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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Karnawał, to czas radości, zabaw, rodzinnych spotkań i wspólne
kolędowanie. 16 stycznia, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu i przychylności proboszcza ks. Mirosława Wasiaka, w celestynowskim kościele parafialnym odbył się koncert znanej aktorki
i wokalistki Danuty Stankiewicz, która śpiewała znane i mniej znane kolędy polskie. Silny i ciepły jej głos sprawił, że mimo masek na
twarzach, śpiewaliśmy wraz z nią ulubione kolędy. Koncert artystka zakończyła ulubioną pieśnią Oazową polskiego papieża Jana
Pawła II „Barką”. Piosenkarce podziękowała w imieniu samorządu
i swoim dyrektor GOKiS Joanna Mokrzycka
i proboszcz ks. Mirosław
Wasiak, a zgromadzeni
w kościele wierni, gromkimi brawami dali upust
swojemu zadowoleniu.

101 lat
Pani Michaliny
Miło nam poinformować, że z okazji 101 urodzin mieszkanka naszej Gminy Pani Michalina Marczak otrzymała kwiaty oraz prezent, które wręczył Zastępca Wójta
Piotr Rosłoniec wspólnie z Panią Bożeną Skolimowską Zastępcą Kierownika USC w Celestynowie.
Pani Michalino!
W imieniu całej Gminy Celestynów
życzymy wszystkiego najlepszego!
www.celestynow.pl
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47 milionów
na inwestycje w 2022 roku
Planowany wydatek 47 milionów na inwestycje jest rekordowy w historii samorządu Gminy Celestynów. Składają się na niego dwie główne inwestycje: budowa tunelu pod linią kolejową w ul. Jankowskiego w Celestynowie – 17 milionów i budowa kanalizacji – 12 milionów, a także pomniejsze
inwestycje.
Radni Gminy Celestynów na sesji 21 grudnia przyjęli projekt
budżetu gminy na rok 2022, z którego wynika, że dochody
osiągną kwotę 66.919.000,00 zł, a wydatki 96.088.480,00
zł. Powstały deficyt w wysokości 29.169.480,00 zł, planuje się
pokryć z zaciągniętych kredytów, pożyczek i nadwyżki budżetowej z lat minionych. Wójt Witold Kwiatkowski komentując
projekt budżetu stwierdził, że jest to budżet „szans i nadziei”.
Szans na kosztowne, ale niezwykle potrzebne inwestycje,
a nadziei, że założony plan nie natrafi na nieprzewidziane
przeszkody, których nie da się pokonać, mimo największych
wysiłków.
W dalszej części obrad radni przyjęli ślubowanie nowo wybranego radnego z okręgu Podbiel i Ponurzyca, Bogdana Strzeżysza z Podbieli. Zastąpił
on Wiesława Rosłońca, który zrzekł się mandatu. Bogdan Strzeżysz był radnym Gminy
Celestynów w latach 1990-2004 i radnym
powiatowym w latach 2002-2006. Ponadto
Wójt Gminy Celestynów wraz z kierowniczką Zakładu Gminnej Obsługi Szkół Edytą
Wrzosek dokonali wręczenia aktów awansu
zawodowego na nauczyciela mianowanego
dwóm nauczycielkom: Angelice Dydek z SP
Regut i Magdalenie Zaleskiej-Budner z Samorządowego Przedszkola w Celestynowie.
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CO DALEJ Z TUNELEM?

Minister nie odpuszcza

Jak już informowaliśmy, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzję zarówno Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak i potwierdzającą ją decyzję Ministra Kultury w zakresie objęcia ochroną konserwatorską ul. Jankowskiego w Celestynowie. Uchylając te decyzje, Sąd poparł
podniesione przez Gminę zastrzeżenia i argumenty, nie pozostawiając suchej nitki na decyzjach tak
Konserwatora, jak i Ministra.
Pomimo tak miażdżącej oceny, ku
wielkiemu zaskoczeniu, Ministerstwo za pośrednictwem kancelarii
prawnej złożyło skargę kasacyjną
na wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Teraz Naczelny
Sąd Administracyjny będzie musiał
ponownie rozpatrzyć całą sprawę.
Zarówno Gmina Celestynów jak
również PKP PLK S.A. wystosowały odpowiedź na skargę kasacyjną
Ministra wnioskując o jej oddalenie.
Wg posiadanych informacji również
Powiat, pełniący w imieniu Skarbu
Państwa funkcję zarządcy drogi powiatowej ul. Jankowskiego, również
przygotowuje się do wniosku o oddalenie skargi Ministra.

Niezależnie od ww. okoliczności
prace projektowe nad budową tunelu pod torami w Celestynowie
trwają, uzyskiwane są kolejne ustalenia i zgody. Niemniej jednak takie
postępowanie Ministra utrudnia realizowane prace i może przeciągać
w czasie budowę, która znacząco
poprawi bezpieczeństwo i wygodę
mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi.
Coraz bardziej zastanawiająca jest
determinacja Ministerstwa Kultury,
aby objąć ul. Jankowskiego ochroną
konserwatorską. Może z perspektywy Warszawy ulica ta jest tak stara,
że aż zabytkowa?
Projekt przebiegu tunelu

Takie i dłuższe kolejki pojazdów będą stały, gdy nie będzie tunelu, trując powietrze

www.celestynow.pl
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PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CELESTYNOWIE

W grudniu 2021 r. zakończono przebudowę i termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. Zadanie realizowane i finansowane było przez ośrodek
zdrowia, na podstawie zawartego w 2019 roku porozumienia między Zakładem Opieki Zdrowotnej,
a Gminą Celestynów. Na mocy zawartego porozumienia Gmina Celestynów zobowiązała się do opracowania projektu przebudowy i termomodernizacji budynku,
a także przeprowadzenia procedury przetargowej
w celu wyłonienia wykonawcy robót budowalnych.
SP ZOZ zadeklarował sfinansowanie
prac objętych projektem. Dzięki przeprowadzonemu przedsięwzięciu podniesiono, jakość obsługi pacjentów.
Wzrosła energooszczędność obiektu, a także podniesiono jego estetykę
i funkcjonalność.
Zakresem prac objęto: modernizację
kotłowni gazowej polegającej na wymianie istniejących atmosferycznych kotłów gazowych na
kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania; dostawę i montaż platformy windowej dla niepełnosprawnych,
seniorów i osób potrzebujących, co ułatwi im przemieszczanie się na piętro; docieplenie ścian zewnętrznych oraz

docieplenie stropu; częściową wymianę stolarki okiennej; wykonanie nowej
konstrukcji dachu i podmurowanie
istniejących kominów; wykonanie obróbek blacharskich; wykonanie nowego poszycia dachu z blachy stalowej;
przebudowę pomieszczenia rejestracji;
przebudowę toalety dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawcą prac była firma „LA BELLE MAISON”
Michał Kunatkowski z Karczewa, a wartość umowy
wyniosła ponad 900.000,00 zł.

