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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 

skracania tekstów i tytułów. 
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 

Redakcja nie odpowiada też za treść zamieszczanych ogłoszeń.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Ostatni uścisk rąk w szkole w CzłekówceSzkoła Podstawowa w Kołbieli kl. I - VII

Zakończenie roku szkolnego w Kątach

Szkola w Rudzienku
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AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Gminy Kołbiel, która odbyła
się 29 czerwca, będzie nazywana histo-
ryczną. Po raz pierwszy, zgodnie 
z ustawą sejmową, wójt Adam Budyta
przedstawił radnym Raport o Stanie
Gminy, który jak to stwierdził, będzie
podstawą i odniesieniem do kolejnych
Raportów. 

Informacje o stanie gminy w imieniu wójta za-
prezentował przedstawiciel Wielkopolskiej Aka-

demii Nauki i Rozwoju, odnosząc się do każdej
sfery działania samorządu: sytuacji finansowej,
demograficznej, społecznej, poziomu bezpie-
czeństwa, oświaty i edukacji, wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną i zagospodarowania
przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego.
Z jego wypowiedzi wynikało, że gmina dyna-
micznie się rozwija, więc rada gminy pozytywnie
oceniła raport i w głosowaniu elektronicznym jed-
nogłośnie obdarzyła wójta swoim zaufaniem. 

Drugim ważnym punktem obrad radnych było
odniesienie się do sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za rok 2018, które przedstawił wójt. Wynikało
z niego, że w roku ubiegłym plan dochodów gminy
wzrósł o 2 miliony i wyniósł 36, 5 mln zł, a plan wy-
datków osiągnął na koniec roku kwotę 34,5 mln 
i wzrósł w odniesieniu do planu o 1,7 mln,  z czego na
inwestycję wydano 4,8 mln, a zadłużenie na koniec
2018 roku wyniosło zaledwie 1,6 mln. mln. Dzięki
temu w minionym roku zbudowano lub zmoderni-
zowano kilka dróg gminnych i kilka powiatowych, 
a także przy stadionie kołbielskim pobudowano
obiekt z szatniami i pokojami trenerskimi. Nic zatem
dziwnego, że radni większością głosów (wstrzymał
się radny Waldemar Kloch) udzielili wójtowi absolu-
torium, za co wójt Adam Budyta podziękował: - Nie
jest to wyłącznie moja zasługa, ale radnych, więc
dziękuję im za mądre i przemyślane decyzje oraz
wszystkim pracownikom urzędu i współpracowni-
kom. Bez Was nie mógłbym osiągnąć tak dobrych
wyników – podkreślił wójt Budyta. AnKa

WÓJT
OTRZYMAŁ

WOTUM ZAUFANIA
I ABSOLUTORIUM

APEL
WÓJTA GMINY KOŁBIEL
O OSZCZĘDZANIE WODY

Wójt gminy Kołbiel apeluje do mieszkańców
gminy Kołbiel – odbiorców wody z wodocią-
gów gminnych - o ograniczenie podczas pa-
nujących upałów poboru wody w godz. 19.00-
22.00 do celów innych  niż socjalno-bytowe.
Ze względu na przedłużającą się suszę i duży
pobór wody z wodociągów gminnych proszę
o racjonalne korzystanie z wody z gminnej
sieci wodociągowej oraz ograniczenie uży-
wania jej do podlewania ogródków przydo-
mowych, upraw roślinnych, napełniania
basenów i mycia pojazdów mechanicznych.

Adam Budyta
Wójt Gminy Kołbiel

UWAGA !
Biblioteka nieczynna

Z powodu inwentaryzacji księgozbioru 
w dniach 01.07.2019 - 26.07.2019 roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Kołbieli będzie nie-
czynna. Wszystkich czytelników, którzy chcą
wypożyczyć lektury na lato, zapraszamy do 28
czerwca. Przepraszamy za utrudnienia wyni-
kające z zamknięcia biblioteki.

J. Wieczorek 

Wszystkim uczniom
przedszkoli i szkół kołbielskich,

nauczycielom
i pracownikom administracyjnym

życzę
ciepłych, radosnych wakacji.

Wójt Adam Budyta 
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Kadencja większości dotychczasowych
sołtysów i rad sołeckich zakończyła
się  w marcu 2019 r. w związku z czym
przeprowadzono ich wybory w kwietniu
i maju 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr
IV/35/2019 Rady Gminy Kołbiel
z dnia 25 lutego 2019 r.    

Wsołectwie Chrząszczówka nie wybrano soł-
tysa z powodu braku kandydatów, a w so-

łectwie Kołbiel z powodu zbyt niskiej frekwencji
na zebraniu wiejskim nie odbyły się wybory.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że organami
sołectw są sołtysi i zebrania wiejskie.
Rada sołecka zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, choć wybierana przez mieszkańców,

jest ciałem opiniodawczo-doradczym sołtysa i
działającym w okresie sprawowania  funkcji przez
danego sołtysa.

Wszyscy wybrani sołtysi zostali gorąco przy-
witani przez władze gminy Kołbiel podczas
VI Sesji Rady Gminy Kołbiel, która odbyła się 29
maja 2019 r. Wójt  Adam Budyta wraz z przewod-

niczącym Rady Gminy Kołbiel  Robertem Maz-
kiem wręczyli sołtysom tablice z napisem „SOŁ-
TYS”, składając najszczersze życzenia powodzenia
w pracy na rzecz społeczności sołectw.

Wszystkim wybranym sołtysom i członkom rad
sołeckich życzymy owocnego sprawowania swoich
funkcji w atmosferze dialogu i zaangażowania miesz-
kańców w funkcjonowanie sołectw. Red.

Kadencja pozostałych sołtysów i rad sołeckich upływa:
1. Sołectwo Gadka - 2 lipca 2019 r.
2. Sołectwo Podgórzno – 10 października 2019 r.
3. Sołectwo Karpiska – 7 listopada 2019 r.
4. Sołectwo Antoninek – 10 kwietnia 2020 r.
5. Sołectwo Wola Sufczyńska – 7 października 2020 r.
6. Sołectwo Bocian – 23 kwietnia 2021 r.

WYBORY SOŁTYSÓW 

Dorota Wirtek jest sołtysem Chrosny od
niedawna, ale wraz z radą solecką 
i mieszkańcami będzie starała się, by
żyło się w niej jak najlepiej.

Przyznaje, że po wyborach nie było jeszcze
okazji zorganizowania zebrania z radą, a tym

bardziej z mieszkańcami. – Dotychczas pochło-
nęło nas zorganizowanie pikniku z okazji Dnia
Dziecka i zakończenia roku szkolnego – przy-
znaje. – Impreza bardzo się udała, dzieci i ich ro-
dzice oraz mieszkańcy byli zadowoleni. To
uzmysłowiło mi, by podobne imprezy organizo-
wać częściej, choćby przed świętami wielka-
nocnymi czy bożonarodzeniowymi, by wraz 
z dziećmi przygotowywać palmy, stroiki, ozdoby
choinkowe…Pozwoli to wspólnie spędzić czas,
a dzieci odciągnąć od komputerów. Dlatego też
wspólne organizowanie wszelkiego rodzaju

spotkań i imprez uważam za niezwykle ważne.
Kolejnym najbliższym wyzwaniem będzie wicie
wieńca dożynkowego. Moim priorytetem jest
zaangażowanie jak najwięcej młodych osób, by

pomagały i mogły uczestniczyć w kultywowa-
niu tradycji. Poczucie wspólnoty jest tym, na
czym mi zależy. 

Cieszą ponadto inwestycje realizowane
wokół, czyli droga krajowa S-17, która w niedłu-
gim czasie oddana do użytku bardzo zminimali-
zuje natężenie ruchu  w naszej wsi oraz remont
kolei, co usprawni połączenia kolejowe.

Obecnie skupiamy się na realizowaniu zadań
zaplanowanych na ten rok. Jeśli chodzi o przy-
szłe plany i zadania sołeckie, to ustalimy je do-
piero w niedługim czasie podczas spotkania 
z radą sołecką i mieszkańcami, którzy je za-
wnioskują. Proszę zatem o spotkanie jesienią, 
a wówczas przedstawię, co przez lato zrobiliśmy
i co zaplanowaliśmy na następny rok – stwier-
dziła sołtys Dorota Wirtek.

Cóż, życzymy pani sołtys zapału do pracy na
rzecz wsi i wspaniałych pomysłów. AnKa

Chrosna to urocze miejsce do życia

Na kadencję 2019-2022 wybrano na sołtysów następujące osoby:
1. CHROSNA   -  Dorota Wirtek                                                                     
2. BORKÓW  -    Henryk Kwiatkowski                       
3. CZŁEKÓWKA  – Teresa Trzeciak 
4. DOBRZYNIEC  –  Leszek Kordys    
5. GŁUPIANKA   – Kamila Michalska
6. GÓZD  – Henryk Floriańczyk  
7. KĄTY  - Beata Siarnecka                                         
8. LUBICE -   Piotr Dąbrowski 
9. LUBICE II  – Elżbieta Szostak 
10. NOWA WIEŚ  – Wiśnioch Halina 

11. OLEKSIN  – Gawryś Julian 
12. RADACHÓWKA - Mariola Cegiełka                
13. RUDNO –  Barbara Czajka
14. RUDZIENKO - Mateusz Żurawski 
15. SĘPOCHÓW  – Grzegorz Siwik
16. SKORUPY  – Henryk Ćwiek  
17. SIWIANKA  – Wiesław Bąk  
18. STARA WIEŚ DRUGA  – Krystyna Kurdej
19. SUFCZYN    – Grzegorz Krupa
20. TERESIN  – Grzegorz Sibilski
21. WŁADZIN  – Teresa Więsik- Wilczek 

Funkcję sołtysa objęli po raz pierwszy: Panie: Dorota Wirtek, Beata Siarnecka i Mariola Cegiełka Panowie: Henryk Kwiatkowski, Piotr Dąbrowski i Mateusz Żurawski 
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INWESTYCJE

W nawiązaniu do budżetu gminy uchwa-
lonego przez Radę Gminy Kołbiel na rok
2019 z początkiem 2019r. przystąpiono
do realizacji inwestycji zaplanowanych
na ten rok. 

Wdniu 15 lutego 2019r. został ogłoszony prze-
targ na „Przebudowę drogi- ulicy 3 Maja 

w miejscowości Rudzienko o długości 398m”.  Za-
kres zadania obejmował  wykonanie : robót przy-
gotowawczych – prace pomiarowe, robót
ziemnych, odwodnienia, podbudowy- warstwa od-
sączająca 10 cm, podbudowy z kruszyw łamanych
- grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wy-
konanie nawierzchni: warstwa wiążąca grubości
4 cm z betonu asfaltowego i warstwa ścieralna
grubości 4 cm z betonu asfaltowego, oznakowa-
nia pionowego, robót wykończeniowych – regula-
cja studzienek- zawory wodociągowe,
kanalizacyjne i gazowe. Na przetarg wpłynęło 6
ofert. W dniu         6 marca 2019r. na podstawie
przeprowadzonej procedury przetargowej doko-

nano wyboru jako najkorzystniejszej oferty tej zło-
żonej przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów Sp. z.o.o  05-300 Mińsk –
Maz., ul. Kolejowa 28 – Lider i „ALTOR”  Sp. z o.o
05-300 Mińsk – Maz.,        ul. Kolejowa 28 – Part-
ner  za cenę 337.622,86 złotych brutto. Zgodnie 
z terminem wykonania określonym w umowie 
w dniu 31  maja 2019r. dokonano odbioru wyko-
nanej inwestycji i przekazania jej do eksploatacji . 

W dniu  28 lutego 2019r.  odbył się przetarg na
wyłonienie wykonawcy  na „Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości  Dobrzyniec na długości
455m . Na przetarg wpłynęło 6 ofert, spośród któ-
rych dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę
TOMIRAF  S.C ul. Wspólna 42, Glina, 05-430 Cele-
stynów jako najkorzystniejszej z uwagi na najniż-
szą cenę 289.785,31 złotych brutto 
i najkorzystniejszy bilans kryteriów określonych 
w prowadzonym postępowaniu – cena i okres
gwarancji. W dniu 28 marca 2019r. została podpi-
sana umowa z wybranym wykonawcą . Zgodnie 
z terminem zakończenia inwestycji określonym  

w umowie w dniu 31 maja 2019r. dokonano od-
bioru wykonanej drogi i jej przekazania do użytko-
wania. Zrealizowany obecnie odcinek to
dokończenie rozpoczętej w 2017r.  przebudowy
drogi w m. Dobrzyniec o łącznej długości 955m. 

W zapytaniu ofertowym przeprowadzonym 
w dniu 11 czerwca 2019r. dokonano wyboru wy-
konawcy na „Odbiór , transport i utylizację azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kołbiel” . Na zapytanie odpowiedziało 10 wyko-
nawców , którzy w wyznaczonym przez zama-
wiającego terminie – do dnia 11 czerwca 2019r.
złożyli swoje oferty,  załączając do nich wymagane
dokumenty i formularz cenowy. Spośród złożo-
nych ofert najkorzystniejszą - z uwagi na najniższą
cenę - złożyła firma „HUBERT” Wieczorek Hubert,
Góra Puławska, ul. Powiśle 29,  24-100 Puławy,
oferując cenę 267,84 złotych brutto za 1 Mg . 
W dniu 19 czerwca 2019r. z wybranym wyko-
nawcą została podpisana umowa z terminem rea-
lizacji do dnia 30 września 2019r. 

Teresa Majchrzyk 

Budowa boisk wielofunkcyjnych Budynek z szatniami przy stadionie

Droga w Dobrzyńcu Droga w Rudzienku

INFORMACJA O REALIZOWANYCH

INWESTYCJACH
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Wakacje już się rozpoczęły. Mamy na-
dzieję, że czas wolny od zajęć szkol-
nych będzie spędzony zdrowo oraz
bezpiecznie. Gwarancją udanego wy-
poczynku jest przede wszystkim umie-
jętność zatroszczenia się o zdrowie
własne i najbliższych. Aby zminimalizo-
wać ryzyko niebezpieczeństw i aby 
wypoczynek letni dostarczył nieza-
pomnianych wrażeń Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Otwocku
przypomina o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa 

Poparzenia słoneczne
• Podczas opalania używaj preparatów z filtrami,
które chronią skórę przed promieniowaniem UV.
• Unikaj opalania w godzinach 1100 – 1500, czyli
wtedy, gdy słońce jest najwyżej na niebie.
• Chroń oczy przed promieniami słonecznymi 
– noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem U V.

