego męża. Wójt Adam Budyta, chcąc przy-
pomnieć małżonkom chwile zalotów, narze- czeń-
stwa, swaty i zrękowiny, wyświetlił film „Wesele
Kołbielskie”. Niejednej osobie podczas projekcji
zakręciła się łza w oku. AAnnKKaa

Lista jubilatów
1. Krystyna Domarecka zam. Kołbiel ślub 29.01.1966r.                                                                            
2. Stanisław i Stanisława Kąkolewscy zam. Sępochów ślub 20.02.1965r.
3. Aleksander i Halina Krupa zam. Głupianka ślub 19.02.1966r.
4. Andrzej i Krystyna Łuszczyńscy zam. Oleksin ślub 19.03.1966r.
5. Eugeniusz i Jadwiga Nowak zam. Skorupy ślub 07.02.1965r.
6. Stanisław i Janina Piętka zam. Antoninek ślub 17.08.1961r.
7. Stanisław i Teresa Piętka zam. Sufczyn ślub 03.07.1965r.
8. Józef i Stanisława Piętka zam. Wola Sufczyńska      ślub 18.12.1965r.
9. Czesław i Stanisława Piętka zam. Oleksin ślub 22.10.1966r.
10. Kazimierz i Krystyna Prasuła zam. Wola Sufczyńska      ślub 26.03.1966r.
11. Roman i Stanisława Pytlarczyk zam. Oleksin ślub 11.09.1965r. 
12. Bronisław i Zofia Rogalscy zam. Karpiska ślub 22.10.1966r.
13. Henryk i Janina Rosłoniec zam. Człekówka ślub 17.12.1966r.
14. Tadeusz i Marianna Rżysko zam. Gadka ślub 19.03.1966r.
15. Jan i Kazimiera Skolimowscy zam. Sufczyn ślub 04.06.1966r.
16. Stanisław i Janina Wiącek zam. Głupianka ślub 04.02.1961r.
17. Kazimierz i Urszula Wojtacha zam. Człekówka ślub 09.10.1966r.
18. Stanisław i Zofia Wyrzykowscy zam. Kołbiel ślub 27.08.1966r.
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Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2014 r., poz. 10040) Rada Powiatu w Otwocku ustala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Otwocku negatywnie ocenia poselski projekt
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i zdecydowanie sprzeci-
wia się jej wprowadzeniu w zaproponowanej formie i trybie. 

2. Prace nad projektem ustawy zmieniającej ustrój kilkudziesięciu jedno-
stek samorządu terytorialnego powinny być poprzedzone konsultacjami
społecznymi, z poszanowaniem podstawowej zasady szacunku wobec
prawa w imię stabilnego rozwoju i funkcjonowania samorządu.

3. Upartyjnienie sposobu podejmowania decyzji, błyskawiczne tempo prac
legislacyjnych, lakoniczne i wewnętrznie niespójne zapisy projektu ustawy
nie służą trwałości i stabilizacji rozwoju społeczności lokalnych.

4. Proponowane ograniczenie samodzielności okołowarszawskich gmin i
likwidacja niektórych powiatów stanowi zakwestionowanie zmian ustro-
jowych jakie dokonały się w Polsce po 1990 roku oraz zerwanie ukształto-
wanych już więzów pomiędzy obywatelem i jego bezpośrednim
przedstawicielem w samorządzie lokalnym. Przedstawiony projekt ustawy
zniszczy społeczeństwo obywatelskie, aktywność społeczną i wywoła w
mieszkańcach lokalnych wspólnot samorządowych poczucie braku
wpływu, zwłaszcza na kształtowanie najbliższego swojego otoczenia.

§ 2. Rada Powiatu w Otwocku uważa za celowe utworzenie warszaw-
skiego obszaru metropolitalnego jako obligatoryjnego związku gmin i po-
wiatów, celem wspólnej realizacji zadań publicznych przekraczających
kompetencje obecnych jednostek samorządu terytorialnego przy posza-
nowaniu ich odrębności i samorządności.

§ 3. Rada Powiatu w Otwocku apeluje o wycofanie z dalszych prac legi-
slacyjnych poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy oraz rozpoczęcie dialogu i konsultacji celem przygotowania
projektu ustawy regulującego funkcjonowanie warszawskiego obszaru
metropolitalnego.

§ 4. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania ni-
niejszego stanowiska do:
• Prezydenta RP;
• Prezesa Rady Ministrów;
• Marszałka Senatu RP;
• Marszałka Sejmu RP;
• Eurodeputowanym 

z województwa mazowieckiego;
• Posłom i Senatorom 

z województwa mazowieckiego;
• Wojewodzie Mazowieckiemu;
• Samorządowi 

Województwa Mazowieckiego;
• Samorządom powiatowym 

i samorządom gminnym 
z terenu z województwa mazowieckiego;

• Związek Gmin Wiejskich RP;
• Związek Miast Polskich; 
• Związek Powiatów Polskich;
• Związek Województw RP; 
• media lokalne.