Budowa oświetlenia w Zabieżkach,
Dąbrówce i Celestynowie
W grudniu 2021 r. zakończono budowę oświetlenia
w Zabieżkach przy ul. Malowniczej. To oczekiwana
przez mieszkańców inwestycja. Potrzeba realizacji tego
przedsięwzięcia wynikała z faktu, że dotychczasowa
linia oświetlenia została zdemontowana w wyniku prac
modernizacji linii kolejowej nr 7. W ramach zadania wybudowano łącznie 15 słupów sieci napowietrznej wraz
z oprawami LED. Łączny koszt inwestycji wraz z projektem, nadzorem inwestorskim i robotami budowalnymi
wyniósł blisko 100.000,00 zł. W Zabieżkach wystąpiła
kwestia problematyczna z budową oświetlenia przy
ul. Malowniczej, na odcinku od ul. Polnej do przejazdu na ul. Olchowej z powodu braku zgody niektórych
mieszkańców na budowę oświetlenia na gruntach prywatnych. Wykonawca czeka na ich decyzje.
W grudniu zakończono także realizację budowy oświetlenia w Dąbrówce przy ul. Spokojnej. W ramach zadania wybudowano 6 słupów sieci kablowej wraz
70 LAT GMINY CELESTYNÓW

z oprawami LED. Koszt inwestycji wyniósł 50.000,00 zł.
W Celestynowie przy ul. Podgórnej (na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej)
zakończono uzupełnienie oświetlenia poprzez budowę
słupa oświetleniowego wraz z oprawą LED oraz modernizację oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie
4 opraw sodowych na oprawy LED. Koszt tej inwestycji to
około 20.000,00 zł.
We wszystkich zrealizowanych inwestycjach zastosowano
nowoczesne, energooszczędne oprawy LED, które w porach nocnych zmniejszają natężenie naświetlenia – zmniejszając w ten sposób zużycie energii, ale nie zmieniając
poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Wszystkie wymienione inwestycje są niezbędne dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców korzystających z dróg gminnych.
styczeń nr 1 (277)/22 www.celestynow.pl

INWESTYCJE

Komunikat o możliwości podłączenia do
kanalizacji sanitarnej w Celestynowie

7

(ul. Radzińska, Krótka, Podleśna, Różana)

Informujemy wszystkich mieszkańców miejscowości Celestynów, których posesje zlokalizowane są
wzdłuż ulic: Radzińskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul.
Laskowskiej, ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, ul. Różanej i ul.
Podleśnej w miejscowości Celestynów”, by zgłaszali
się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji
do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać i złożyć za pomocą
poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub na miejscu
w siedzibie Zakładu.
Formularz wniosku wraz z wzorem oświadczenia
(o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) dostępny jest na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej (www.gk.itsmedia.
pl) w zakładce „Dokumenty > Poradnik Interesanta” lub
w biurze Gospodarki Komunalnej.
W dalszej kolejności celem podłączenia do sieci kanalizacyjnej konieczne będzie:
1. Wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego przez uprawnionego projektanta na podstawie wydanych warunków technicznych.
2. Uzgodnienie projektu w Gospodarce Komunalnej.
3. Zgłoszenie do Gospodarki Komunalnej o zamiarze
wykonania przyłącza.

4. Wykonanie podłączenia przez uprawnionego wykonawcę. Wykonawca robót wraz z Inwestorem zobowiązani są zgłosić przyłącze do odbioru:
- technicznego – na otwartym wykopie,
- końcowego – po zakończeniu robót należy dostarczyć protokół wykonania przyłącza, kartę budowy
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
5. Podpisanie umowy z Gospodarką Komunalną na odbiór ścieków.
Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej uzyskają Państwo w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod nr 22 789 70 52
oraz pocztą elektroniczną pod adresem:
gospodarka.kom@celestynow.pl.
Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że mieszkańcy muszą
pamiętać o ważnej rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości,
w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej,
mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Wybudowana kanalizacja sanitarna w tym
rejonie powoduje wyłączenie z użytkowania zbiorniki
na nieczystości ciekłe, eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz brak konieczności przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym (likwidacja zagniwania ścieków
w zbiornikach bezodpływowych).
Zakładamy, że fizycznie przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe w drugiej połowie roku.
Wynika to z faktu, że dopiero w sierpniu br. PGE wybuduje przyłącze energetyczne do pompowni ścieków.

Nowe stawki za wodę
i odprowadzane ścieki
Wody Polskie ogłosiły 14 stycznia nowe taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Celestynów.
Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat. Ceny
i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie.
Obowiązują one w terminach:
Więcej informacji:
1 - 12 m-ce: od 22.01.2022 r. do 21.01.2023 r.
13 - 24 m-ce: od 22.01.2023 r. do 21.01.2024 r.
25 - 36 m-ce: od 22.01.2024 r. do 21.01.2025 r.
www.celestynow.pl
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Działalność spółek
wodnych w 2021 roku
Spółka Wodna Celestynów
Północ – 90 000,00 zł.
1. Kwotę 15 000,00 zł wydano na
wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 300 m
w ciągu ul. Kolejowej w miejscowości Celestynów.
2. 75 000,00 zł wydano na realizację prac polegających na wybudowaniu drenokolektora na terenie
działki nr 693/22 mającego na
celu odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z nieruchomości
przy terenie kolejowym po północno-wschodniej części Celestynów
(od ul. Jankowskiego do ul. Mokrej
w miejscowości Celestynów).
Spółka Wodna Celestynów
Południe - 95 000,00 zł.
1. Wykonano prace polegające na
odtworzeniu rowu melioracyjnego
na odcinku 700 mb przy ul. Witosa
w miejscowości Celestynów wraz
z budową dwóch przepustów;
2. Odwodnienie nieruchomości położonych przy ul. Otwockiej w miejscowości Celestynów;
3. Realizacja prac polegających na
odtworzeniu rowu melioracyjnego
w obrębie ul. Widok i ul. Wesołej
w miejscowości Celestynów.
Spółka Wodna Dąbrówka –
33 000,00 zł.
1. Wykonano prace konserwacyjne
na rowach melioracyjnych w miejscowości Dąbrówka polegających
na: profilowaniu skarp, odmulaniu,
wykaszaniu skarp i koron rowów
o łącznej długości 1525 mb.
2. Zbudowano urządzenie wodne,
które przyczynią się do retencjonowania wody tj. budowa progu wodnego na terenie działki nr ew. 680
w miejscowości Dąbrówka oraz budowa progu wodnego na wylocie
przepływowego zbiornika retencyjnego na terenie działki nr ew. 553.