Skoki do wody
• Nie skacz do wody w miejscach, których 
nie znasz.
• Kąp się w miejscach do tego przeznaczonych,
tylko pod opieką ratownika.
• Jeśli długo przebywałeś na słońcu i Twoja skóra
jest nagrzana, przed wejściem do wody ochłodź
ciało. W tym celu posiedź w cieniu lub powoli 
polewaj się wodą, zaczynając od kończyn.
• Zwracaj uwagę na znaki i flagi umieszczone 

w miejscu kąpieliska.
• Pływając na łodziach, kajakach i motorówkach,
zawsze zakładaj kapok

Uważaj na kleszcze!
• Pamiętaj o odpowiednim ubraniu, najlepiej
takim, które  chroni całe ciało, w tym także głowę.
• Stosuj środki odstraszające, których substancje
powodują, że człowiek jest niewyczuwalny 
dla kleszczy.
• Obejrzyj starannie całe ciało po wyjściu 
z lasu lub parku, szczególnie miejsca, gdzie 
skóra jest delikatna (pod kolanami, 
w pachwinach, na brzuchu).
• Jeśli zauważysz na swoim ciele kleszcza usuń
go jak najszybciej. W tym celu uchwyć go deli-
katnie przy samej skórze i wyciągnij zdecydowa-
nym ruchem.
• Nie smaruj kleszcza tłuszczem, ponieważ 
wtedy dusi się on i wymiotuje, zwiększając 
ryzyko zakażenia.
• Zdezynfekuj miejsce ukłucia.
• Kleszcze przenoszą bakterie zwane krętkami
Borrelia, które wywołują boreliozę oraz wirusy 
powodujące kleszczowe zapalenie mózgu.

Profilaktyka chorób przenoszonych
drogą pokarmową
• Pamiętaj o częstym myciu rąk, szczególnie po
powrocie z podwórka.
• Warzywa i owoce spożywaj dopiero po dokład-
nym umyciu.
• Spożywaj produkty świeże, odpowiednio 

przechowywane i opakowane. Unikaj  jedzenia 
potraw przyrządzonych z  surowych jaj, 
półsurowego mięsa oraz surowych ryb.
• Zrezygnuj z produktów łatwo psujących się 
i pochodzących z nieznanego źródła.
• Organizuj zabawy w czystych piaskownicach,
niedostępnych dla psów i kotów.

Zachowaj higienę osobistą
• Chroń stopy, uważaj na grzybicę.
• Zawsze zakładaj klapki pod prysznic.
• Używaj wyłącznie własnego ręcznika i mydła.
• Dbaj o dobre wysuszenie ręcznika, np. na słońcu.
Grzyby bardzo lubią wilgotne środowisko, 
a ich zarodniki mogą przetrwać w trudnych 
warunkach nawet przez wiele tygodni.
• Używaj łagodnie działających preparatów 
w pudrze, kremie, aerozolu. Ich stosowanie 
zapobiega występowaniu zakażeń grzybiczych.

Bezpieczne grzybobranie
• Zbieraj grzyby tylko dobrze znane, 
co do których nie masz wątpliwości.
• Nie oceniaj nieznanych grzybów na podstawie
smaku.
• Nie zbieraj grzybów bardzo młodych 
i przejrzałych, gdyż łatwo o pomyłkę 
w rozpoznaniu gatunku.
• W dniu zbiorów oczyść grzyby, obgotuj i jak
najszybciej przygotuj z nich potrawę.
• Ponieważ grzyby szybko się psują, jedz 
je bezpośrednio po przyrządzeniu 
i nie przechowuj zbyt długo.

BEZPIECZNE WAKACJE!
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Jednym z celów wychowania przedszkol-
nego jest budowanie dziecięcej wiedzy 
o świecie społecznym, przyrodniczym 
i technicznym. Jest wiele sposobów, które
temu sprzyjają. Bardzo dobrą okazją do
rozwijania i jednocześnie podtrzymywania
naturalnej u dzieci ciekawości, potrzeby
poznawania i doświadczania otaczającej
rzeczywistości, są spacery i wycieczki. 

Wycieczki stanowią jedną z ciekawszych form
prowadzenia zajęć wychowawczo – dydak-

tycznych w przedszkolu, pozwalają bowiem bez-
pośrednio obserwować rzeczy, zjawiska i sytuacje
w naturalnych warunkach. Okres wiosny i zbliża-
jącego się lata, ze względu na różnorodność zja-
wisk możliwych do obserwowania i sprzyjające
warunki atmosferyczne, są czasem intensywnego
planowania i realizowania różnych form wyjazdu
dzieci poza teren placówki. Tak dzieje się właśnie
w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli:

3 kwietnia 2019 r., grupa ”Motylki” wraz 
z nauczycielem wyjechała na wycieczkę do Izby
Regionalnej w Gliniance. Dzieci miały możliwość
zobaczyć ekspozycję przedmiotów z życia co-
dziennego mieszkańców okolicznych wsi: łóżko,

kołyskę, naczynia, meble, kołowrotki, krosno,
ozdoby świąteczne, stroje ludowe pochodzące 
z regionu kołbielskiego i okolic Wiązowny. Brały
także udział w warsztatach, podczas których sa-
modzielnie ozdabiały jaja wielkanocne, a później
zabrały ze sobą do domu.

11 maja 2019 r. grupy najmłodsze w przed-
szkolu „Misie” i „Jeżyki” wspólnie z nauczyciel-
kami udały się na wycieczkę do Gospodarstwa
Agroturystycznego „Dolina Bobrów” w Wólce
Dłużewskiej. Na miejscu poznały uroki i trudy
życia na wsi, często niedoceniane lub zapom-
niane. Dowiedziały się, skąd się bierze mleko –
doiły sztuczną krowę oraz poznały tradycyjny
sposób robienia sera z masła. Dzieci z bliska
mogły obejrzeć i dotknąć sprzęt służący do ich
wyrobu. Gotowe produkty: ser i masło uczestnicy
wycieczki zabrali ze sobą do przedszkola, gdzie
następnie próbowali, jak smakują wyroby włas-
noręcznie przez nich wykonane. 

Przedszkolaki były w wyśmienitych humo-
rach, bogatsze o nowe doświadczenia. Wycieczka
okazała się bardzo udana i na pewno zapadnie 
w ich pamięci. 

22 maja 2019 r. dzieci z grup „Biedronki” 
„Sówki” wyjechały na zajęcia edukacyjne do

Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Na
miejscu pracownicy nadleśnictwa przekazali
im ciekawe informacje o tajnikach otaczającej
przyrody i lesie. Przedszkolaki z wielkim zain-
teresowaniem oglądały udźwiękowioną eks-
pozycję przedstawiającą imitację drzew 
i zwierząt mieszkających w naszych lasach,
takich jak np. jelenie, łosie, sarny, dziki i wiele
innych, których mogły dotknąć i obejrzeć 
z bliska. 

Po zwiedzeniu ekspozycji dzieci wraz z nau-
czycielkami przeszły ścieżką edukacyjną przez
Goździkowe Bagno, gdzie miały możliwość po-
czuć klimat panujący na tego typu siedlisku oraz
zobaczyć na własne oczy i z bliska owadożerną
rosiczkę okrągłolistną, borówkę bagienną, żura-
winę, bagno zwyczajne, wełniankę pochwowatą i
wiele innych gatunków mchów. 

Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym
przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przy-
rody. Dzieci przekonały się, że Centrum Edukacji
Leśnej jest miejscem do spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu, jak i skarbnicą wiedzy
przyrodniczej. W drodze powrotnej, mimo zmę-
czenia, przedszkolakom dopisywały humory, dzie-
liły się wrażeniami z wycieczki. Beata Laskus

Przedszkolaki lubią wycieczki
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Zuzanna Dróżdż - uczennica klasy V 
a  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kołbieli jest utalentowaną i utytu-
łowaną wielokrotnie zawodniczką
pływackiego Klubu Sportowego „Bara-
kuda” Mińsk Mazowiecki. Klub jest zare-
jestrowany i objęty patronatem Polskiego
Związku Pływackiego. 

Wswojej kolekcji Zuzia posiada już ponad
pięćdziesiąt medali, w tym złote, srebrne

i brązowe, a także kilka statuetek dla najlepszej
zawodniczki w swojej kategorii wiekowej. Do jej
największych osiągnięć, jak dotąd, należy zdo-
bycie 1 miejsca ( złoty medal ) w stylu dowol-
nym na 50 metrów w Międzynarodowych
Zawodach Pływackich zorganizowanych przez
prezydenta Olsztyna. Wywalczyła tam również 
2 miejsce i srebrny medal na 100 metrów sty-

lem dowolnym oraz 4 miejsce na 100 metrów
stylem klasycznym na Ogólnopolskich Zawo-
dach „Od młodzika do olimpijczyka” zorganizo-
wanych w Warszawie. Swoje sukcesy
zawdzięcza przede wszystkich regularnemu
uczęszczaniu na żmudne treningi, wykonywaniu
ćwiczeń zgodnie ze wskazówkami trenera i po-
konywaniu własnych słabości. Trenuje 2 razy
dziennie od poniedziałku do soboty, jeżdżąc na
basen przed lekcjami (na 6:00 rano ) oraz wie-
czorem na 19:00, dodatkowo w weekendy star-
tuje w zawodach lokalnych i międzynaro-
dowych. Pływa nieustannie odkąd skończyła 4
lata, a to nauczyło ją wytrwałości, pracowitości,
umiejętności wyznaczania sobie celu i dążenia
do jego osiągnięcia, a także pokory i szacunku do
pracy swojej jak i innych. Warto tu podkreślić jak
duży i pozytywny wpływ na nasze zdrowie oraz
organizm ma systematyczne pływanie. Red.

Ciężką pracą do sukcesów

Wbieżącym roku szkolnym odbyła się już
XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu

przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”, w którym uczniowie klas gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej od 15 lat
biorą udział, osiągając sukcesy na różnych
szczeblach. Tegoroczny konkurs przyniósł nam
szczególny sukces. Po zwycięstwie w etapie
wojewódzkim drużyna z naszej szkoły w skła-
dzie: Małgorzata Piętka, Aleksandra Popis, Ale-
ksander Perka i Sebastian Szostak pod opieką
nauczyciela biologii Małgorzaty Michałowicz re-
prezentowała województwo mazowieckie na fi-

nale ogólnopolskim, który odbył się w dniach 3
-7 czerwca 2019 r. Tegorocznym organizatorem
finału był Mazowiecki Park Krajobrazowy, dla-
tego też finał odbywał się na Mazowszu.
Uczestniczyło w nim 16 drużyn reprezentują-
cych poszczególne województwa. Nasz zespół
wykazał się dużą wiedzą z zakresu biologii i geo-
grafii oraz znajomością 120 parków krajobrazo-
wych i setek gatunków roślin oraz zwierząt
chronionych w Polsce. W starciu z pozostałymi
piętnastoma województwami zdobyliśmy VII
miejsce. Jest to dla nas wielki sukces, na który
pracowaliśmy wiele miesięcy.

Nagrodą dla uczniów był już sam wyjazd, pod-
czas którego zwiedzaliśmy Warszawę, zamek 
w Lwie i poznawaliśmy przyrodnicze walory Ma-
zowsza. Ponadto uczniowie otrzymali cenne na-
grody rzeczowe - plecaki turystyczne i śpiwory.
Przyznano również nagrody dla szkół. Otrzymaliśmy
wielofunkcyjną drukarkę kolorową, mikroskop bio-
logiczny z kamerą, zestaw preparatów mikrosko-
powych, mapę ścienną i program multimedialny.

Organizatorom i sponsorom konkursu ser-
decznie dziękujemy za wspaniały, pełen atrak-
cji pobyt w Łochowie oraz za otrzymane
nagrody. Małgorzata Michałowicz

SUKCES UCZNIÓW Z KOŁBIELI
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołbiel,
Władze Gminy Kołbiel i proboszcz parafii p.w.
Świętej Trójcy w Kołbieli apelują:

Dożynki, to tradycyjne ścięcie (dorżnięcie) ostat-
nich kłosów zboża i uroczyste przeniesienie uwi-
tego z nich wieńca do domu gospodarza (niegdyś
dziedzica majątku dworskiego), połączone często
z huczną zabawą. Ostatnie kłosy, pozostawione
na polu i przyozdabiane na koniec prac nazywano
w regionie kołbielskim Jeżym zgodnie z gwarową
wymowa Jzym.

Od najdawniejszych czasów plony zbierane
podczas żniw były uwieńczeniem większości
prac gospodarskich. To od obfitości żniwnego
plonu zależała egzystencja całych społeczno-
ści. Traktowano więc z szacunkiem każdy
zebrany kłos i ziarno. Nic więc dziwnego, że
żniwa miały swoje głęboko zakorzenione zwy-
czaje. Rozpoczynano je zawsze z imieniem
bożym, święcono sierpy i kosy, a pola żegnano
znakiem krzyża. Sensem dożynek, czyli zakoń-

czenia żniw, było zawsze podziękowanie Bogu
za szczęśliwe zbiory.

Dzisiaj w społeczności gminy i parafii Kołbiel
również od wielu już lat obchodzimy dożynkowe
święto rolniczego trudu, ale i owoców szeroko po-
jętego trudu wszystkich mieszkańców naszej spo-
łeczności. Nasze Dożynki stają się okazją nie tylko
do podziękowania za plony rolników ale także za
wszystko co dobrego wydarzyło się w naszej spo-
łeczności - za zrealizowane przez samorząd
gminny, sołectwa i parafię przedsięwzięcia za-
spokajające potrzeby mieszkańców, za osiągnię-
cia organizacji  i grup mieszkańców, a nawet
wszystkie sukcesy i osiągnięcia indywidualne,
jakie na naszej kołbielskiej ziemi, w naszej spo-
łeczności miały miejsce w ostatnim roku.

Zachęcamy zatem mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości gminy i parafii do uwicia do-
żynkowego wieńca i przyniesienia go przez
delegacje wieńcowe do kościoła parafialnego
a potem w barwnym korowodzie na miejsce wspól-
nej zabawy (plac targowy). Niech nasze doroczne

święto zostanie uczczone przez wspaniałe żniwne
korony – wieńce, jako symbole wdzięczności za
wszystkie nasze sukcesy i osiągnięcia, dorobek na-
szej pracy. Niosąc wieńce zaakcentujmy szczególne
znaczenie dożynkowego święta  również naszym
barwnym tradycyjnym strojem. Zachęcamy także
uczestników korowodu dożynkowego innych niż
oficjalne delegacje wieńcowe do wyciagnięcia 
z kufrów i szaf zachowanych tradycyjnych strojów
(przede wszystkim spódnic – sorców oraz fartusz-
ków do pasa i naramiennych) i przywdzianie ich aby
uczcić nasze lokalne święto. Niewiele bowiem re-
gionów Polski może poszczycić się strojem trady-
cyjnym, choć częściowo zachowanym, przechowy-
wanym przez  tak liczne grono mieszkańców.

Niech nasz dożynkowy korowód cieszący się za-
interesowaniem nie tylko samych mieszkańców
gminy i parafii, będzie barwny kołbielskim strojem , 
a wesoły i rozśpiewany na kołbielską nutę! Spotkajmy
się Wszyscy 8 września na święcie naszych wspól-
nych osiągnięć  i wspólnych lokalnych tradycji !!!