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  
DDaarriiuusszz  GGrraajjddaa

STANOWISKO  RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Wieloletnie doświadczenia potwierdzają, że
ustrój Warszawy wymaga zmian. Jednak takie
zmiany nie mogą być przeprowadzane bez kon-
sultacji z mieszkańcami, samorządami, organi-
zacjami społecznymi. 

Zgłoszony poselski projekt ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy jest zbyt ogólni-
kowy i nie wyjaśnia szeregu spraw, które będą
podstawą przyszłego funkcjonowania  metro-
polii, zwłaszcza w sytuacji tworzenia jej wraz 
z likwidacją i przekształceniami istniejących
obecnie jednostek samorządu terytorialnego. 

Stabilność struktur administracyjnych pań-
stwa ma szczególną wartość. Korekty obo-
wiązującego obecnie podziału terytorialnego
wymagają szeroko rozumianych konsultacji
i akceptacji społecznej.  

Samorząd terytorialny stanowi wyjątkową
wartość w demokratycznym systemie władzy.
Jest formalnym potwierdzeniem idei subsydiar-
ności i decentralizacji władzy w państwie oraz
w praktyce realizuje postulat udziału wspólnot
lokalnych w stanowieniu o swoich prawach.
Od momentu powstania, samorząd terytorialny
umacnia swoją pozycję stając się gwarantem
stabilnego rozwoju gospodarczego regionów
oraz fundamentem budowania aktywności oby-
watelskiej.

Istotą samorządności lokalnej jest za-
rządzanie sprawami lokalnymi przez samych

mieszkańców. Władze lokalne stanowią ich re-
prezentację, a więc ich organizacja i miejsce
w ustroju państwa są środkami do osiągnięcia
celu podstawowego – zaspokojenia jak najsze-
rzej rozumianych potrzeb społeczności lokal-
nych. Aby było to możliwe samo społeczeństwo
winno się przekształcić, wykorzystując możli-
wości, jakie mu daje państwo demokratyczne.
Mając powyższe na uwadze oraz treść zapro-
ponowanego stanowiska przyjęcie jego należy
uznać za konieczne i zasadne.

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  
DDaarriiuusszz  GGrraajjddaa

Uzasadnienie
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18 grudnia minionego roku, z inicjatywy
Michała Parola i Marcina Rokickiego, 
w hali gimnazjum w Kołbieli odbył się
Świąteczny Turniej Piłki Nożnej im. Ra-
fała Wilczka, tragicznie zmarłego w 2014
roku zawodnika Sokoła Kołbiel. 

W turnieju wzięło udział 10 drużyn podzielonych
na dwie grupy. Po emocjonujących zmaganiach
zwyciężył zespół ZIP SKŁAD, który w finale poko-
nał DRAGONS. Trzecie miejsce zajęła drużyna
ŻAGLÓWKI, wygrywając z SOKÓŁ KOŁBIEL OLD
BOYS. Zawodnicy dwóch najlepszych zespołów
podzielili między siebie także komplet nagród in-
dywidualnych. I tak: królem strzelców został
Kamil Wicik (DRAGONS), najlepszym bramkarzem
Daniel Gryc (ZP SKŁAD), a statuetkę dla najlep-
szego zawodnika turnieju otrzymał Marcin
Rosłaniec (ZP SKŁAD)

Organizatorzy dziękują wszystkim za wspar-
cie przy organizacji turnieju, a w szczególności:
Wójtowi Gminy Kołbiel, Ela - wyrób folii i opako-
wań sp. z o.o., Piekarni Oskroba sp. z o.o., HUB-
MET obróbka metali, mAZki.pl Reklamy.

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ

Już za rok, jak obiecuje wójt gminy
Kołbiel Adam Budyta, będą oddane 
do użytku: pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej 
i z certyfikatem UEFA, bieżnia tartanowa 
sześciotorowa o długości 400 metrów 
i trybuny na 250 osób.

Do roku 2020 na pięciohektarowej działce,
podarowanej gminie przez Wspólnotę 
Wsi Kołbiel, ma jeszcze powstać boisko wie-
lofunkcyjne, urządzenia do gimnastyki 
dla dzieci i dorosłych, elementy lekkoatle-
tyczne do skoku wzwyż, w dal, rzutu kulą,
oszczepem, ścieżka dla rolkarzy… oraz bu-
dynek socjalny z szatniami, natryskami,
pomieszczeniami do ćwiczeń nawet zimą
i siłownią. Przy stadionie przewidziany 
jest też pojemny parking i dogodne drogi
dojazdowe. 

Pierwszy etap budowy boiska i bieżni ma
kosztować 6,6 mln zł, ale jak zapewnia wójt Bu-
dyta gmina stara się o dofinansowanie z zewnątrz
- już pozyskano milion zł. 

Aktualnie trwa porządkowanie terenu, niwe-
lowanie i wałowanie. Cóż, należy mieć nadzieję,
że jesienią rozegrany zostanie na boisku pierwszy
mecz piłkarski, w którym mają wystąpić znani
polscy piłkarze. AAnnKKaa  

Nowoczesny stadion w Kołbieli
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Nowoczesny stadion w Kołbieli



Choinka i Mikołaj na Rynku