Spółka wodna Dąbrówka

Spółka Wodna Ostrów –
22 000,00 zł.
1. Wykonano prace polegające na
gruntownej konserwacji rowów polegającej na dwukrotnym koszeniu
skarp, dna i ław rowów.
Spółka Wodna Podbiel –
17 000,00 zł
1. Wykonywano prace polegające na bieżącym utrzymaniu rowów
o łącznej długości 925 mb polegające na:
- odmuleniu dna rowów;
- usunięciu zakrzewień oraz karp
uniemożliwiających przepływ wody;
- zagospodarowaniu urobku.
2. Rozebrano tamy bobrowe.
Spółka Wodna Pogorzel –
15 000,00 zł
1. Wykonanie prac na odcinkach
rowów: przy ul. Kolejowej, ul. Głównej, ul. Leśnej, ul. Polnej, ul. Diamentowej o łącznej długości 3235 mb
polegających na:
- koszeniu skarp;
- usunięciu gałęzi i karp
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- wycinka zakrzewienia.
2. Gruntowna renowacja rowu przy
ul. Polnej na odcinku 460 m (od ul.
Pięknej) polegająca na:
- odmuleniu dna;
- wykarczowaniu roślinności oraz
usunięciu pni drzew;
- wymiana uszkodzonych przepustów oraz udrożnienie pozostałych
przepustów;
- koszenie trawy.
Spółka Wodna Stara Wieś 28 000,00 zł.
1. Wykonanie prac na odcinkach rowów przy ul. Krasińskiego, ul Norwida, ul. Kolejowej
w miejscowości Stara Wieś polegających na:
- koszeniu;
- wycięciu zakrzewień;
- odmuleniu dna rowów.
2. Budowa urządzeń wodnych przyczyniających się do retencjonowania wody tj. odmulenie oczka wodnego znajdującego się na terenie
działki nr ew. 714/1 w miejscowości
Stara Wieś.
Mariola Obłoza

styczeń nr 1 (277)/22 www.celestynow.pl
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Kontynuacja kursów autobusu
Już drugi rok z rzędu Gmina Celestynów skutecznie pozyskała środki
finansowe z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizacje
gminnych przewozów o charakterze
użyteczności publicznej. Dzięki temu
możliwe jest kontynuowanie kursowania linii autobusowych na trasach:

Celestynów – Regut – Tabor – Podbiel – Ponurzyca
Celestynów -Dyzin – Jatne – Ostrów,
a także Celestynów Centrum – Celestynów Osiedle ul. Wojska Polskiego
Przewoźnikiem jest firma transpor-

Pełny rozkład jazdy autobusów znajduje
się na stronie internetowej Gminy:
www.celestynow.pl

towa „USŁUGI TRANSPORTOWE Janusz Wołoszka z siedzibą
w Miastkowie Kościelnym przy
ul. M. Konopnickiej 16”.
Dopłaty przyznane zostały do końca roku 2022 dalsze funkcjonowanie linii zależne jest od przyznania
i wysokości dotacji Gminie na 2023
rok, oraz ilości mieszkańców korzystających z komunikacji.
W dniu 31 stycznia Wójt Gminy Witold Kwiatkowski podpisał umowę
z firmą Usługi Transportowe Janusza
Wołoszka na kontynuowanie kursów
autobusu

Podpisanie umowy na kontynuowanie kursów
autobusowych

Następne przydomowe
oczyszczalnie ścieków
W dalszym ciągu trwają prace związane z budową 27 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni

www.celestynow.pl

ścieków w miejscowościach: Zabieżki, Regut, Podbiel, Ostrów, Ostrowik
oraz Dyzin. Wykonawcą inwestycji
jest firma EMKAN-PRO
z Zambrowa. Całkowity
koszt inwestycji wynosi blisko 410.000,00 zł z czego
240.000,00 zł udało się
pozyskać z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie pożyczki. Koszt jednej przydomowej oczyszczalni ście-
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ków wynosi 15.173,50 zł, w związku
z tym wkład własny mieszkańca to
26%, co stanowi około 4 tys. zł. Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy prowadzone są ciągłe
zapisy dla mieszkańców zainteresowanych wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków w następnych latach.
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Bądźmy
dla siebie wsparciem
Z radnym Powiatu Otwockiego - Dariuszem Grajdą - rozmawia Andrzej Kamiński
Andrzej Kamiński – Panie Darku
jest Pan radnym Powiatu już kilka
kadencji, w poprzedniej był Pan
przewodniczącym Rady. Ile to już
lat?
Tak, to prawda, mandat radnego
powiatu pełnię od 2002 roku. Na
podstawie wielu rozmów z mieszkańcami, każdego roku składam do
budżetu wnioski związane z budową chodników, ścieżek rowerowych i modernizacją dróg powiatowych. Dzięki uporowi, konsekwencji
i współpracy w Władzami Gminy
Celestynów, w poprzednich kadencjach zadanie zostało zrealizowane.
AK – W grudniu minionego roku
Rada Powiatu przyjęła budżet na
2022 rok. Jaka jest jego wysokość
i o ile jest większy od tego z 2021
roku?
DG – Budżet Powiatu Otwockiego
na rok 2022 w liczbach przedstawia
się następująco: dochody to kwota
prawie 175 milionów złotych, a wydatki to blisko 205 milionów złotych.
To oznacza deficyt w kwocie blisko
30 milionów złotych, który zostanie
m.in. pokryty obligacjami, dotacjami
z różnych źródeł, wolnymi środkami. W związku z wprowadzeniem
przez Rząd RP nowych zasad naliczania dochodów dla gmin i powiatów, Powiat stracił ponad 10 milionów złotych dochodów. To bardzo
złe rozwiązanie. Dodatkowo powiat
zwraca do budżetu państwa ponad
10 milionów złotych tak zwanego
„janosikowego”.
AK – Ile w tym budżecie Rada
przeznacza na inwestycje?
DG - Jeśli mówimy o środkach własnych powiatu przeznaczanych na
drogi powiatowe, to jest to bardzo