P. Całka

DOŻYNKOWY APEL
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Zjazd Delegatów Szkół
im. ks. Jana Twardowskiego

6 czerwca klasy VII i VIII szkoły w Człe-
kówce wraz z pocztem sztandarowym
oraz opiekunami - panią Dorotą Ziubińską
- Matla i panią Klaudią Niedźwiecką
uczestniczyli w dorocznym Zjeździe Dele-
gatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego,
który odbył się w Świątyni Opatrzności
Bożej na warszawskim Wilanowie. 

Zjazd został zorganizowany przez Instytut Pa-
pieża Jana Pawła II. W uroczystości wzięło

udział 25 pocztów sztandarowych z różnych szkół
i ośrodków wychowawczych w całej Polsce.

Wszystkie łączy to, że noszą imię tego samego
szlachetnego Patrona. Przynależność do wspól-
noty, którą tworzą szkoły noszące zaszczytne
imię ks. Jana Twardowskiego, jest dla nas rado-
ścią, zobowiązaniem i wielką dumą.  

Po zarejestrowaniu nasza grupa wraz z innymi
reprezentantami szkół przemieściła się do Świątyni,
gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęła się inauguracyjna
msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup.
Uroczyste wejście i przemarsz wszystkich pocztów
naprawdę robił wielkie wrażenie. Pośród 25 sztan-
darów dumnie prezentowali się również nasi dzielni
uczniowie. Mimo ogromnego upału i zmęczenia

nasza delegacja z wielką wytrwałością reprezento-
wała szkołę podczas nabożeństwa. Ich wzorowe za-
chowanie i postawa są godne najwyższej pochwały. 

Po mszy świętej, w trakcie której ksiądz biskup
wygłosił piękne, okraszone cytatami z wierszy księ-
dza Twardowskiego kazanie, wszystkie szkoły
udały się na zasłużony poczęstunek, przygotowany
przez organizatorów. Po pysznym obiedzie, który
dodał nam sił, wyruszyliśmy w drogę powrotną do
domu. Opiekunki grupy postanowiły nagrodzić
wzorową postawę i wytrwałość naszych uczniów
słodkim deserem w postaci lodów. Bez wątpienia
wszyscy tego dnia na nie zasłużyli. Red.

W niedzielę 9 czerwca w kościele para-
fialnym p.w. Świętej Trójcy w Kołbieli
na mszy świętej o godzinie 12.30 wy-
stąpił chór ,,Serafin” działający przy
parafii w Równem na Ukrainie. 

Koncert odbył się w  ramach tak zwanego
echa Sacrosongu, czyli Międzynarodowego

Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej, trwa-
jącego od  6 do 9 czerwca w parafii Matki Bożej
Królowej Polski w Otwocku.

Poczęstunek dla chóru po występie zorga-
nizowała Szkoła Podstawowa im.  Armii Krajo-
wej w Kołbieli, gmina Kołbiel oraz Zakłady
Piekarskie OSKROBA.

CHÓR Z UKRAINY UŚWIETNIŁ MSZĘ
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W dniach 15-17 maja uczniowie klas IV-
VIII wraz z opiekunami: Renatą Matosek
i Weroniką Korab uczestniczyli w wy-
cieczce na Litwę – kraju o bogatej i cie-
kawej historii, pełnej malowniczych 
i niepowtarzalnych krajobrazów. 

Pierwszym etapem podróży było zwiedzanie
Kowna, drugiego co do wielkości miasta Litwy.

Jest ono położone w pięknej okolicy u zbiegu
dwóch rzek - Niemna i Wilii. Zdobi je wiele zabyt-
ków architektonicznych, które są odbiciem jego
wielowiekowych dziejów. Kowno w 1468 roku
spłonęło, lecz już do końca XV wieku zostało od-
budowane. Uczestnicy podziwiali Ratusz zwany
„białym łabędziem”, Kowieńską Archikatedrę,
Dom Perkuna - dawną faktorię kupiecką w stylu
ekspresyjnego gotyku z XIV-XV w., ruiny zamku
kowieńskiego i starówkę, którą zdobią ciekawe
gotyckie i renesansowe kamieniczki. 

Drugi dzień to pobyt w Wilnie. Wilno należy
bez wątpienia do piękniejszych miast świata, a to
ze względu na wspaniałe zabytki. Należą do nich:
Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, ko-
ściół św. Piotra i Pawła, kościół św. Anny, cerkiew
św. Ducha, klasztor Bazylianów – miejsce uwię-
zienia Adama Mickiewicza, katedra pod wezwa-
niem św. Stanisława, dom Adama Mickiewicza,
pałac prezydencki, Cmentarz Na Rossie, "Repub-
lika Zarzecza” - wileńska dzielnica artystów, im-
ponujący zabytkowy kompleks Uniwersytetu 

z bogato ornamentowanymi kamienicami śród-
mieścia. O każdym ze zwiedzanych miejsc można
by wiele napisać. Należy wspomnieć tylko o kilku,
które zrobiły na wszystkich największe wrażenie
i których na pewno nigdy nie zapomnimy. To mię-
dzy innymi kościół św. Piotra i Pawła– nazywany
polskim kościołem, przykryty kopułą, wzniesiony
na wzór bazyliki watykańskiej. Jest on perełką nie
tylko litewskiego, ale i europejskiego baroku.
Wnętrze kościoła jest białe, ściany, sklepienia i ko-
puła zostały pokryte tysiącami gipsowych deko-
racji. Słynna jest również figura Chrystusa 
z prawdziwymi włosami, opadającymi na ra-
miona, usytuowana w bocznej nawie. Naszą
uwagę zwróciła katedra wileńska, której początki
sięgają czasów Władysława Jagiełły, a barokowa
kaplica św. Kazimierza (patrona Litwy) w katedrze
św. Stanisława, która przypomina słynną kaplicę
Zygmuntowską na Wawelu. Na jej pięknym ołta-
rzu stoi srebrna trumna z relikwiami św. Kazimie-

rza. Wrażenie zrobił cmentarz Na Rossie – naj-
starsza i najpiękniejsza wileńska nekropolia,
miejsce pochówku serca Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, jego matki i brata Adama. W naszej pa-
mięci pozostanie kaplica Ostrobramska ze
słynącym z łask obrazem Matki Boskiej Ostrob-
ramskiej. Tajemnica obrazu nigdy nie została do
końca rozwiązana. Uważa się, że jest to jeden 
z największych skarbów chrześcijaństwa. Dodat-
kową atrakcją był widok z 55. piętra wieży tele-
wizyjnej, z której można było podziwiać całe
miasto i okolice. 

Trzeciego dnia uczestnicy zwiedzali Troki na-
zywane perełką w koronie Litwy: zamek na wy-
spie, dawną rezydencję wielkich książąt
litewskich i na zakończenie odbyli spacer dawną
ulicą Karaimską. Degustowali także kibiny– naj-
popularniejszą karaimską potrawę.

POLECAMY to miejsce wszystkim tym, któ-
rzy jeszcze tam nie byli. Litwa jest piękna! Red.

WYCIECZKA NA LITWĘ

W ramach obchodów 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości 15
marca 2019 r. w Gminnym Przedszkolu
w Kołbieli odbył się gminny konkurs re-
cytatorski ,, Wiersze Patriotyczne”. 

Do rywalizacji przystąpiły dzieci 5 -letnie ze
Szkoły Podstawowej w Kątach oraz z przed-

szkola. Zadanie uczestników polegało na  przy-
gotowaniu jednego wiersza o tematyce
patriotycznej, a następnie wyrecytowanie go
przed jury i zgromadzoną publicznością. 

Celem konkursu było wyrabianie wśród naj-
młodszych poczucia tożsamości narodowej,
kształtowanie postaw patriotycznych i obywatel-
skich oraz  rozwijanie zainteresowań literackich. 

W dowód uznania każdy mały artysta otrzy-
mał dyplom za udział w konkursie, a laureaci na-
grody rzeczowe. Wioleta Zatońska

WIERSZE DLA POLSKI
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O zaletach gry w szachy można by
pisać wiele… Odgrywają one istotną
rolę w nabywaniu i kształtowaniu
wielu umiejętności wykorzystywanych
przez człowieka w ciągu całego życia.
Potwierdzonym naukowo jest, iż roz-
wijają zdolności intelektualne, zwięk-
szają IQ, kształcą kreatywność 
i logiczne myślenie, poprawiają umie-
jętności arytmetyczne, wspomagają
rozwój inteligencji emocjonalnej, uczą
zdrowej rywalizacji, ale są także do-
skonałym sposobem spędzania wol-
nego czasu. 

Przekonać się o tym mogli uczniowie klas II i III
Szkoły Podstawowej w Kątach, uczestnicząc w za-
jęciach kółka szachowego, podczas których reali-
zowany był program własny „Mały szachista”.
Cotygodniowe spotkania z „królewską grą” spra-
wiały uczniom wiele radości. Dzieci, ucząc się grać
w szachy, dostrzegały w nich przede wszystkim
rozrywkę, ale bawiąc się doskonaliły jednocześnie
swoje umysły. Dnia 7 czerwca 2019 r. odbył się
szkolny konkurs „Mistrz rozwiązywania łamigłó-
wek szachowych”. Wzięło w nim udział 14
uczniów. Konkurs miał formę kart pracy z  10 za-
daniami szachowymi do rozwiązania. Uczestnicy
pracowali indywidualnie. Uczniowie, którzy roz-

wiązali poprawnie najwięcej łamigłówek i zdobyli
najwięcej punktów, zostali zwycięzcami konkursu.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
I miejsce zajął Bartosz Kudlik z kl. II, II miejsce –
Kacper Witan z kl. II, a III miejsce zdobył Jakub
Osica z kl. III. Mistrzom szachowym gratulujemy!
Szachy w naszej szkole to nie tylko zajęcia koła
szachowego. Na górnym korytarzu rozstawione są
stoliki szachowe, przy których na prawie każdej
przerwie rozgrywają się partie szachowe. Ta forma
spędzania czasu wolnego między lekcjami cieszy
się wśród uczniów dużą popularnością.

nauczyciel prowadzący zajęcia szachowe
Aneta Wojciechowska

SZACHY W KĄTACH

Szkolny konkurs ,,Mistrz rozwiązywania łamigłówek szachowych”

Koło szachowe
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Kwiecień, maj i czerwiec to wiosenne
miesiące, w których biblioteka Szkoły
Podstawowej w Kątach corocznie ob-
chodzi Święto Książki. Z tej okazji odby-
wają się wówczas różnorodne akcje,
przedstawienia i konkursy czytelnicze.  

Tak też stało się i w tym roku szkolnym… Pierw-
szym punktem tegorocznych obchodów był

zorganizowany w kwietniu „kopertowy konkurs”.
Bibliotekarz przygotował dla uczniów 21 kopert 
z pytaniami dotyczącymi życia i twórczości H.Ch.
Andersena i ukrył je w ogólnodostępnych miejs-
cach w szkole. Zadaniem uczniów było odnale-
zienie ich i udzielenie właściwej odpowiedzi na
pytanie  w nich zawarte. Uczniowie zwrócili 17 ko-
pert z odpowiedziami, wszystkie były poprawne.
Uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo udzielili
odpowiedzi, otrzymali słodkie nagrody ufundo-
wane przez radę rodziców.  Następnym wydarze-
niem  było włączenie się  w ogólnopolską akcję
bicia rekordu w liczbie osób czytających na prze-
rwie pt. „Przerwa na czytanie”. Spotkania 
z książką odbyły się 8 maja na dwóch przerwach
międzylekcyjnych. Podczas pierwszej z nich
uczniowie i nauczyciele samodzielnie czytali
swoje ulubione książki w wybranym przez siebie
miejscu. Natomiast na drugiej przerwie wszyscy
zebrali się na dolnym korytarzu, gdzie wysłuchali
tekstu pt. „Jak wyhodować pandę” czytanego
przez panią dyrektor. Kolejny punkt  obchodów
Święta Książki to wyjazd uczniów klas I-III na War-
szawskie Targi Książki na PGE Narodowy w War-
szawie. Wycieczka  odbyła się dnia 24 maja.

Dzieci zwiedzały liczne stoiska wydawnictw, a po-
dzielone na grupy wzięły również udział w warsz-
tatach, spotkaniach autorskich i innych
imprezach towarzyszących targom.  Okazało się
to dla nich nowym i ciekawym doświadczeniem.
Następnym wydarzeniem było przedstawienie
pt. „ Baśniowy ambaras” przygotowane przez ro-
dziców pod kierunkiem bibliotekarza. Okazało się
ono miłą niespodzianką dla dzieci, ponieważ
przygotowania i próby odbywały się w tajemnicy
przed nimi. Świętowanie zakończyliśmy 7
czerwca. Wówczas  nasza szkoła włączyła się 
w ogólnopolską akcję bicia rekordu w czytaniu
„Jak nie czytam, jak czytam” organizowaną przez
miesięcznik „Biblioteka w Szkole”. Wzięło w niej
udział  123 dzieci oraz 15 osób dorosłych (rodzice
i pracownicy szkoły). Wszyscy o godz. 10.00

zebrali się na szkolnym placu zabaw i czytali
przyniesione przez siebie swoje ulubione  książki.
Następnie odbyło się krótkie spotkanie autorskie
z  Joanną Kocon (nauczycielką naszej szkoły, au-
torką wierszy dla dzieci), która zaprezentowała
zebranym swój wiersz pt. „Felek Frędzelek”. Na
koniec dzieci otrzymały miniksiążeczkę z wier-
szem i ilustracjami. Chętni dostali także dedyka-
cję i autograf.  Celem wszystkich tych akcji było
przede wszystkim budzenie i rozwijanie zainte-
resowań czytelniczych dzieci oraz  promocja czy-
tania. Mam nadzieję, że powyższe wydarzenia
spełniły swoją rolę i zaowocują większym zain-
teresowaniem książką i słowem pisanym wśród
dzieci i młodzieży.

nauczyciel bibliotekarz SP w Kątach
Aneta Wojciechowska

WIOSENNE ŚWIĘTO
w bibliotece szkolnej w Kątach
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Uroczystość 90-lecia jednostki OSP Lu-
bice na długo zapadnie w pamięci osób,
które w niej uczestniczyły. Była bowiem
parada drużyn strażackich, wozów: od
konnych do pożarniczych, była orkiestra
dęta i była grochówka.

Świętowanie rozpoczęto jednak, jak Bóg przykazał,
czyli od mszy św. w intencji druhów, którą celeb-
rował proboszcz kołbielskiej parafii ks. Krzysztof Ab-
ramowski, a odprawił ją na ołtarzu polowym przed
remizą i krzyżem ze strażackich drabin.  Po przyję-
ciu błogosławieństwa prezes jednostki w Lubicach
dh Jerzy Dabrowski powitał gości: prezesa Zarządu
Wojewódzkiego OSP dh Antoniego Tarczyńskiego,
przewodniczącą komisji kultury sejmiku mazo-
wieckiego Bożenę Żelazowską, starostę powiatu
otwockiego Cezarego Łukaszewskiego, przewod-
niczącego Rady Gminy Kołbiel Roberta Mazka,
wójta gminy Kołbiel Adama Budytę, druhów jubi-
latów i wszystkich zebranych. Obchody nie byłyby
pełne, gdyby nie przypomniano historii jednostki
wraz z jej bohaterami.

Zarys historii jednostki
„W maju 1927 roku w Lubicach wybuchła seria
pożarów. Spłonęło doszczętnie ponad 30 gospo-
darstw. Wielkie nieszczęście powiększył jeszcze

fakt, że przyczyną były umyślne podpalenia. To
tragiczne wydarzenie stało się głównym powo-
dem do założenia w styczniu 1928 roku jednostki
Ogniowej Straży Pożarnej.  Głównym inicjatorem
tego przedsięwzięcia był kierownik Wiejskiej
Szkoły w Kątach Władysław Wroński. On też zwo-
łał 6 stycznia 1928 roku zebranie w mieszkaniu
ówczesnego sołtysa, późniejszego aktywnego
działacza OSP Aleksandra Rybczaka. Na zebranie
przybyło 44 chętnych do społeczne pracy 
w straży. Wybrany został pierwszy zarząd, w
skład którego weszli: prezes Władysław Wroński,
naczelnik Jan Sokół i skarbnik Paweł Ryfka.

W kwietniu 1929 roku był wielki pożar w Sufczy-
nie. Lubicka straż po raz pierwszy bierze udział w akcji
gaszenia, ale jeszcze bez dostatecznego sprzętu.

W latach 1929-1939 poza Sufczynem należy
wspomnieć o innych  wielkich pożarach, gdzie
uczestniczyli z wielkim poświęceniem strażacy 
z Lubic, a było to m.in. w Zabieżkach, 2 razy w Puz-
nówce, w Lipówkach, w Gadce, w Górkach
k/Osiecka i inne. Wyjazdy do pożaru odbywały się
na wozach konnych, sprzęt, jakiego używano do ga-
szenia ognia, to ręczna sikawka wodna, kilkanaście
odcinków węży, bosaki, tłumice, wiadra i łopaty.

W 1931 roku została wybudowana drewniana
remiza strażacka, która przez 28 lat służyła na-
szej straży do przechowywania sprzętu strażac-

kiego, jako sala zabaw tanecznych i do występów
artystycznych oraz jako miejsce zebrań wiejskich.

W 1939 roku wraz z nastaniem wojny Niemcy
chcieli podporządkować sobie jednostkę stra-
żacką dla własnych potrzeb. Naczelnik Piotr Wit-
kowski za odmówienie współpracy z Niemcami
był trzy razy aresztowany.

Przez okres wojny funkcje naczelnika pełni
ponownie Jan Sokół. On też stara się godzić na
niektóre żądania Niemców, ale tylko dla dobra na-
szej organizacji i mieszkańców Lubic. W 1948
roku naczelnikiem straży wybrany został Wacław
Wilczyński - uczestnik działań wojennych w pol-
skiej armii.

Na zawsze pozostanie w pamięci olbrzymia
pomoc straży przy budowie Szkoły Podstawowej
w Lubicach wybudowanej w trudnych powojen-
nych latach 1946-1948.

W 1957 roku Zarząd OSP w Lubicach przy po-
parciu członków oraz całego społeczeństwa, pod-
jął decyzje wybudowania nowej, istniejącej do
dziś, remizy strażackiej. Prace z uwagi na biuro-
kratyczne trudności oraz kłopoty z działką trwały
3 lata. Z wielkim uznaniem przypominam głów-
nych organizatorów tego przedsięwzięcia. Byli to:
ówczesny prezes Józef Legat, sołtys Władysław
Mazek, Jan Żołądek , jak również naczelnik Wiktor
Dąbrowski - postać wyjątkowa w naszej straży.

JUBILEUSZ 
z defiladą druhów i paradą wozów
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Był przez 44 lata aktywnym  członkiem, w tym
20 lat na stanowisku naczelnika.

Właśnie w latach 70. nasza OSP kierowana
przez naczelnika Wiktora Dąbrowskiego i prezesa
Władysława Rosłońca miała świetny okres swo-
jej działalności. Mieliśmy wtedy wspaniale dzia-
łającą sekcję młodzieżową OSP, która w 1975 roku
zajęła I miejsce we współzawodnictwie powiato-
wym i IV w dawnym województwie warszaw-
skim. Wielkie zasługi w ten sukces wniósł - oprócz
wszystkich członków tej sekcji  - ich dowódca
Aleksander Zduńczyk. W tym też czasie otrzyma-
liśmy jako dar od Powiatowej Kolumny Transportu
Sanitarnego w Otwocku samochód ciężarowy
„Star”, który własnym sposobem przerobiony
został do celów strażackich.

W maju 1978 roku bardzo uroczyście obcho-
dziliśmy 50. rocznicę powstania naszej straży. Na
imprezie zorganizowanej z tej okazji zaszczyciła
nas swoją obecnością wojewoda siedlecki pani
Zofia Grzebisz-Nowicka. Otrzymaliśmy też wtedy
od Komendy Rejonowej OSP w Mińsku Mazo-
wieckim typowy samochód strażacki „Żuk”, który
służył nam do 2006 roku.

Lata osiemdziesiąte to okres wielkiego kry-
zysu społeczno-politycznego w naszym kraju. Za-
interesowanie społeczeństwa działalnością we
wszelkich organizacjach społecznych ,w tym rów-
nież OSP, bardzo spadło. Dodatkowo wpływało na
to coraz mniej pracy dla jednostek strażackich 
w akcjach gaśniczych, ponieważ nasza wieś skła-

dała się  już wtedy w większości z ogniotrwałych
budynków. Ale nawet w tamtym czasie na skutek
działalności kontrolnej i propagandowej straża-
ków pod przewodnictwem prezesa Henryka Sa-
bata i naczelnika Jerzego Dąbrowskiego wzrosło
zainteresowanie mieszkańców uporządkowywa-
niem własnych posesji i przestrzeganiem bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. Dowodem na to
jest fakt, że w ciągu ostatnich 90 lat nie było u
nas żądnego wielkiego pożaru, a kilka drobnych
incydentów pożarowych okazało się niegroźnych
w skutkach.

Rok 2018 był również owocny pod względem
sukcesów pożarniczo-sportowych. Po wielu la-
tach nieobecności młodych ludzi w OSP Lubice
została utworzona Młodzieżowa Drużyna Poża-
rnicza, w skład której weszło 10 druhów. W czer-
wcu 2018 roku druhowie na zawodach gminnych
w Lubicach zajęli II miejsce, ulegając zwycięzcom
tylko 0,2 sek. Drużyna mężczyzn w kategorii do-
rośli zajęła IV miejsce. Druhowie MDP na po-
czątku lipca udali się do Reguta na powiatowe
zawody sportowo-pożarnicze MDP powiatu
otwockiego. Po pasjonującej walce zajęli 
I miejsce, deklasując rywali o blisko 3 sekundy.
Wzrósł zapał i chęci do zmierzenia się w rywali-
zacji na zawodach wyższego szczebla. 8 września
nasi druhowie, wspierani kolegami z drużyny do-
rosłych, pojechali do Siedlec, aby powalczyć z naj-
lepszymi drużynami województwa mazo-
wieckiego. Na stadionie miejskim zmierzyli się 

z mistrzami i wicemistrzami województwa ma-
zowieckiego z 2014 roku oraz wieloma weteranami
tychże rywalizacji. Niestety, brak doświadczenia 
i wysoki poziom zawodów spowodował, że odległe
11 miejsce kazało przełknąć gorycz porażki.

Największym obecnie dobrem naszej straży
jest aktywny i wiernie oddany swojej działalności
zarząd z prezesem Jerzym Dąbrowskim i wice-
prezesem Markiem Mazkiem na czele oraz człon-
kami, do których należą: Karol Milewski, Robert
Prasuła, Wiesław Grzegrzółka, Piotr Dąbrowski,
Arkadiusz Woźniak, Wojciech Dąbrowski, Ale-
ksander Winek, Henryk Rudnicki, Janusz Osica,
Sławomir Żołądek, Krzysztof Piętka i wielu, wielu
innych, którzy dzisiaj będą przyjmować wyróż-
nienia w postaci odznaczeń i medali. Między in-
nymi wynikiem ich wspólnego wysiłku jest
zorganizowana dzisiaj uroczystość”.

Po wręczeniu medali i odznaczeń przez pre-
zesa zarządu wojewódzkiego OSP dh Antoniego
Tarczyńskiego i radną Bożenę Żelazowską wszyscy
udali się na miejsce pikniku. Prowadziła ich Or-
kiestra Dęta z Trąbek, za którą szła kolumna stra-
żaków, a za nimi na sygnałach jechały wozy, od
konnych po nowoczesne wozy bojowe. Na wszyst-
kich czekał strażacki poczęstunek, a prowadzący
konferansjer zabawiał dzieci i dorosłych. Wszyscy
czekali jednak na główną atrakcję, czyli kabaret
„Kopydłowo”, a następnie zabawę taneczną do mu-
zyki zespołu Grand. Bawiono się setnie do późnych
godzin nocnych. Andrzej Kamiński
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W dniach 22- 24 maja 2019 roku ucznio-
wie z kl. IV-VIII szkoły w Rudzienku prze-
bywali na trzydniowej wycieczce
turystyczno – krajoznawczej. Młodzież
odwiedziła Pojezierze Suwalskie  oraz
stolicę Litwy – Wilno i Troki. 

ZKątów wyjechaliśmy wczesnym rankiem 
i już po kilku godzinach dotarliśmy do pierw-

szego punktu docelowego – Augustowa. Miasto
położone u styku trzech jezior powitało nas sło-
neczną pogodą i zachęciło do zwiedzania.  

Jego historię oraz związane z nim postacie,
m.in. króla Zygmunta II Augusta i królowej Bony,
poznawaliśmy podczas gry miejskiej na augus-
towskim rynku. Następnie odbyliśmy godzinny
rejs statkiem. Zachęcał do podziwiania urokli-
wych zakątków przyrody, wzbogacił też naszą
wiedzę na temat flory i fauny tego regionu. Ze
statku wysiedliśmy w Studzienicznej – miejscu,
które odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II 

Późnym popołudniem dotarliśmy do punktu
zakwaterowania – Gościńca Kukle, koło miejs-
cowości Sejny. Ośrodek oddalony od dużych
aglomeracji i położony nad samym jeziorem
wszystkim się spodobał. Po spożyciu obiadoko-
lacji jedni nabrali ochoty na odpoczynek, drudzy
na zabawę. Tym, których rozpierała energia
przewodnik zorganizował paintball  i podchody,
a na końcu dyskotekę. 

Drugiego dnia wycieczki zwiedzaliśmy Troki
i Wilno. Ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała poz-
nawaniu piękna i historii tych wyjątkowych
miast, o których opowiadał nam przewodnik -
pan Jan. 

Troki były pierwszą stolicą Litwy. Znajdu-
jący się tam zamek na wyspie – przed wiekami
ulubiona siedziba księcia litewskiego Witolda –
zachwycił nas swym wyglądem, przypominają-

cym trochę zamek w Malborku. Poznaliśmy
tam także historię Karaimów – ludu pocho-
dzenia tureckiego, sprowa-dzonego na Litwę
w XIV wieku. Z Troków, po zakupieniu pamią-
tek - w tym litewskiego pieczywa, udaliśmy
się do Wilna. 

Wilno – obecna stolica Litwy to miasto 
w stylu barokowym, w którym są świątynie
wielu wyznań. My zwiedziliśmy kościół świę-
tego Piotra  i Pawła, wpisany na listę stu naj-
piękniejszych kościołów świata; Sanktuarium
Matki Boskiej  w Ostrej Bramie, gdzie przed słyn-
nym obrazem modlił się m.in. młody Mickie-
wicz i Piłsudski. W Wilnie widzieliśmy też pałac
prezydencki, Uniwersytet Wileński, dom wiesz-
cza narodowego – Adama Mickiewicza.  Po
wejściu na Górę Zamkową, zwaną też Górą
Giedymina, mogliśmy nacieszyć oczy całą pa-
noramą miasta. 

Ważnym punktem zwiedzania tego dnia był
cmentarz Na Rossie, na którym pochowani są
polscy żołnierze  walczący o niepodległość.
Wiele pomników  i nagrobków na cmentarzu
urzeka zwiedzających pięknem i wysokimi wa-
lorami architektonicznymi. Na Rossie znajduje
się grobowiec matki Józefa Piłsudskiego, na
którym widnieje napis ,,Matka  i serce syna”.
Zwiedzanie zakończyliśmy na wileńskiej sta-
rówce. Pożegnaliśmy się z naszym przewodni-
kiem Janem, zjedliśmy lody, niektórzy zakupili
pamiątki i pełni wrażeń wróciliśmy do ośrodka
w Kuklach.

Piątek 24 maja był ostatnim dniem naszej
wycieczki. Po śniadaniu i wymeldowaniu 
z ośrodka ruszyliśmy szlakiem Wigierskiego
Parku Narodowego. Zwiedzaliśmy Muzeum Wi-
gier – nowoczesny obiekt, który pozwolił nam
poznać jezioro Wigry od głębin i żyjących w nim
organizmów, aż po świat przyrody nad jego

brzegami. Uczestniczyliśmy też w lekcji mu-
zealnej ,,Nie tylko wilk  i zając”, która wzboga-
ciła naszą wiedzę o ciekawostki ze świata roślin
i zwierząt  żyjących w parku.  

Kolejnym punktem programu tego dnia było
zwiedzanie najbardziej charakterystycznego za-
bytku w krajobrazie wigierskim – Pokamedul-
skiego Zespołu Klasztornego w Wigrach. Zakon
obdarowany ziemią przez króla Jana Kazimierza
wybudował nie tylko klasztor, ale założył miasta
oraz ponad 250 wsi. Pracowici mnisi posilali się
rybami, uprawiali warzywa, modlili się i milczeli.
W podziemiach znajdują się krypty z ich szcząt-
kami, a na jednej ze ścian – oryginalny fresk,
przedstawiający taniec śmierci. Odwiedzając za-
budowania klasztorne, weszliśmy również do
apartamentów papieskich, by zobaczyć, w ja-
kich warunkach odpoczywał Jan Paweł II pod-
czas swojej pielgrzymki na Suwalszczyznę. 

Wędrując dalej po tym rejonie Polski zdoby-
liśmy Cisową Górę, która swą nazwę zawdzię-
cza rosnącym tam kiedyś  cisom. Według
legendy góra została usypana z ziemi wydobytej
w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Jezioro
Kopane. W rzeczywistości Góra Cisowa jest
wzniesieniem moreny czołowej, śladem po dzia-
łalności lodowca. Ma charakterystyczny kształt,
przypominający stożek krateru wulkanu. Z jej
szczytu mogliśmy podziwiać panoramę Suwal-
skiego Parku Krajobrazowego. 