mała kwota około 3 milionów. Zarząd Powiatu składający się z radnych PiS i Naszego Wspólnego
Domu przyjął na rok 2022 do realizacji tylko 19 zadań i zamierza na
nie pozyskać lub pozyskał już na niektóre zadania 28 milionów złotych.
Czy wszystkie zadania zostaną zrealizowane? Nie chcę być pesymistą
ale w grudniu 2021 roku przesunięto
11 zadań na rok 2022, które miały
być wykonane w 2021 roku.
AK – Ile w nim przeznaczone jest
na inwestycje w Gminie Celestynów i na jakie zadania?
DG – Niestety od 2019 roku odczuwam, że liczba i tempo inwestycji
prowadzonych przez Powiat na
terenie Gminy Celestynów spadły.
Brakuje konsekwencji i realizacji
tego co jest najbardziej potrzebne.
AK - A po ile z budżetu zostanie
wydane na poszczególne gminy?
DG - Poniżej są zaprezentowane
zaplanowane środki na rok 2022
w budżecie Powiatu Otwockiego
w rozbiciu na poszczególne gminy.
/tabela na sąsiedniej stronie/
Jak widać w tabeli są Gminy, w których nie zostały ujęte żadne zadania
do realizacji. Natomiast są również
takie, na które obecny Zarząd Powiatu chce wydać ponad 14 milionów złotych.
AK – Czy składał Pan wnioski do
Zarządu Powiatu o inwestycje na
naszym terenie? Jeśli tak, to jakie?
DG – Tak. Każdego roku składam,
wnioski w porozumieniu z Władzami Gminy, które są konsekwencją
wniosków Mieszkańców. Do budżetu Powiatu na rok 2022 złożyłem
następujące wnioski: Kontynuacja
budowy chodnika przy drodze po-
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wiatowej na odcinku od ul. Orzeszkowej do ulicy Radzińskiej w Celestynowie, kontynuacja modernizacji
drogi powiatowej nr 2719W na odcinku od ul. Radzińskiej w Celestynowie do PAN w Lasku, modernizacja
drogi powiatowej w miejscowości
Dyzin wraz z budową chodnika,
kontynuacja budowy chodnika przy
drodze powiatowej z Celestynowa do ronda w miejscowości Dąbrówka, wykonanie projektu ścieżki
rowerowej przy drodze od ronda
w miejscowości Dąbrówka do ulicy
Obrońców Pokoju w Celestynowie,
wykonanie projektu ścieżki rowerowej od ulicy Obrońców Pokoju
w Celestynowie do wjazdu prowadzącego do Centrum Edukacji
Leśnej w Celestynowie, wykonanie
projektu ścieżki rowerowej przy drodze od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą
powiatową (od skrzyżowania w Dyzinie do ulicy Prostej), remont chodnika w miejscowości Celestynów przy
drodze powiatowej do Jednostki
Wojskowej polegający na ułożeniu
nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie projektu i budowa chodnika
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SAMORZĄD
przy drodze powiatowej w miejscowości Regut od skrzyżowania
z drogą krajową nr 50, kontynuacja
Powiatowego Programu Doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych
przez drogi powiatowe, wykonanie
projektu i budowa chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Jatne do drogi krajowej nr S17,
kontynuacja modernizacji drogi powiatowej, polegającej na ułożeniu
nawierzchni asfaltowej, z miejscowości Ponurzyca do miejscowości
Karpiska. Dodatkowo, przekazałem
swoje poparcie dla wszystkich wniosków, które do budżetu Powiatu składał Pan Robert Wicik Radny Gminy
Celestynów czyli: remont drogi pomiędzy Gliną a Wolą Ducką, remont
drogi pomiędzy Gliną a Pogorzelą,
wykonanie chodnika w miejscowości Glina ulica Lubelska, wykonanie
chodnika pomiędzy Gliną a Pogorzelą.
Niestety większość z tych wniosków
nie znalazła uznania w decyzji Zarządu Powiatu. Szkoda, bowiem są
to bardzo istotne zadania, a niektóre
wybiegają w przyszłość.

11

Środki finansowe zaplanowane
w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2022
Środki własne
Powiatu

Lp.

Gmina

1.

Celestynów

2.

Środki
zewnętrzne

Kredyty

185 000

8 659 170

1 500 000

Józefów

0

150 000

0

3.

Otwock

20 000

12 311 413

1 963 081

4.

Karczew

369 000

658 590

0

5.

Kołbiel

170 000

159 090

0

6.

Osieck

0

0

0

7.

Sobienie Jeziory

0

1 000 000

0

8.

Wiązowna

944 051

2 576 201

0

AK – Czy chce Pan coś przekazać
mieszkańcom naszej Gminy?
W roku 2022 w centrum Celestynowa powinno zostać oddane do użytku rondo, które zwiększy bezpieczeństwo na głównym
skrzyżowaniu. To inwestycja, która jest realizowana ze środków
Województwa
Mazowieckiego,
o którą zabiegałem od wielu lat
wspólnie z Wójtem Gminy Witoldem Kwiatkowskim.

I w tym miejscu dziękuję Władzom
Gminy, Powiatowi oraz Marszałkowi Województwa Adamowi Struzikowi za wspólne działanie.
Szanowni Państwo, życzę by rok
2022 był zdrowszy od 2021. Szanujmy różnice poglądów i bądźmy
dla siebie wsparciem. Cieszmy się
z małych rzeczy, bo to one budują
nasze życie.
AK – Dziękuję za rozmowę