Zmęczeni wspinaczką, ale pełni estetycz-
nych doznań, udaliśmy się na obiad, a następnie
w drogę powrotną do domu. 

Miło będziemy wspominać czas spędzony
na wycieczce oraz tamtejszą regionalną kuch-
nię –bliny, kartacze i słodkie mrowisko. 

Opiekunowie grupy:
Ewa Garbacz, Agata Gryta,

Jolanta Górka, Dorota Winek

SuwalSzczyzna -wilno
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Patriotyczny Dzień
Dziecka w PrzeDSzkolu

Tegoroczny Dzień Dziecka w Gminnym
Przedszkolu w Kołbieli obchodzony był
bardzo hucznie pod hasłem „Kocham
Cię, Polsko”.                       

Wzwiązku z tym,  że nadal świętujemy rok dla
niepodległej z racji 100. rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości, na imprezie królowały
barwy biało-czerwone. Wszystkie przedszkolaki,
nauczyciele, pracownicy przedszkola ubrani byli 
w barwy narodowe. Festyn był idealnym połącze-
niem święta rodziny z Dniem Dziecka . Imprezę
otworzyła i gości powitała  dyrektor Agnieszka
Dziedzic , a całość miała przyjemność poprowadzić
Paulina Grzegrzółka , wychowawczyni grupy Smer-
fów. Festyn w przedszkolu był pełen atrakcji dla
dzieci, nie zabrakło też miejsc, gdzie mogli usiąść i
odpocząć rodzice. Był grill, kawiarenka, pyszna gro-
chówka i lody, lawendowa lemoniada, wata cu-
krowa i wiele innych smakowitych atrakcji. Dzieci
szalały na dmuchanych zjeżdżalniach, próbowały
swojego szczęścia w loterii fantowej, korzystały 
z kącika piękności i kącika plastycznego, brały
udział w zajęciach z robotyki i łapały ochłodę pod-
czas wodnej bryzy z wozu strażackiego. Na placu

zabaw pojawili się także przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Kawalerów im. 1 Pułku Strzelców Kon-
nych z Garwolina oraz przedstawiciele  7 Pułku
Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego. Pa-
nowie prezentowali sprzęt , stroje, broń, chętnie
opowiadali o historii wszystkim zainteresowanym,
a zainteresowanie było spore. Chłopcy mieli moż-
liwość zaprezentowania swoich piłkarskich umie-
jętności podczas treningu z przedstawicielami
Akademii Młodego Piłkarza KS Sokół Kołbiel, a od-
ważni i głodni wrażeń rodzice wzięli udział w star-
ciu z nauczycielkami podczas quizu wiedzy „Każdy
Polak dobrze wie, co w Polsce dzieje się”. Oprócz

występów każdej grupy przedszkolnej na scenie
gościnnie wystąpił zespół „Kajducki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Kołbieli , a plac zabaw odwiedziły prze-
piękne i bardzo przyjaźnie nastawione do dzieci
alpaki. Całość zakończyliśmy stworzeniem „Łań-
cucha dla Niepodległej.” Serdecznie dziękujemy
wszystkim rodzicom, sponsorom, nauczycielom,
pracownikom , każdej osobie, która w nawet naj-
mniejszym stopniu przyczyniła się do zorganizo-
wania tak fantastycznej imprezy. Uśmiech na
twarzach dzieci i zadowolenie rodziców były naj-
lepszą nagrodą za trud i wysiłek włożony w orga-
nizację tego festynu. Paulina Grzegrzółka

Zespół „Kajducki” 
na festynie „Kocham cię Polsko”

1 czerwca reprezen-
tanci zespołu ta-
neczno – wokalnego
„Kajducki” ze Szkoły
Podstawowej im.
Armii Krajowej w Koł-
bieli zaprezentowali
się na rodzinnym fe-
stynie pod hasłem

„Kocham Cię, Polsko” zorganizowanym przez Gminne Przed-
szkole w Kołbieli. 

Uczniowie mieli możliwość na chwilę stać się prawdziwymi artystami i za-
prezentować na scenie. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z tak dużą
publicznością. Mimo tremy, z dużym entuzjazmem przedstawiciele klas II-
V zaprezentowali utwory: „Zając”, „Jestem sobie Kołbielanka...” oraz „Moja
koza beczy”. Za swój przepiękny występ otrzymali ogromne brawa i słod-
kie niespodzianki. Bardzo dziękujemy pani Beacie Laskus i pani dyrektor Ag-
nieszce Dziedzic za zaproszenie. Monika Antosiewicz

Dzień Mamy i Taty
w oddziale przedszkolnym w Człekówce
„Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył Mamę i Tatę!”

7 czerwca dzieci przebrane za bajkowe postacie oklaskami powitały swo-
ich kochanych rodziców. Uroczystość Dnia Mamy i Taty to była szcze-
gólna okazja, której towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech,
wzruszenie i duma. Wszyscy goście z zaciekawieniem i w skupieniu słu-
chali życzeń, wierszy i piosenek w wykonaniu Czerwonego Kapturka, Jasia
i Małgosi, Baby Jagi, Smerfów, Pszczółki Mai, Gucia, Kota w Butach, Ku-
busia Puchatka oraz wróżek.

Na koniec wszyscy rodzice zaproszeni przez swoje pociechy zatań-
czyli wspólny taniec „Kaczuchy”. Po występie były życzenia, całusy, pre-
zenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki
zostały nagrodzone burzą braw. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Takie uroczystości w gronie ro-
dzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przy-
wiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej
umiejętności.Drodzy Rodzice, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji
Waszego święta! Red.
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Szkoła w Rudzienku włączyła się do IV
edycji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czy-
tam, jak czytam”. Jej celem była promo-
cja czytania w prosty, radosny sposób. 

Akcji towarzyszyła próba bicia rekordu liczby
osób czytających w jednym momencie. 

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 406 825
osób.  Jej pomysłodawcą jest redakcja miesięcz-
nika „Biblioteka w Szkole”. Głównym celem było
budowanie pozytywnego wizerunku książki, pro-
mocja czytania dla przyjemności, pokazanie, że
czytanie nie musi kojarzyć się z przymusem, lecz
z miłą, dostępną dla każdego formą spędzania
czasu.  Więcej informacji na stronie akcji:
www.czytamy.org

Tegoroczne bicie rekordu w czytaniu odbyło
się w całej Polsce 7 czerwca (piątek) o godz. 10.
Zaprosiliśmy wszystkich uczniów do wspólnego
czytania  na placu zabaw. Tego dnia każdy przy-
niósł do szkoły ulubioną książkę, mogła być
własna lub pożyczona np. w bibliotece. Mile wi-
dziany był element stroju lub przedmiot kojarzący
się z książką lub głównym bohaterem. O wyżej
wymienionej godzinie odbyło się wspólne czyta-
nie w ciszy na placu zabaw. W celu zliczenia
uczestników akcji została wykonana seria zdjęć

dokumentujących. Następnie pani dyrektor wylo-
sowała osobę, która odczyta głośno swój ulu-
biony fragment książki. Szczęściarą okazała się
Julia Abramczyk z kl. I. Przeczytała fragment
książki z serii Zaczynam czytać z Martynką pt.:
“Wakacje u babci”.

Chcemy pokazać, że czytają wszyscy: kole-
żanki i koledzy, nauczyciele oraz rodzice. Jak po-
kazują badania, dzieci, które nie zaznają czytania
dla przyjemności w młodym wieku, z reguły nie

czytają książek jako dorośli. Najważniejszym wzo-
rem dla młodych czytelników są rodzice. Dlatego
tak bardzo liczymy na Państwa wsparcie. US

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

Kreatywność we współczesnym świe-
cie zdaje się być bardzo cenionym 
i pożądanym działaniem, przydatnym 
w codziennym życiu

Umiejętność kreatywnego myślenia rozwija
się przez całe życie, warto więc od naj-

młodszych przedszkolnych lat zadbać o od-
powiednie jej kształtowanie. Dlatego też 
w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli prowa-
dzone są cyklicznie zajęcia „Kreatywny Przed-
szkolak”. Trzecia środa miesiąca jest to dzień
konstruowania, tworzenia, wymyślania. Głów-
nym celem zajęć jest kreatywne i twórcze
działanie dzieci, by uczyły się robić coś z ni-
czego z materiałów wtórnych przyniesionych
z domu tj. słoików, ścinków materiałów, rolek
po papierze toaletowym, plastikowych po-

jemników, talerzyków papierowych i wielu in-
nych. Kreatywne zajęcia wzbudzają ogromne
zainteresowanie u dzieci, które z natury są
bardzo ciekawe świata, jak również wśród sa-
mych rodziców, którzy przynoszą potrzebne
materiały do zajęć. 

Tak więc tegoroczne „Kreatywne środy”
uważamy za bardzo udane, dziękujemy wszyst-
kim za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że wśród
naszych przedszkolaków jest przyszły słynny wy-
nalazca lub konstruktor, który rozsławi naszą
małą okolicę na cały świat. Justyna Majchrzyk

KREATYWNE ŚRODY
W GMINNYM PRZEDSZKOLU W KOŁBIELI



- 19 -

WOKÓŁ NAS

Maj to miesiąc poświęcony książce 
i czytelnictwu. Z tej okazji organizo-
wane są spotkania autorskie z pisa-
rzami, podróżnikami, warsztaty dla
dzieci, lekcje biblioteczne z książką 
w roli głównej. Tradycyjnie już w tym
czasie bibliotekę w Kołbieli odwiedzają
grupy przedszkolne. W trakcie tych
spotkań dzieci poznają bibliotekę, spo-
soby korzystania z księgozbioru, roz-
mawiamy o jej podstawowych zada-
niach. Cieszymy się bardzo z tych od-
wiedzin, ponieważ duża grupa dzieci
wraca ze swoimi rodzicami , by korzys-
tać z naszych zbiorów. 

Wtegorocznej ofercie mieliśmy także propozycję
dla dorosłych. 13 maja 2019 roku gościem

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli był Robert
Gondek - podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki. Za
realizację projektu "W drodze na najwyższe szczyty
Afryki", mającego na celu zdobycie najwyższych
szczytów w każdym afrykańskim kraju, otrzymał
wyróżnienia w kategorii WYCZYN ROKU 2016 pod-
czas Kolosów w Gdyni, czyli największego i najbar-
dziej prestiżowego festiwalu podróżniczego 
w Polsce. Robert Gondek jest autorem licznych po-
kazów podróżniczych nagradzanych przez publicz-
ność i jury podczas festiwali w Łodzi, Środzie
Wielkopolskiej i Poznaniu. Swoje teksty publikował
w magazynach: Podróże, Poznaj Świat, NPM, czy All
Inclusive. Jest także autorem wydanej w paździer-
niku 2017 roku książki/albumu fotograficznego po-

święconego Afryce ,,W drodze na najwyższe szczyty
Afryki” ( książka dostępna w bibliotece w Kołbieli).

Tematem naszego spotkania była wyprawa
Roberta Gondka do Ameryki Południowej - Ekwa-
doru i na Galapagos. Na zaprezentowanych zdję-
ciach zobaczyliśmy przyrodę tego położonego na
równiku kraju. Jego bardzo zróżnicowany krajob-
raz: od sięgających 6000 m n.p.m. ośnieżonych
wulkanów po dziką i nieprzebytą dżunglę, lasy
deszczowe i piękne zabytkowe miasta. Pozna-
liśmy fascynujący, niezwykle barwny świat zwie-
rząt, gatunki, które występują wyłącznie na
tamtych terenach. 

To jedyne takie miejsce na świecie -  tak
mówił  o swojej wyprawie Robert Gondek.

Bardzo dużą popularnością cieszą się im-
prezy organizowane dla dzieci w wieku szkolnym.

Tym razem zaproponowaliśmy warsztaty, które
odbyły się 17 maja. Zajęcia z dziećmi poprowa-
dziła pani Katarzyna Jędrzejewska, a tematem
była historia papieru. 

Nie tylko dzieci, ale wszyscy uczestnicy spot-
kania dowiedzieli się:
- Kto wynalazł papier? 
- Z czego kiedyś był robiony 

i z czego teraz powstaje? 
- Co to papirus, pergamin, 

gliniana tabliczka i jak powstają?
- Dlaczego kiedyś mówiono,

że książkę czyta się od deski do deski?

Pani Katarzyna pokazała, jak wytwarza się czer-
pany papier, a później każde dziecko mogło włas-
noręcznie zrobić własną kartkę. Oczekując na
swoja kolej, dzieci miały okazję obejrzeć książkę
oprawioną w skórę, z kartkami czerpanego pa-
pieru. Wysłuchały opowieści, które zostały w niej
zapisane piórem. 

Spotkanie z „Furtką Wyobraźni” pani Kasi Ję-
drzejewskiej było niezwykle udane. Wiedza histo-
ryczna podana została w bardzo przystępny
sposób, a praktyczne ćwiczenia na pewno po-
mogły ją  zrozumieć i zapamiętać.

Poznaliśmy historię papieru, ale to nie wy-
starczy, by powstała książka. Jeszcze wielu rze-
czy należy się dowiedzieć. Mamy nadzieję, że
kolejne warsztaty wyjaśnią nam czym jest pismo
i kaligrafia, zecerstwo i drukarstwo .

O terminach kolejnych warsztatów będziemy
sukcesywnie informować. J. Wieczorek

CO SIĘ DZIAŁO W BIBLIOTECE ?
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Wiosną 1940 roku władze okupacyjne
wprowadziły następne restrykcje, a mia-
nowicie: zakaz wolnego handlu, a szcze-
gólnie produktów żywnościowych. 

Wprowadzono reglamentację artykułów żywno-
ściowych - można było je nabyć na tzw. kartki
żywnościowe, które określały normy na 1 osobę.
Normy te przewidywały: ilości chleba i to tylko
żytnio-razowego, niewielkie ilości mąki, marga-
rynę, marmoladę i raz w miesiącu mięso. Rolnicy
nie otrzymywali kartek, natomiast musieli do-
starczać płody rolne w ilościach ustalonych wg
wielkości uprawianej roli. Obowiązkowe dostawy
obejmowały: zboże, ziemniaki, mleko, jaja i tucz-
niki. Punkty skupu prowadziły spółdzielnie rolni-
cze lub spożywców. Mleko przyjmowały tzw.
zlewnie, które na miejscu wytwarzały produkty
mleczne, takie jak masło, sery, śmietanę. Produkty
te przekazywane były władzom niemieckim.
Mleko odtłuszczone sprzedawano ludności po-
siadającej kartki żywnościowe w ilości ½ litra na
1 osobę dziennie. Ponieważ władze niemieckie
wprowadziły rygorystyczne ograniczenia zaku-
pów żywnościowych, powstał handel konspira-
cyjny. Na wieś przyjeżdżali mieszkańcy miast,
gdzie mogli nabyć produkty żywnościowe, 
a szczególnie mięso i jego przetwory. Z tej okazji
powstały przyśpiewki związane z konspiracyjnym
zaopatrzeniem, takie jak:

Rąbanka i schab, spod serca kap, kap
pod biustem 2 balerony,

a pociąg mknie jak szalony.
Teraz jest wojna, kto handluje ten żyje,

Jak sprzedam rąbankę, słoninę, kaszankę,
To bimbru się tez napiję.