Spotkanie z radnymi powiatu
27 grudnia w Urzędzie Gminy Celestynów odbyło się spotkanie z Radnymi Powiatu Otwockiego
z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu Gminę Celestynów reprezentowali: Wójt Witold Kwiatkowski, Zastępca Wójta Piotr Rosłoniec oraz Przewodniczący Rady Gminy Romuald Ziętala.
Przedmiotem rozmów były w szczególności planowane inwestycje w projekcie Budżetu Powiatu Otwockiego na 2022 rok. Wójt poinformował
Radnych o stanie zaawansowania budowy tunelu
wraz z dojazdami w Celestynowie i wskazał, że Powiat Otwocki jest zobowiązany do zapewnienia
dofinansowania w wysokości 2 milionów złotych
w 2022 roku oraz 500 tysięcy złotych w 2023 roku.
Rozmawiano także o pilnej konieczności budowy chodnika w miejscowościach Jatne i Dyzin oraz
o poszukiwaniu realnych źródeł finansowania tego zadania.
Wśród ważnych tematów omawiano także sprawy dotyczące funkcjonowania i przyszłości szpitala przy ul.
Batorego w Otwocku. Wójt zwrócił uwagę na konieczność znaczącej poprawy jakości i szybkości utrzymania zimowego chodników i dróg powiatowych jeszcze
www.celestynow.pl
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w tym sezonie zimowym. Podczas spotkania poruszono
także tematy mające ważny wpływ na warunki oraz jakość życia mieszkańców Gminy Celestynów.
Na zakończenie Wójt złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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GOKIS

OFERTA STAŁA
CAŁOROCZNA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do korzystania ze stałych form oferty kulturalno-sportowej. Ponadto w roku jubileuszowym czeka nas wiele ciekawych spotkań, warsztatów, koncertów,
konkursów, turniejów i zajęć, o których będziemy informować na bieżąco w rubryce ZAPOWIEDZI
KULTURLNE.
1. ZAJĘCIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH (artystyczne, taneczne, teatralne, rekreacyjne, sportowe – po
12 propozycji dla dzieci i oraz dorosłych) – szczegóły www.gokcelestynow.pl w zakładce ZAJĘCIA
2 . D R U Ż Y N Y : S I AT K Ó W K I
D L A K O B I E T , S I AT K Ó W K I
DL A MĘŻCZYZN, KOSZYKÓWKI DL A MĘŻCZYZN
3. ZAJĘCIA UMUZYKLANIAJĄCE
DLA MALUCHÓW
Nowa propozycja spotkań dla
maluchów od 3 miesiąca do 3 r.ż.
prowadzone metodą E.E. Gorgona
jeden raz w miesiącu – najbliższe
spotkania 05.02, 05.03, 02.04,
07.05, 04.06.2022 - zapisy telefoniczne.
4. WYKŁADY CELESTYNOWSKIEGO KOŁA STUDENCKIEGO DLA SENIORÓW
Spotkania dla seniorów w formie
wykładów na łączniku Hali Sportowej dwa razy w miesiącu w środy

w godz. 11.00-12.30, najbliższe
spotkania:
26.01.2022 Wykład specjalisty
z Naturhouse Moniki Lendzion „Żywienie a odporność”

09.02.2022 Wykład psychologa
Edwarda Jakubowicza „Kiedy smutek jest chorobą”
23.02.2022 Wykład Sylwii Masny
„Poznaj moc olejków – aromaterapia”

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE – ZAPOWIEDZI KULTURALNE
1. AKCJA ZIMA DLA DZIECI: WYJAZDY DO KINA
I KOLORADO, WARSZTATY ARTYSTYCZNE, ZABAWY -ANIMACJE ORAZ SPEKTAKL TEATRALNY
(HALA SPORTOWA)
2. KONKURS CZYTELNICZY Z OKAZJI 70-LECIA
GMINY – „70 NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH CZYTELNIKÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO” szczegóły
na stronie http://bibliotekacelestynow.pl/
3. 18.02.2022 godz. 17.00 WERNISAŻ „SKARBY
CELESTYNOWA III BIENNALE TWÓRCÓW GMINY
CELESTYNÓW” Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku ul. Poniatowskiego 10.
4. 27.02.2022 - IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Celestynów
5. 09.03.2022 ŚWIETLICA W DYZINIE I POGORZE-

70 LAT GMINY CELESTYNÓW

LI: SPOTKANIA AUTORSKIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM - pisarzem bajek dla dzieci, autorem ponad
dwustu pięćdziesięciu bajeczek dla dzieci.
6. KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET 12.03.2022
godz. 16.00 – HALA SPORTOWA W CELESTYNOWIE
koncert najpiękniejszych i lubianych przebojów włoskich
w wykonaniu sycylijskiego wokalisty - mówiącego i bawiącego publiczność w języku polskim Andrea Lattari
7. 27.03.2022 - II Turniej Siatkówki o Puchar Wójta
Gminy Celestynów
8. Marzec 2022
- Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- Kulinarny konkurs rodzinny „Słodkie wypieki Wielkanocne”
styczeń nr 1 (277)/22 www.celestynow.pl
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ŚWIETLICE SOŁECKIE
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Celestynowie od lipca 2020 roku
jest Administratorem następujących
świetlic wiejskich: Świetlica w Dyzinie, adres: Dyzin 40, 05-430 Celestynów, Klub Mieszkańca w Glinie,
adres: Glina, ul. Wilcza 10, 05-430
Celestynów, Świetlica w Jatnem, adres: Jatne 45A, 05-430 Celestynów,
wraz z przylegającym terenem i placem zabaw, Świetlica w Pogorzeli,
adres: Pogorzel, ul. Leśna 2, 05-430
Celestynów, wraz z przylegającym
terenem i placem zabaw, Świetlica
w Ponurzycy, adres: Ponurzyca 49A,
05-430 Celestynów, wraz z przylegającym terenem i placem zabaw.
W świetlicach wiejskich prowadzona jest działalność kulturalna,
aktywizacja społeczna i animacja
kulturalna. GOKiS zaprasza na zajęcia świetlicowe przeznaczone dla
dzieci od 6 roku życia, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 16:30-18:00: w poniedziałek
– Dyzin, we wtorek – Jatne, w środę – Pogorzel i w czwartek – Glina.
Na zajęciach, pod czujmy okiem
animatora, dzieci wykonują różnego
rodzaju prace plastyczne, mile spędzają czas podczas zabaw ruchowych, a dzięki grom planszowym
mają możliwość główkowania i szukania najlepszych rozwiązań napotkanych problemów. W terminie od
17 do 20 stycznia w każdej świetlicy
zajęci poświęcone były zbliżającym
się Dniom Babci i Dziadka. Uczestnicy wykonali przepiękne upominki
dla swoich najbliższych.

yzinie

Świetlica w D

Świetlica w G

linie

tnym

Świetlica w Ja

Dodatkowa informacja:
Świetlice wiejskie mogą być użyczane lub wynajmowane
(w celach komercyjnych i prywatnych), szczegóły na stronie
www.gokcelestynow.pl
w zakładce ŚWIETLICE
www.celestynow.pl
www.celestynow.pl
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Święto Trzech Króli
Święto Objawienia Pańskiego, w tradycji zapisane jako święto Trzech Króli, przypada na 12 dzień
po Bożym Narodzeniu i zamyka okres świąt zimowych. Obecnie wyjątkowość tego dnia podkreśla
święcenie złota, kadzidła i mirry oraz organizowane w wielu miastach orszaki. Jak kiedyś świętowano Trzech Króli?
Zwyczaje stare i nowe
Na pamiątkę darów Trzech Mędrców
- 6 stycznia - święci się złoto, kadzidło
i mirrę. Niegdyś poświęconym kadzidłem
okadzano domy i obejścia, aby zapewnić sobie ochronę przed nieszczęściami
i chorobami. Poświęcone złoto również
miało chronić przed chorobą i działaniami złego. W późniejszym czasie zaczęto
również święcić kredę, którą po powrocie do domu zapisywało się na drzwiach
wejściowych rok oraz litery K+M+B lub
C+M+B. Rozwinięcie tego skrótu bywa
interpretowane w różny sposób. Najczęściej mówi się, że są to inicjały Kacpra,
Melchiora i Baltazara. Inne rozwinięcie
to Christus Mansionem Benedicat, czyli
łacińskie życzenie Niech Chrystus bło6 stycznia jednocześnie zamyka
jedno święto i otwiera kolejny wyjątkowy okres w roku: karnawał.
Nastał czas radości, zabawy, muzyki i tańca!

gosławi temu domowi. Pojawiają się
także inne interpretacje tego zwyczaju.
Parafię Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Celestynowie w tym
roku Trzej Królowie, w rolę których
wcielili się: Andrzej Gajownik, Grzegorz Pawlak i Marian Rosłoniec, samochodami objechali parafię na czele
z proboszczem ks. Mirosławem Wasiakiem, witając stojących przy swoich
posesjach wiernych.
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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Dwujęzyczne przedszkolaki
Z Międzynarodowym Programem Powszechnej Dwujęzyczności„Dwujęzyczne
Dzieci” po raz pierwszy zetknęliśmy się w 2016 roku. Wówczas to Gmina Celestynów zakupiła ów program do realizacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach zajęć dodatkowych.
„Dwujęzyczne Dzieci” to program
mający na celu codzienne osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim.
W pierwszych latach życia przypada okres szczególnej wrażliwości na
mowę ludzką, dlatego program kierowany jest również do dzieci uczęszczających do żłobka. Pamiętajmy, że
jeśli dostarczymy dzieciom materiałów
językowych w odpowiednich warunkach, wówczas język angielski nie staje
się nigdy językiem obcym. W związku
z powyższym, w ramach realizacji
przeszkolono kadrę pedagogiczną ze
szczególnym uwzględnieniem metod
i sposobów nauczania, a metodycy
programu na bieżąco przesyłają aktualności w formie webinarów.
Program na dobre zagościł w naszym
przedszkolu. Staliśmy się Placówką
Partnerską w jego realizacji. Program
„Dwujęzyczne Dzieci” zainspirował nas nie tylko do jego realizacji
w placówce, ale również do zaprezentowania na zewnątrz umiejętności
i osiągnięć dzieci w posługiwaniu się
językiem angielskim (efekty działań
można śledzić w zakładce „Dwujęzyczne Dzieci” na stronie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
oraz na portalu YouTube programu
„Dwujęzyczne Dzieci”).

www.celestynow.pl

W 2018 roku zorganizowaliśmy jako
pierwsi w Polsce I Gminny Przegląd
Twórczości Anglojęzycznej „Dwujęzyczne Dzieci”, w kolejnych latach
kontynuowaliśmy to przedsięwzięcie. W 2020 roku postanowiliśmy
pójść jeszcze dalej poprzez organizację Wojewódzkiego Konkursu.
Tym razem jednak ze względu na
obostrzenia związane z COVID-19,
zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Dwujęzyczne Dzieci w mojej
okolicy”.

w konkursie „Święty Mikołaj w krainie Baby Beetles” roczny dostęp do
platformy kursu w wersji domowej.
W ramach realizacji zadań statutowych nasze przedszkole prowadzi
również koła zainteresowań, w tym
kółko językowo-czytelnicze. Podczas tych zajęć realizujemy projekty:
‚Play with English/Play in English,
którego celami są kreatywne i twórcze działania nauczycieli, a także
rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim oraz

W listopadzie 2021 roku nasza placówka zorganizowała IV Gminny
Przegląd Twórczości Anglojęzycznej. Umiejętności dzieci ze względu
na obostrzenia GIS jury obejrzało
w formie nagrań video. Wszystkie
biorące udział w przeglądzie grupy
otrzymały dyplomy i komplety książek. Nauczyciele natomiast otrzymali dodatkowe materiały do realizacji programu.
Nasi podopieczni mogą również
pochwalić się sukcesami plastycznymi. W ubiegłym roku Julia K. otrzymała nagrodę w konkursie z okazji
„Dnia Postaci z Bajek”, a także trzy
dziewczynki z najmłodszych grup
naszego przedszkola, Amelia D.,
Patrycja W. oraz Izabela I. wygrały

„Angielskie bajanie: klasyka baśni
multisensorycznie”. W trakcie pracy
z baśniami dzieci aktywizują zmysły,
rozwijają się we wszystkich obszarach i utrwalają słownictwo.
Z racji potrzeby osłuchiwania się
dzieci z językiem obcym nowożytnym, powstał także kącik książek
języka angielskiego, z którego nauczyciele korzystają w codziennej
pracy z dziećmi.
Przed nami kolejne wyzwania. Jesteśmy mocno zaangażowani w realizację programu na szczeblu gminnym i wojewódzkim. W tym roku
szkolnym planujemy organizację
konkursu Ogólnopolskiego.
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Joanna Ignaciuk,
Magdalena Zaleska-Budner
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Trzecia edycja Festiwalu
Filmów Polskich w Clapiers