W roku 1940 Niemcy zajęli budynek szkoły
na koszary dla Wehrmachtu. Początkowo zakwa-
terowali 1 i 2 piętro, pozostawiając parter na po-
trzeby szkoły. Z dniem 

1 września 1940 roku władze niemieckie po-
zwoliły na uczęszczanie do szkoły. Zajęcia odby-
wały się na parterze budynku. Wychowawczynią
mojej czwartej klasy była pani Klepacka, żona rot-
mistrza 7 Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim.
W czasie lekcji czytania i pisania ( tak nazywał się
przedmiot - język polski) opowiadała nam histo-

rię Polski, co było zabronione przez władze nie-
mieckie. Jak duża musiała być jej determinacja,
żeby pod bokiem Wehrmachtu śpiewać z nami 
w klasie hymn Polski „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Władze niemieckie wydawały dla potrzeb
szkół podstawowych miesięcznik w języku pol-
skim pod nazwą „Ster”. Można się było z niego
dowiedzieć, że „ojczyzną naszą” jest Generalna
Gubernia, której władze są w Krakowie ( władzę
sprawował Generalny Gubernator Hans Frank-
Niemiec). W miesięczniku tym była również „po-
ezja polska”, w ramach której pojawiały się takie
,,kwiatki”:

Rypcium, pypcium- gra muzyka,
Na tej rurze od piecyka,

Rypcium, pypcium, eci, peci,
Potańcujcie sobie dzieci.

W budynku szkolnym uczyliśmy się do końca
roku szkolnego, tj. do końca czerwca 1941 r.

W związku z rozpoczęciem działań wojen-
nych ze Związkiem Sowieckim  Niemcy zajęli cały
budynek szkolny. Po zajęciu znacznych obszarów
ZSRR przez wojska niemieckie do niewoli  dostała
się część armii sowieckiej. Duża jej część przeszła
na stronę niemiecką, tworząc tzw. armię Wła-
sowa walczącą u boku Niemiec. W szkole w Koł-
bieli zostały zakwaterowane na miejsce
Wehrmachtu właśnie te oddziały..

Ponieważ budynek szkolny zajęty został przez
okupanta na koszary, kierownictwo szkoły zorga-
nizowało naukę w prywatnych domach. Moja
klasa uczyła się w budynku parafialnym tzw. or-
ganistówce. Do końca zakończenia nauki w za-

kresie 7 klas, tj. do końca czerwca 1944 uczyliśmy
się w budynku parafialnym.

Wiosną 1941 roku Niemcy założyli w Kołbieli
getto, w którym umieścili ludność żydowską przy-
wożoną z innych miejscowości: Falenicy,
Otwocka. Ludność żydowska, która mieszkała 
w Kołbieli, pozostała w swoich domach. Getto
było jednocześnie obozem pracy. Żydzi pracowali
przy melioracji łąk wokół Kołbieli, regulacji Świdra.
O warunkach pracy, wyżywieniu można dowie-
dzieć się z wiadomości internetowych na stronie
: Obozy pracy Żydów w powiecie Mińsk Mazo-
wiecki w czasie okupacji. Na getto zajęta była
ulica Kilińskiego. Polacy, mieszkający przy ul. Ki-
lińskiego, byli przesiedleni do pozostałej części
Kołbieli, szczególnie do domów przy placu Ks.
Skorupki (dzisiejszy Rynek). Getto ogrodzone było
parkanem tzw. palisadą o wysokości około 3 m
zwieńczonym kilkoma rzędami drutu kolczastego.
Nie można było się tam zbliżać ani przerzucać ża-
dnej pomocy. Za przekroczenie tego zakazu gro-
ziła kara śmierci. Getto zostało zlikwidowane 27
września 1942 roku. Kołbiel została otoczona 
w nocy z  26  na 27 września przez oddziały SS
i własowców. Żydzi z getta oraz  zamieszkujący 
w swoich domach wyprowadzeni zostali na rynek,
uformowani w szeregi i pędzeni na piechotę do
Pilawy, skąd pociągiem wywiezieni zostali do
obozu w Treblince.

Zima przełomu lat 1941/1942 była znów
mroźna i śnieżna. Z frontu niemiecko- sowiec-
kiego dochodziły wiadomości  - z prasy zwanej
przez Polaków „gadzinówką”( gazeta wydawana
była w języku polskim przez władze niemieckie) -
o wielkich bojach pod Stalingradem. Można było
wywnioskować, że armia niemiecka poniosła
olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie. Wiadomo-
ści przynosiły niewielką nadzieję, że Niemcy zo-
staną pokonani i będzie koniec wojny. Wiosna
1942 roku przyszła wcześnie, była ciepła i po-
godna. Na polecenie władz niemieckich dzieci ze
szkół  zobowiązane były do zbierania wszelkiego
rodzaju ziół, które trzeba było suszyć i dostarczać
do specjalnych punktów. Dla nas, dzieciarni, była
to pewnego rodzaju frajda, bo mogliśmy chodzić
po łąkach i do lasów, ażeby zbierać różne zioła.

Naukę w klasie piątej zakończyliśmy w czer-
wcu 1942 roku. Jan Ciszkowski

Wspomnienia
Jana Ciszkowskiego (cd.)
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Woń kwitnących kwiatów lawendy dał
się odczuć już przy wjeździe do Gadki i jej
natężenie rosło w miarę zbliżania się do
Lavendowej Doliny państwa Arkadiusza i
Justyny Goźlińskich. Tuż za ich domem
rozpościerało  się bezkresne fioletowe
pole rosnącej lawendy, a na którym było
widać kobiety zbierające kwiaty.

Przez ten  intensywny zapach lawendy ledwie
się przebijał dym z grilla, gdzie smakowicie

skwierczała kiełbasa. Nie zabrakło też lodów, or-
zeźwiającego napoju lawendowego, kawy i la-
wendowych ciasteczek. A to wszystko dla gości,
którzy już zaczęli zjeżdżać, by uczestniczyć 
w Dniach Lawendy 29 i 30 czerwca. Pani Justyna
zaprasza do budynku, gdzie na regałach stoją słoiki
z kremami, świecami, olejkami, mydło, woreczki 
z suszem kwiatowym oraz sadzonki w donicz-
kach…Tłumaczy, co na co pomaga. A że pomaga,
to pewne, bo sama na sobie doświadczyła wła-
ściwości medycznych suszu kwiatowego. – Od za-
wsze miałam ataki migreny. Teraz to już
przeszłość. Od chwili, gdy uprawiamy lawendę,
bóle zniknęły jak nożem uciął – mówi Justyna i de-
monstruje woreczek z suszem, który należy kilka
dziennie pougniatać, by wydzieliła się woń. – To
ona kojąco wpływa na nasz ustrój nerwowy – do-
powiada.  Państwo Goźlińscy, gdy rodzice Justyny
zaproponowali im przejęcie obszernego pola tuż
za budynkami ich gospodarstwa, od razu pomy-
śleli, by pole obsadzić lawendą, o której słyszeli,
że nie wymaga zbyt żyznej gleby, a jedynie słońca.
Zaczęli czytać różne podręczniki o uprawie tej ro-
śliny i w 2016 roku obsadzili ziemię sadzonkami.
Od tej chwili Lavendowa Dolina stała się ich pasją.

- Lawenda w naszych warunkach geograficznych
zaczyna kwitnąć na początku drugiej dekady
czerwca – tłumaczy pani Justyna. - W zależności
od odmian kulminacja kwitnienia przypada na po-
czątek lipca. W praktyce sezon na cięcie może
trwać od czerwca do końca września, bo część od-
mian kwitnie dwukrotnie. W tym roku wszystko
wskazuje na to, że tak będzie. Na każdym etapie
kwitnienia tnie się kwiat z przeznaczeniem na coś
innego. Lawenda bowiem jest nieocenionym
składnikiem wielu kosmetyków. Wyrabia się z niej
olejek eteryczny, który jest jednym z najcenniej-
szych w aromaterapii. W olejku lawendowym za-
warte są związki aromatyczne, które mają
wyciszające działanie na układ nerwowy, czyli
dzięki temu olejkowi człowiek się uspokaja, może
szybciej zasnąć, ale też łagodzi skutki stresu i na-
pięcia nerwowego. Jeśli ktoś chce spokojnie prze-
spać całą noc, to warto ususzone kwiaty i liście
lawendy włożyć do woreczka (musi to być wore-
czek płócienny) i trzeba trzymać go przy poduszce.
Ponadto zapach lawendy może pobudzić aktyw-
ność zmysłową, jeżeli odczuwa się zmęczenie.
Warto również wziąć kąpiel z dodatkiem kilku
kropli tego olejku. Inną, ale również cenną, jej za-
letą jest łagodzenie bólu, np. bólu brzucha, bólu
miesiączkowego i tych, które są spowodowane na-
gromadzeniem się gazów, a dzieje się tak, ponie-
waż napar z kwiatów lawendy ma działanie
rozluźniające na mięśnie. Natomiast zapach tej ro-
śliny działa na napięciowe bóle głowy czy migrenę,
dlatego warto wziąć odrobinę olejku na palce i po-
masować nimi skronie. Na napięciowe bóle mięśni
czy reumatyczne bóle stawów czy mięśni pomogą
masaże z olejkiem lawendowym. Poza tym prze-
ciwbólowo działają też kąpiele z olejkiem lub na-

parem z lawendy. Ale lawenda to nie tylko piękny
zapach. Kwiaty tej rośliny kryją w sobie wszystkie
najbardziej pożądane składniki – jest w nich wy-
jątkowo duża ilość garbników (aż 12 proc.), a po-
nadto triterpeny, kumaryny, fitosterole, antocyjany,
kwasy organiczne, sole mineralne. Ale to, co w la-
wendzie najcenniejsze, to olejek eteryczny o wy-
jątkowo złożonej budowie. W jego skład wchodzą
substancje dość rzadkie w świecie roślinnym, ale
o szerokim spektrum działania: linalol, geraniol, fur-
furol, pinen, cyneol, borneol, a ponadto garbniki,
cukry i związki mineralne. Dlatego kwiaty lawendy
mają wielorakie zastosowanie. Substancje zawarte
w kwiatach i liściach lawendy są pomocne przy
różnych kłopotach z układem trawiennym – po-
budzają wydzielanie soków żołądkowych i żółci,
poprawiają apetyt, przyśpieszają trawienie, łago-
dzą kolki i wzdęcia, przyśpieszają ruchy perystal-
tyczne jelit. Tym samym pomagają w leczeniu
zaparć i dolegliwości powodowanych niestrawno-
ścią. Dobroczynny wpływ na układ pokarmowy
ma napar z kwiatów lawendy, ale doskonale
sprawdza się także dodawanie do potraw lawen-
dowych listków o gorzkim i lekko szczypiącym
smaku. Jednym słowem lawenda jest jedną z naj-
ważniejszych roślin dla przemysłu perfumeryjnego
i kosmetycznego. Ceniona też przez farmaceutów
i… smakoszy. Warto więc mieć ją w domowej ap-
teczce i na kuchennej półce z przyprawami – pod-
kreśla Justyna Goźlińska. Lavendową Dolinę
odwiedziło w tzw. dni otwarte kilkaset osób 
i każda z nich, spędziwszy kilka godzin w Gadce,
wywiozła swój ukojony spokojem organizm oraz
zaopatrzyła się w lawendę w różnej postaci. Go-
ście obiecali powrócić, gdy dopadnie ich stres czy
inna dolegliwość. Andrzej Kamiński

Lawendowa Dolina w Gadce
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ODWIEDŹ STACJĘ MUZEUM

A.K. - Stacja Muzeum jest instytucją,
która pozwala cofnąć się w czasie.
Wasze zbiory to wyjątkowa kolekcja zdo-
byczy techniki. Jak się pracuje w takiej
instytucji? Co jest największą trudno-
ścią, a co daje najwięcej satysfakcji?

BŻ -Stacja Muzeum (do 2016 r. funkcjonująca
pod nazwą Muzeum Kolejnictwa) mieści się 
w budynku nieczynnego dworca Warszawa
Główna. Dużą część zbiorów stanowi skansen –
pięćdziesiąt zabytkowych obiektów, które stoją
na nieużywanych od dawna torach. Korzystając
z trwającej modernizacji stołecznej linii średni-
cowej i planowanej budowy tymczasowego
Dworca Głównego, próbujemy odnowić nasze
muzeum ,,pod chmurką”. Powstała już nowa
rampa peronowa, przy której będziemy ekspo-
nować zabytkowy tabor. W miarę możliwości
poddajemy konserwacji najcenniejsze obiekty.
Wymaga to ogromnych nakładów finansowych.
Dzięki wsparciu naszego organizatora, jakim
jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
udało nam się odrestaurować karoserię jedy-
nego zachowanego egzemplarza pociągu elek-
trycznego EW51 z 1936 roku. W planach
tegorocznych, oprócz kontynuacji prac związa-
nych z tym składem, znalazła się jeszcze kon-
serwacja wagonu motorowego SN52.
Uwalniając marzenia liczę, że damy nowe życie
zabytkowej jednostce wyprodukowanej w po-
łowie ubiegłego stulecia i wkrótce będziemy
mogli ją podziwiać na żelaznych szlakach, na
przykład na liniach do Wołomina, Tłuszcza,
Otwocka czy Legionowa.

AK - Jak Pani oceni pierwsze półrocze
bieżącego roku? Liczba zwiedzających
pozwala patrzeć z optymizmem w przy-
szłość?

BŻ -Minione pięć miesięcy to cztery wystawy cza-
sowe: „Koleje polskie 1918 – 1939”, „Budowa 
i modernizacja linii kolejowych”, „Podróże w cza-
sie z Jerzym Szeligą” oraz „Woda”. Ta ostatnia eks-
pozycja to efekt współpracy z artystami z Domu
Kultury Kolejarza ze Stargardu. Systematycznie
staramy się też zmieniać oblicze sal wystaw sta-
łych. W mniejszej z nich, gdzie prezentujemy
głównie zabytki techniki, na początku roku uru-
chomiliśmy symulator lokomotywy EU07. Jedna

z naszych wystaw artystycznych „Zatrzymać
czas” gości obecnie w Centrum Edukacyjno-Tury-
stycznym Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Izabelinie. Ta wystawa jest dla mnie szczególna,
gdyż jest ona owocem pleneru malarskiego, któ-
rego byłam pomysłodawczynią, a który odbył się
w naszych skansenach: w Sochaczewie i War-
szawie oraz Kampinoskim Parku Narodowym. Na

przełomie czerwca i lipca zaprosimy turystów do
odnowionego skansenu lokomotyw. Nasza praca
u podstaw przynosi efekty. Systematycznie roś-
nie liczba zwiedzających. Najbardziej cieszą nas
mali turyści, czyli uczniowie i przedszkolaki. Nie-
zmiennie przyświeca nam hasło „Muzeum Kolej-
nictwa powinno dokumentować przeszłość,
pokazywać teraźniejszość i wskazywać kierunki

z Bożeną Żelazowską, pracownikiem Stacji Muzeum w Warszawie 
oraz wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

rozmawia Andrzej Kamiński
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rozwoju, by móc inspirować młodych ludzi do wy-
boru drogi życiowej”. 