Już po raz trzeci odbył się Festiwal Filmów Polskich
w naszym bliźniaczym mieście Clapiers we Francji.
Tym razem widowni francuskiej zostały przedstawione
następujące filmy naszej kinematografii:
• „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego
• „Pani Walewska” Clarenca Browna
• „Podwójne życie Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego
• „Kanał” Andrzeja Wajdy.
Oprócz pokazu filmów odbyło się również spotkanie
z przedstawicielami Łódzkiej Szkoły Filmowej i żywiołowa dyskusja o kinie. Inicjatorką tego festiwalu
jest Beatrice Malige-Dyfenne oraz stowarzyszenie
Grand Ecran 2001. Jednym z gości był Konsul Honorowy RP w Montpellier Daniel Kan-Lacas. Festiwal
promuje kulturę polską i znalazł już swoich wiernych odbiorców. Przypominamy, że w Celestynowie odbył się
w tym roku bliźniaczy festiwal 3F Festiwal Filmów Francuskich. Mamy nadzieję, że również Festiwal 3F doczeka
się kolejnych edycji.
K. Bojanowska-Niewczas

70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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ŻYCZENIA Z SAKAKI
Szczęśliwego Nowego Roku. Bardzo dziękujemy za serdeczną współpracą w ubiegłym roku. Mamy nadzieję, że nasz
kontakt i wymiana kultury trwać będzie i jeszcze bardziej wzmocni się w tym roku. Niech będzie wspaniały rok
przed Wami. IV Rok Reiwa - rok 2022.
Burmistrz Sakaki –
Hiroshi Yamamura

   Przewodniczący Rady Miasta –
Sadahiko Komiyama

Szczęśliwego nowego roku
2022 wszystkim!
Solidarne myśli dla tych, którzy są
chorzy, samotni lub w izolacji, życzę nam
świata bardziej braterskiego, bardziej
solidarnego i życzliwego!
Pełne wsparcie dla opiekunów, ale także
dla świata edukacyjnego (w najszerszym
znaczeniu), który każdego dnia musi się
dostosowywać, aby jak najlepiej dbać
o nasze dzieci i młodzież.
Życzę czasu przyjaznego dla każdego,
choć przeżywamy trudne chwile związane
z pandemią, to bądźmy ze sobą solidarni
i zachowujmy więzi międzyludzkie. Życzę
byśmy przeżyli te trudne chwile i spotkali
się niebawem
Pozdrawiam serdecznie

Do zobaczenia wkrótce!
Eric Penso

Panie i Panowie, Drodzy przyjaciele
Eric Penso, burmistrz Clapiers i Rada Miejska,
przesyłają Państwu najlepsze życzenia na ten nowy rok.
Maj 2022 będzie dla nas rokiem spotkań, wymian i wspaniałych projektów.

www.celestynow.pl
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Celestynów od zarania
W związku z jubileuszem Gminy Celestynów w każdym numerze Celestynki prezentować będziemy
historię poszczególnych sołectw. Rozpoczynamy od stolicy Gminy – Celestynowa.
Radzin. Ów folwark, którego nazwa
była zapewne hołdem owdowiałego męża dla swej ukochanej żony,
stał się wkrótce zalążkiem Celestynowa. W 1873 r. połączone dobra
Radzin i Celestynów, mające łączną
powierzchnię 1200 mórg, przeszły
na własność żydowskich kupców
tabacznych, rodem z Ozorkowa –
Chaima Rzepkowicza i Zachariasza Polakiewicza. Po opuszczeniu
tego majątku przez Radzińskich coraz bardziej upowszechniała się nazwa Celestynów, gdyż nie kojarzyła się już z dawnymi, nieobecnymi
na tych ziemiach właścicielami, co
było korzystniejsze dla ich nowych
włodarzy – Polakiewiczów, bogatych i całkowicie spolonizowanych
fabrykantów warszawskich i filantropów, stale wynajmujących swoje
zabudowania dworskie w Celestynowie na kolonie letnie dla dzieci.
Wolf Polakiewicz założył w Celestynowie fabrykę mączki kartoflanej,
a w 1885 r. fabrykę perkalików.
Słynna firma „Bracia Polakiewicze”,
której pierwszymi właścicielami byli
Falk i Wolf Polakiewicz, a potem
Daniel i Henryk Polakiewicz, była
jedną z największych fabryk cygar,
papierosów i wyrobów tabacznych

w całym Imperium Rosyjskim. Ogromne pieniądze jakie się z nią wiązały
pozwoliły Wolfowi na realizację
swych marzeń w coraz bardziej rozrastającym się Celestynowie. Niestety przerwała je śmierć w 1899 r. Trzy
lata później folwark celestynowski
zakupił ówczesny sportowiec Stefan Niezabitowski. W międzyczasie miejscowość nabrała nowego,
letniskowego charakteru. Tak podaje
dr Łukasz Maurycy Stanaszek – regionalista.

Pomnik Celestyny

Historia Celestynowa rozpoczyna
się zaraz po upadku powstania listopadowego, a konkretnie 17 grudnia
1833 r., kiedy to Leopold Radziński
nabył od swojego ojca Józefa –
dziedzica rozległych dóbr Glinki –
grunta, które w księdze wieczystej
nazwał „dla odróżnienia” od ojcowskich – Radzinem. Wkrótce założył tam cegielnię, która przynosiła
niemałe dochody temu folwarkowi.
W 1853 r. Leopold zmarł jednak po
długiej chorobie, zaś majątek odziedziczyli jego bracia Władysław
i Julian, spłacając pozostałe rodzeństwo. W 1871 r. Julian Radziński,
były kasjer Banku Polskiego w Warszawie, został jedynym dziedzicem
Glinek i Radzina. Żoną Juliana była
Celestyna Radzińska z domu Dangel, ewangeliczka, córka barona Tomasza i Krystyny z hrabiów de Salich,
wnuczka Tomasza barona Dangla,
królewskiego wytwórcy powozów,
który otrzymał szlachectwo od ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedwczesna
śmierć Celestyny w 1856 r. była powodem wydzielenia z dóbr Glinki
przez jej męża Juliana 568 morgowego folwarku czyli kolonii Celestyny, leżącego nieopodal dóbr