AK - Co Pani uznaje za największy atut
muzeum?

BŻ - Nasze muzeum jest niezwykłe. Po pierwsze
wypełnia jeden z najważniejszych atrybutów mu-
zeum in situ, czyli muzeum, które zlokalizowane
jest w historycznym obiekcie. Stacja Muzeum
mieści się bowiem na terenie punktu przeładun-
kowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej pocho-
dzącej z pierwszej połowy XIX wieku. Nasze sale
wystawowe to dawne hale pierwszego powojen-
nego dworca kolejowego w Polsce – Warszawy
Głównej Osobowej. Po drugie posiadamy naj-
większą w kraju kolekcję zabytkowego taboru.
Część obiektów to jedyne zachowane egzempla-
rze na świecie. Wybrane jednostki udostępniamy
zwiedzającym: można wejść do środka, dotknąć
wnętrza, powąchać, poczuć klimat. To ciekawsze
niż tylko oglądanie z zewnątrz. U nas zwiedzający
może poczuć się jak maszynista parowozu, żoł-
nierz w pociągu pancernym albo ważny gość 
w wagonie salonowym. W miarę możliwości, we
współpracy z lokalnymi społecznościami i samo-
rządami, między innymi Marek, Tłuszcza czy Kar-
czewa eksponujemy nasze zabytki na ich terenie.

AK - Jesteśmy też po kolejnej Nocy Mu-
zeów. Jak przebiegła w Stacji Muzeum?

BŻ - Noc Muzeów to jeden z tych dni, kiedy na
ulicę Towarową 3 w Warszawie ciągną praw-
dziwe tłumy. Stacja Muzeum cieszy się popu-
larnością wśród mieszkańców aglomeracji
warszawskiej i turystów przez cały rok, odwie-
dzana jest przez ponad 60 tysięcy osób rocznie,
ale w Noc Muzeów jest tu wyjątkowo atrakcyj-
nie. W tym roku przy dźwiękach katarynki 
i trąbki zwiedzający mogli poddać się magii
miejsca. Zaprosiliśmy gości do wagonu salono-
wego, w którym przygotowaliśmy lekcję żywej
historii o mało znanej akcji wywiadu wojsko-
wego i polskich kolejarzy pod kryptonimem
„Wózek”. Po krótkim szkoleniu turyści mogli po-
prowadzić wirtualną lokomotywę EU07, siada-
jąc za nastawnikiem. Całe wnętrze symulatora
zbudowano z oryginalnych podzespołów loko-
motywy elektrycznej, którą jeszcze dziś można
spotkać na polskich szlakach. Były też warsz-
taty z kolejowego savoir- vivre. Na miłośników li-
teratury czekała autorka naszej najnowszej
książki „Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodnio-
chińska”. Lista atrakcji była długa, niemal tak
długa jak kolejka do naszego muzeum. Tylko 
w tę jedną noc nasz skansen i nowo otwartą wy-
stawę „Budowa i modernizacja linii kolejowych”
obejrzało blisko osiem i pół tysiąca osób – to
frekwencyjny rekord Stacji Muzeum! 

AK - Przed nami okres wakacyjny. Czy w
tym czasie liczycie na większe niż za-
zwyczaj zainteresowanie?

BŻ - Któż jako dziecko nie przeżył fascynacji pę-
dzącą w dal żelazną maszyną, przywodzącą na
myśl podróż w nieznane? Dla turystów, zarówno
indywidualnych, jak i wycieczek czy dzieci spę-
dzających wakacje w domu - w aglomeracji war-
szawskiej, przygotowujemy akcję „Lato na
Głównym”, będzie też kontynuowany program
Stacja Dzieci. Nasz skansen to doskonałe miejsce
do połączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli
edukacji historycznej i technicznej z wypoczyn-
kiem. Dzieci bardzo lubią tu przychodzić, robi na
nich wrażenie ogrom lokomotyw, a tematykę ko-
lejową znają z wielu bajek. Każdy od najmłod-
szych lat ma w głowie wiersz Juliana Tuwima
„Lokomotywa”. Z kolei starsze dzieci zaczynają
interesować się techniką. Na przełomie sierpnia 
i września planujemy też wyruszyć z naszym Wa-
gonem Kultury, czyli mobilną wystawą o zdoby-
czach techniki kolejowej w teren. Odwiedzimy
podwarszawskie miasta i gminy oraz powiaty, za-
równo te, do których kolej dociera, jak i te z dala
od żelaznych szlaków.

AK - Stacja Muzeum to również plan zdję-
ciowy? Ze względu na posiadane zbiory
jest doskonałym źródłem inspiracji dla
artystów. Kto skorzystał z Waszej go-
ścinności?

BŻ - Stacja Muzeum to niewątpliwe wyjątkowe
tło. Producenci filmowi często wykorzystują nasz
skansen i zabytkowy tabor. Tylko w ostatnich mie-
siącach gościliśmy ekipy: serialu fabularnego
„Drogi wolności” oraz filmu wojennego „Kurier” 
w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Janusz
Majewski realizował u nas zdjęcia do „Czarnego
mercedesa”, filmu który będzie miał swoją pre-
mierę jesienią 2019 roku. Lista tytułów, które po-
wstawały na terenie Stacji Muzeum jest długa,
wymienię kilka: „Persona non grata”, „Bodo”,
„Sztos”, „Jutro idziemy do kina” czy „Prawo
Agaty”. W naszych progach gościło wielu artys-
tów, m.in. Bogusław Linda, Taco Hemingway, Xxa-
naxx, Ten Typ Mes, Quebonafide, Fisz Emade, the
Dumplings, Julia Wieniawa, Monika Brodka, Ag-
nieszka Chylińska czy aktorzy Teatru Podaj Dalej.
Dokumentaliści i reporterzy nagrywają tu wy-
wiady, skansen lokomotyw bardzo często gra
główną rolę na licznych kanałach blogerskich.
Nasz tabor pojawia się także w wielu kampaniach
reklamowych m.in. marki Ochnik. Cieszą nie tylko
takie wizyty, z wielką sympatią obserwujemy
młodych małżonkowie, którzy właśnie Stację Mu-
zeum wybierają na swoje sesje ślubne. Jesteśmy
muzeum otwartym na wszelkie propozycje
współpracy.

AK - Stacja Muzeum to  nie tylko stałe
ekspozycje, ale również szereg innych
inicjatyw. Skąd pomysł i siła, aby współ-
kreować wydarzenia na majówkę, warsz-
taty kolei kartonowej itp.?

BŻ - Wierzę, że jeszcze nieraz Państwa zasko-
czymy. Mimo wielu przeciwności, mamy mnó-
stwo pozytywnej energii, pomysłów i zapału do
pracy. Jak już wcześniej wspomniałam, nasze
muzeum rozwija się i pięknieje z każdym dniem,
z każdą pozyskaną złotówką. Staramy się roz-
szerzać naszą ofertę i proponować Państwu wię-
cej. W każdym miesiącu mamy ciekawe
wydarzenia dla różnych odbiorców. I dla tych
najmłodszych, i dla tych starszych. I dla miłoś-
ników kolei i techniki, i dla osób poszukujących
ciekawostek. Staramy się również wychodzić 
z naszą ofertą na zewnątrz, dlatego coraz czę-
ściej można nas zobaczyć na wszelkiego rodzaju
imprezach rodzinnych i branżowych, Pikniku
Naukowym Polskiego Radia oraz Centrum Nauki
Kopernik, targach turystycznych, a także na
wielu wydarzeniach organizowanych w Warsza-
wie i na Mazowszu.

Już teraz zapraszam na comiesięczną giełdę
modelarską, która odbywa się w każdą drugą
niedzielę miesiąca, 14-15 września będziemy or-
ganizowali obchody Dnia Maszynisty, 20 paź-
dziernika zakończenie sezonu RETRO w Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie czy organi-
zowaną już po raz czwarty Warszawską Wy-
stawę Makiety Kolejowej, która odbędzie się 19-
20 października br.

AK - Dla mnie szczególnie ciekawą
inicjatywą są spotkania klubów
„Ciuchciaki” i „Parowozik”. Czy może
Pani przybliżyć, czym one są i jak
działają?

BŻ - W naszym muzeum działają dwa kluby.
Dla przedszkolaków Klub Najmłodszego Mi-
łośnika Stacji Muzeum CIUCHCIAKI oraz Klub
Małego Miłośnika Stacji Muzeum PAROWO-
ZIK dla starszych pociech w wieku 7-13 lat.
W tym roku zajęcia poświęcone są poznawa-
niu naszego taboru. Nasi klubowicze sami
zbierają informacje na temat taboru, mierzą,
oglądają, robią zdjęcia, dzielą się wiedzą i do-
świadczeniami. Każdy tworzy własny katalog
wagonów i lokomotyw. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu, za wyjątkiem wakacji. 

Mamy nadzieję, że wspólnie z nami
dobrze się bawią, poznając dane techniczne
poszczególnych jednostek taboru i dzieląc
się pasją w towarzystwie miłośników Stacji
Muzeum.

AK – Dziękuję za rozmowę.
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PODGÓRZNO

Podgórzno powstało na przełomie XV i XVI wieku,
a nazwę zapisywano ówcześnie jako Rudzyen-

ska Wolya. Ta informacje pochodzi z 1504 roku.
Nazwa wskazuje na sposób powstania tej miejsco-
wości. Ówcześni dziedzice Rudzienka - Dobrzy-
nieccy wyznaczyli pewien obszar lasu i sprowadzili
nowych osadników. Ci wykarczowali las z przezna-
czeniem na pola uprawne. Zwyczajowo tacy osad-
nicy dostawali kilku lub kilkunastoletni okres
zwolnienia podatkowego zwany wolnizną lub wolą.
Stąd właśnie pochodzi ówczesna nazwa. 

Jednak nie przyjęła się i już w połowie XVI
wieku pojawiła się nazwa Podgórzno, jednak uży-
wano też nazwy Wola. 

Wraz ze zmianą nazwy zmienili się też właści-
ciele wsi. Spis podatkowy z 1576 roku informuje, że
Podgórzno należało do rodu Mińskich, a obszar wsi
wynosił 3 włóki. Mińscy herbu Rola byli szlachtą po-
chodzącą z powiatu brańskiego i wzięli nazwisko od
majątku Mień. Mińscy nie mieli większych mająt-
ków w ziemi czerskiej i na przełomie XVI i XVII wieku
sprzedali  tę ziemie Machcińskim. Rudzienko, Chełst
i Podgórzno  kupił Walenty Machciński,  który na-
stępnie przekazał je swojej córce Dorocie, gdy ta
wychodziła za mąż za Pawła Komońskiego. Była to
jednak jej prywatna własność. Z małżeństwa z Ko-
mońskim urodził się syn Piotr, a mąż Doroty  z
Machcińskich zmarł przed 1633 roku. Po jego śmierci
Dorota wyszła za mąż za Walentego Sierakowskiego
i jak podają „Herbarze” sprzedała Rudzienko, Pod-
górzno (Wolę) i Chełst swemu synowi z pierwszego
małżeństwa  - Piotrowi Komońskiemu. Działo się to
zapewne      w 1633 roku.   W tymże roku Dorota z
Machcińskich zawarła układ o dożywociu ze swym
mężem Walentym Sierakowskim. W ten sposób Ru-
dzienko wraz z Podgórznem zaczęło należeć do Ko-
mońskich herbu Lis, pochodzących z ziemi płockiej.
Komońscy dziedziczyli w tej wsi do 1695 roku, kiedy
to  dobra kupił Jan Karczewski. Po Janie Karczew-
skim w 1705 roku Podgórzno przejął Antoni Kar-
czewski, a potem jego syn Michał Karczewski. Po
bezpotomnej śmierci Stanisława, jedynego syna Mi-
chała Karczewskiego, dobra Podgórzna przechodziły
z rąk do rąk, aż trafiły w 1791 roku w ręce Marcina
Chrzanowskiego dziedziczącego tu do 1811 roku. 

W tym czasie była to maleńka osada, licząca w
1827 roku zaledwie 4 domy i 25 mieszkańców. 

Po śmierci Marcina Chrzanowskiego Podgórzno
odziedziczyła jego córka, żona Walentego Markow-

skiego.  Jednak nie na długo, ponieważ w 1864 roku
wieś została uwłaszczona i wyznaczono w niej 8
gospodarstw chłopskich na 229 morgach ziemi. Ist-
niało tu  około 8 domów mieszkalnych. Wieś włą-
czono do gminy Kołbiel. Według danych z 1887 roku
w Podgórznie naliczono 83 mieszkańców,  wieś li-
czyła  238 mórg ziemi. W okresie międzywojennym
Podgórzno nadal było niewielką miejscowością. 
W 1921 roku wieś liczyła 22 domy i 153 mieszkań-
ców, a w 1938 roku 27 domów. 

RUDNO

Rudno powstało w XV wieku.
Pierwsze wzmianki pocho-

dzą z 1415 roku z „Księgi Ziemi
Czerskiej”, wspomina się tam
Wacława z Rudna. (Venceslao
de Rudna). Kolejne wzmianki 

z lat XV i XVI wieku wymieniają tę wieś jako Rudno
magna lub Rudno maiori. 

Nazwa pochodzi od słowa ruda, czyli słowa
oznaczającego dawny zakład hutniczy. Zwykle takie
zakłady połączone były z odkrywkową kopalnią rudy
żelaza. 

Po Wacławie z Rudna dziedzicem wsi był Mści-
sław z Brunowa, od którego w połowie XV wieku
kupił ja Piotr zwany Gęsia z Magnuszewa i Załęża,
stolnik wyszogrodzki. Jednak Piotr Gęsia już w 1460
roku sprzedał Rudno Jakubowi z Gościeńczyc. 

Jakub z Gościeńczyc był ważną osobistością 
w Księstwie Mazowieckim. W 1456 roku został pod-
sędkiem czerskim, czyli pełnił urząd zastępcy sę-
dziego grodzkiego w Czersku. Szybko piął się po
stopniach ówczesnej hierarchii urzędniczej. W 1460
roku uzyskał bardzo ważny urząd starosty czer-
skiego, a w 1462 roku podkomorzego czerskiego. 
Z czasem został jeszcze kasztelanem zakroczym-
skim, warszawskim i czerskim (1469) oraz starostą
liwskim. Ufundował parafię w Jakubowie. Dzięki urzę-
dom stał się bogatym człowiekiem i skupował liczne
wsie, w tym Rudno w 1460 roku.  Jego żoną była Ka-
tarzyna z Walewic (od 1451 roku). Niestety, kroniki
nie wspominają o potomkach Jakuba z Gościeńczyc.
Na mocy działu rodzinnego  z 1471 roku Rudno od-
ziedziczył młodszy brat Jakuba, Aleksy z Goścień-
czyc, którego potomkowie zaczęli się  pisać
Rudzińscy z Rudna herbu Prus III. 

Niewiele zachowało się danych o początkach
tego rodu.  K. Niesiecki   pisze o nich "(..) piszą się z
Rudna. Dom starodawny w księstwie mazowieckiem". 

Spis podatkowy z 1576 roku przekazuje, że wieś
należała do Jana Rudzińskiego,        a liczyła 6 włók
obszaru. Rudzińscy w 1598 roku sprzedali swoją ro-
dową wieś Bartłomiejowi Grabiance, ale ten szybko
sprzedał  dobra Komońskim.  Rudzińscy (alias Ru-
dzieńscy) nadal mieszkali     w ziemi czerskiej i należy
zaznaczyć, że w XVIII wieku doszli do wielu ważnych
stanowisk w państwie - byli marszałkami sejmu i wo-
jewodami mazowieckimi. Byli też właścicielami Miń-
ska Mazowieckiego. 

Właścicielem Rudna został Piotr Komoński. 
Z małżeństwa z Katarzyną Sufczyńską miał syna
Jana, który po śmierci ojca w 1662 r.odziedziczył
Rudno i inne wsie. Miał tytuł skarbnika czerskiego.
Ożenił się z Katarzyną Sufczyńską i miał z nią trzy
córki: Annę, Zofię  i Brygidę. Po śmierci pierwszej żony
ożenił się z Konstancją Borowską, siostrą Wojciecha
Fabiana Borowskiego. Jan Komoński zmarł w 1693
roku i duży majątek odziedziczyły jego córki. W 1695
roku wszystkie trzy siostry, wraz z bratem stryjecz-
nym Wojciechem, sprzedały Rudno, Rudzienko i inne
wsie Janowi Karczewskiemu. 

Karczewski pochodził ze starej rodziny szla-
checkiej z Karczewa w ziemi czerskiej. Pieczętował
się herbem Jasieńczyk i miał tytuł podczaszego war-
szawskiego. Należał do elektorów króla Jana III So-
bieskiego.  Jan Karczewski niedługo cieszył się tymi
dobrami, zmarł w 1698 roku. Miał dwóch synów Ka-
zimierza (vel Jan Kazimierz)  i Antoniego oraz trzy
córki.  Po śmierci  Jana Karczewskiego jego córki
zrzekły się na braci praw do majątku ojcowskiego,   
a bracia podzielili między sobą liczne dobra. Jan Ka-
zimierz wziął Rudzienko, Pogorzel i inne wsie, a An-
toni Rudno, Oleksin, Podgórzno i Sępochów. Antoni
Karczewski ożenił się z Heleną z Grabianków i jak in-
formuje Boniecki w swoim „Herbarzu” - otrzymał
nawet na jakiś czas Kołbiel od swoich teściów, ale
zapewne później przekazał ją swoim szwagrom, po-
nieważ w rodowodzie jego dzieci nie wspomina się
o Kołbieli. Antoni Karczewski zmarł w 1741 roku 
i w tym samym roku jego synowie Józef, Michał 
i Konstanty podzielili się dobrami zgromadzonymi
przez Antoniego. 

Dziedzicem Rudna został Michał Karczewski,
który jeszcze przed objęciem Rudna zrobił dużą ka-
rierę. W 1739 roku wybrano go na łowczego czer-
skiego, w 1745 był już cześnikiem czerskim, a w 1749
roku pisarzem grodzkim i ziemskim czerskim. W 1759
wybrano go na podkomorzego czerskiego, była to
bardzo ważna funkcja. Karczewski odpowiadał za
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wszelkie podziały dóbr ziemskich
i wytyczenie granic posiadłości
w ziemi czerskiej. Ożenił się z Te-
resą Załuską - córką starosty reg-
nowskiego.  Rudno było jego
główną siedzibą i  zapewne ist-
niał tu też dwór.  Michał Kar-
czewski był bogatym szlach-
cicem i wykupił przed  1750 ro-
kiem  Rudzienko od potomków
swego stryja. Był też właścicie-
lem części miasta Czerska oraz
wielu innych wsi. Dzięki swej po-
zycji odgrywał dużą rolę na sej-
miku czerskim i wybierano go też
na sejmy warszawskie (1760 
i 1764). Po wybraniu na króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego
popierał go, zresztą sam podpi-
sał się pod jego elekcją, jednak
później przystał, podobnie jak
brat Józef, do konfederacji bar-
skiej, czyli związku szlachty dą-
żącego do obalenia króla. 

Rudno leżało blisko War-
szawy, więc Karczewski zawią-
zał konspiracyjną konfederację
ziemi czerskiej (lipiec lub sier-
pień 1771 ), a na czele postawił swego syna Sta-
nisława. Polityczni przeciwnicy Karczewskiego
zawiązali jawną konfederację na czele z Lasockim.
Powstały więc dwie konfederacje barskie w jednej
ziemi. Od tej pory przez wiele miesięcy trwał spór
wśród konfederatów, kto ma być marszałkiem
konfederacji czerskiej. W końcu zwyciężyło stron-
nictwo Karczewskich. Jednak konfederacki zapał
Michała Karczewskiego opadł, gdy Rosjanie i woj-
ska królewskie schwytały jego syna Stanisława
(dnia 13 I 1771 roku). 

Michał Karczewski jeszcze w 1758 roku
sprzedał Rudzienko Rudzieńskiemu, a Rudę Pod-
górzną czyli Podgórze Niszczyckiemu. 

Udział w konfederacji barskiej przyniósł Kar-
czewskiemu klęski polityczne, gdyż konfederacja
upadła w 1772 roku. Nie miał też u schyłku życia
żadnych urzędów i tytułów. Zapewne jego dobra, 
w tym Rudno, były spustoszone przez wojska ro-
syjskie. Udział w konfederacji przyniósł mu też
osobistą tragedię. Jak wspomniano, do władz
konfederacji wciągnął swego syna Stanisława (ur.
1745), który ,,aktywnie uczestniczył w walkach
pod komendą Kazimierza Pułaskiego”. Jednak w
styczniu 1771 roku Stanisław Karczewski został
wzięty do niewoli pod Siedlcami po krwawej bi-
twie. Rosjanie trzymali go początkowo w Białej
Podlaskiej, a następnie przez Mohylew, Smoleńsk
przewieźli do Kazania i Tobolska (lipiec 1771). Stał
się  w ten sposób Stanisław Karczewski jednym z
pierwszych polskich sybiraków. Ojciec wstawiał
się za nim u króla, również sejmik czerski podno-

sił tę sprawę. Stanisław Karczewski wrócił jesie-
nią 1773 roku z tak nadwątlonym zdrowiem, że
nie brał już żadnego udziału w życiu publicznym.
Jego ojciec Michał Karczewski zmarł w 1782 roku,
a dobra Rudno  objął  Stanisław, który jednak
przeżył ojca tylko o rok. 

Od tej pory Rudno często zmieniało właści-
cieli. Po 1783 roku kupił je Antoni Maciszewski, 
a następnie ten majątek przeszedł na jego córkę
żonę Niszczyckiego. W 1791 roku Rudno  kupił
Marcin Chrzanowski, a dzięki temu, że posiadał
wiele dochodowych urzędów. W 1779 roku zos-
tał regentem Komisji Skarbu Koronnego, w 1783
był już burgrabią (zarządcą) zamku warszaw-
skiego. Kolejne lata to kolejne urzędy i tytuły - 
w 1785 wybrano go cześnikiem warszawskim, 
w 1788 podsędkiem, a w 1794 roku chorążym
warszawskim. Król odznaczył go orderem św. Sta-
nisława. Ożenił się z Marianną z Adryhiewiczów,
miał syna Maksymiliana i  córki:  Elżbietę, Ma-
riannę, Józefę i Rozalię.  Po śmierci żony Marianny
ożenił się powtórnie z Józefą  z Szemplińskich,
i pozostawił synów: Kazimierza i Józefa oraz córkę
Kunegundę. 

Po upadku Rzeczpospolitej Marcin Chrza-
nowski wyprowadził się ze stolicy i nie piastował
już żadnych godności. Zajął się gospodarowaniem
w licznych wsiach, które kupił. Rudno stało się
jego główną siedzibą i właśnie tu wybudował
około 1800 roku pałac.  Wybudowano go według
projektu  Hilarego Szpilowskiego, zachował się do
naszych czasów.

Po śmierci Marcina Chrza-
nowskiego w 1811 roku dobra
Rudno przeszły na własność
wdowy po nim Józefy z Szem-
plińskich,  a następnie je prze-
jęła jej córka Zuzanna, żona
Walentego Markowskiego.
Markowski był sędzią pokoju
powiatu łukowskiego oraz po-
słem powiatu łukowskiego na
sejm Królestwa Polskiego. 

Rudno na początku XIX
wieku liczyło 249 mieszkań-
ców, a było tu 28 domów
mieszkalnych. 

Po Walentym Markowskim
Rudno przejął jego syn Włady-
sław Markowski. W tym czasie 
w skład dóbr Rudno wchodziły
wsie: Rudno, Sępochów, Ole-
ksin, Borków, Podgórzno, Tere-
sin, Utrata i Anielin. Po
uwłaszczeniu ziemi dworskiej
folwark Rudno liczył 2004
morgi ziemi, a pozostałe wsie
stały się samodzielnymi miejs-
cowościami.

W 1921 roku wieś Rudno li-
czyła 42 domy i 337 mieszkańców, folwark zaś  4
domy   i  88 mieszkańców. Wieś należała do
gminy Kołbiel. 

Na początku XX wieku folwark Rudno kupił
Zygmunt Świętochowski, a następnie odziedzi-
czył go jego najmłodszy syn Roman Święto-
chowski,  posiadający te dobra do jesieni 1944
roku. Obszar dóbr w 1929 roku wynosił 308 ha. 

Pałac z początku XIX wieku zachował się do
naszych czasów. Jest w stylu klasycystycznym,
murowany, piętrowy, zbudowany na planie pro-
stokąta, z wysoką półkolistą sienią, z dwoma ry-
zalitami w elewacji ogrodowej oraz elewacją
ozdobioną portykiem z czterema kolumnami tos-
kańskimi w wielkim porządku, dźwigającymi trój-
kątny fronton. Na piętrze znajdowała się sala
balowa w kształcie litery L. Dach jest czterospa-
dowy, kryty blachą.  Po wojnie mieściła się w pa-
łacu szkoła podstawowa.

Według stanu z 1995 r. pałac był zabez-
pieczony i przeznaczony na Dom Pamiętnikar-
stwa Polskiego i Polonijnego, dziś odkupiony
przez prywatnego inwestora. Pałac jest w trak-
cie remontu, w znacznej mierze zrewaloryzo-
wano już park. Z zabytków w Rudnie należy też
wymienić kapliczki przydrożne, murowane 
z cegły, tynkowane. Jedna  z nich - pochodząca
z XVIII wieku - jest słupowa, czworoboczna.
Druga pochodzi z połowy XIX wieku i jest czwo-
roboczna, ale dwukondygnacyjna. We wnęce
znajduje się popiersie św. Jana Nepomucena.

Leszk Zugaj i Adam Budyta

Herb rodowy Marcina Chrzanowskiego umieszczony
na nagrobku (cmentarz przykościelny w Kołbieli)
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PROGRAM
,,RODZINA 500+” 

od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wycho-
wawcze będzie przysługiwało na wszyst-
kie dzieci do 18. roku życia bez względu
na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych za-
sadach będzie można składać online od 1 lipca
(poprzez kanał bankowości elektronicznej, stronę
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub
portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia można je złożyć
także drogą tradycyjną (papierową). 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc
uzyskać prawo do świadczenie 500+ na
nowych  zasadach już od startu pro-
gramu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na
nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na
które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi
złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30
września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do
końca września 2019 r. gwarantuje takiemu ro-
dzicowi wypłacenie świadczenia wychowaw-
czego na nowych zasadach z wyrównaniem
od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30
września, świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pie-
niądze na nowych zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie
złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszcze-
gólne, maksymalne  terminy wypłat w zależności
od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 października 2019r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza,

że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zosta-
nie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada
2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od
października, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza,
że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listo-
pada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31
stycznia 2020  r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z
wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają
przyznane świadczenie na drugie i ko-
lejne dziecko, a chcą wnioskować o
„500+” również na pierwsze dziecko?
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świad-
czenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do
30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.
jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do
świadczenia na pierwsze dziecko (na które obec-
nie nie pobierają 500+), natomiast od 1 paździer-
nika br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia
są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga,
rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do
30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrówna-
niem od lipca br. 

Jaki termin na złożenie wniosku mają
świeżo upieczeni rodzice?
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje,
co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak
złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko
się urodziło, oznaczało brak prawa do świadcze-
nia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące
od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To
ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie,
wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście
świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od
dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe
rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30
czerwca 2019 r.

Terminy składania pozostałych świadczeń
• Świadczenie Dobry Start „300 +” od dnia
01.07.2019 r. drogą elektroniczną od dnia
01.08.2019 r. w formie papierowej
• Zasiłek rodzinny od dnia 01.08.2019 r. w formie
papierowej
• Fundusz alimentacyjny od dnia 01.08.2019 r. 
w formie papierowej

Wnioski w formie papierowej  przyjmowane będą
od dnia 01 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy
w Kołbieli pok. 20 piętro I 

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

Magdalena Bieńkowska
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ORZESZEK
Proludzki, ufny, zapatrzony w opiekuna Orze-

szek. Niestety NIE PORUSZYŁ ŻADNEGO
SERCA. Śmierć Pana wepchnęła go do schro-
niska. Nie pozwólcie, by został tu na zawsze!

TERIO
Te największe pieski, mają zazwyczaj malut-
kie ego. Myślą, że zmieszczą się na kolanach
i pod pachą. Boją się myszki, a czasem nawet
muchy... Taki właśnie jest Terio. Malutki psiu-
rek w dużym ciałku. Kto pokocha tego bo-
skiego misia?

KOT
To jest Gość! Piękny, duży, olśniewająco
urzekający kocurek, którego jedynym pro-
blemem jest brak domu. Na pewno czekają
na niego kolana miłej pani, albo pana, tylko
jeszcze o tym nie wiedzą…

ADOPCJE

KONTAKT: adopcje@celestynow.toz.pl ; tel. 22 789 70 61
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