Grób Celestyny

Największą rolę w rozwoju Celestynowa odegrała Kolej Nadwiślańska, którą otwarto w 1877
roku. Przez następne lata stacja
w Celestynowie była wykorzystywana przez Zamoyskich, którzy dowozili
swoje towary z Kołbieli. Około roku
1900 wokół stacji powstały pierwsze zabudowania pracowników
kolei. I jak to bywa, każda społeczność, gdy zaczyna zasiedlać teren,
najpierw buduje dla swoich rodzin
osady, potem kaplicę, a dla dzieci
szkołę. I kiedy już to posiadają, chcą
się ze sobą spotykać, wspólnie bawić, gdy jest ku temu wolny od pracy
70 LAT GMINY CELESTYNÓW
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naście lat później celestynowscy
kombatanci orła „ukoronowali”).
W roku 1950 w „Urbanówce” otwarto Przedszkole, w 1951 r. utworzono
Punkt Apteczny. W 1952 roku Celestynów stał się stolicą Gromadzkiej
Rady Narodowej z urzędującym
jej przewodniczącym, stojącym na
czele radnych, których wyznaczała PZPR. Już w 1952 roku zostają
uwieńczone pełnym sukcesem starania celestynowskich społeczników elektryfikujących Celestynów.
W roku 1952 na bazie przedwojennej Spółdzielni Spożywców „Społem” rusza Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska, która bez
mała 30 lat była, jak to się dziś określa, „sieciówką” sklepową, w których
można było kupić wszystko, od powidła do mydła, albowiem sklepy
były we wszystkich sołectwach. Elektryfikacja kolei na początku 1958 r.
jest kolejnym zielonym światłem na
drodze rozwoju miejscowości

Rok 1959 3 klasa SP Celestynów

W roku 1946, pomnikiem w postaci stylizowanego orła (bez korony)
na tle krzyża, uczczono pamięć
ofiar wojny w Celestynowie (kilka-

www.celestynow.pl
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Posadzili dąb na trwalość nauki w szkole. Rok 1942

czas. Ktoś potrafi grać, ktoś śpiewać,
ktoś deklamuje wiersze, a ktoś inny
jeszcze ma talent organizacyjny.
Z tych umiejętności tworzy się lokalna kultura. Swoista i niepowtarzalna.
W 1928 r. zaczęła funkcjonować
w Celestynowie, w prywatnych
domach Szkoła Podstawowa (Powszechna), w 1932 kasa Stefczyka
i kościół katolicki (pisząc o którym nie
sposób pominąć zasług rodu Jankowskich dla Celestynowa), w 1933
Agencja Pocztowo-Telegraficzna,
w 1935 spółdzielnia „Społem”,
w 1936 biblioteka, w 1939 rozpoczęto budowę szkoły, którą ukończono w roku 1942. Przed wojną rozpoczęły działalność: Towarzystwo
Oświaty Dorosłych, Stowarzyszenie Katolickich Mężów i Katolickie
Stowarzyszenie Kobiet. W okresie
przedwojennym i podczas wojny na
terenie Celestynowa funkcjonowało także kilka „biznesów” takich jak
Cegielnia (jej pozostałość w postaci
imponującego komina można jeszcze oglądać), Piekarnia Otkały, Zakład Kamieniarski Głaszczki i sklepy
różnej branży. Miejscowość z roku
na rok rozrastała się. We wrześniu
1944 r. ruszyło Samorządowe Liceum Ogólnokształcące bazujące
na uczniach i nauczycielach z okupacyjnego okresu tajnego nauczania.
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Lata 60-te XX w., to okres startu OSP
(w 1962 r.), nowego Ośrodka Zdrowia i Liceum Ogólnokształcącego
(w nowym budynku od 1963 r.).
Internat szkoły mieścił się w pałacyku, w którym wcześniej letniskowo
mieszkali rodzice Hilarego Koprowskiego – wynalazcy szczepionki na
Polio. Liceum owo funkcjonowało do
roku 1969, w roku 1994 zostało na
krótko reaktywowane.
Rok tysiąclecia chrztu Polski, to w życiu Celestynowa konsekracja dzwonów kościelnych przez Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Rok później
powołano do życia Technikum Mechaniczno-Elektryczne i ZSZ po byłym Liceum Ogólnokształcącym im.
Traugutta.
W 1968 r. otwarto filię Banku Spółdzielczego z Otwocka. Lata 70-te
charakteryzują kolejne milowe kroki.
W roku 1974 odsłonięto obelisk upamiętniający akcję odbicia więźniów
przez oddział Kedywu Komendy
Głównej AK z Warszawy (wcześniej było to upamiętnione płytą pamiątkową na niskim peronie).
W roku 1975 zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa w nowym budynku przy ul. Wrzosowej
i utworzono Hufiec ZHP, który w roku
1982 wypracował sobie sztandar
i bohatera: Batalion „Zośka”. Tu należy wspomnieć o Akcji pod Celestynowem, podczas której w 1943
roku oddział AK odbił 49 więźniów,
wiezionych pociągiem do Oświęcimia przez hitlerowskiego okupanta. Wśród żołnierzy AK był Tadeusz
Zawadzki „Zośka”, który po tej uda-
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nej akcji został dowódcą batalionu.
Po wojnie, tuż przy dworcu, pobudowano pomnik bohaterów Akcji
pod Celestynowem, a Aleksander
Kamiński opisał ją w znanej książce
„Kamienie na szaniec”.
W roku 1978 otwarto przybytek kulturalno-oświatowy jakim był Gminny
Ośrodek Propagandy i Kultury.
Wcześniej, bo w 1953 roku dawną drewnianą kaplicę przerobiono
na kino o nazwie „Uciecha” (tuż za
kościołem, w miejscu dzisiejszego
parkingu), powstała też rampa kolejowa, na którą pociągi towarowe
dostarczały węgiel, cement, wszelkie zboża, wapno… Funkcjonowała restauracja przy ul. Obrońców
Pokoju „Pod Sosną” (dziś piwiarnia
Nigro). Otworzono też dla tzw.
letników, głównie Warszawiaków,
pensjonaty: Tenczynek, Modra
Łapa, „Czyżyk” ,”Gabrówka”, ”Grabowo”, ”Jankówka”, „Korniłówka”,
„Koprówka”, „Leśniczanka”, „Modra Łapa”, „Tenczynek”, „Urbanówka”, „Zegarynka”, „Somerówka”.
Przybysze wakacyjni wnosili w tę lekko uśpioną i skupioną na własnych
sprawach miejscowość powiew
świeżości: miejskie zwyczaje, pewną grację, nowe piosenki i nową
muzykę. Ulubione spacery letników
i mieszkańców odbywały się przepiękną aleją brzozową, czyli ul.
Świerczewskiego, dziś Św. Kazimierza. To wtedy Celestynów odwiedziła Grażyna Dąbrowska, doktor

etnografii i miejscową ludność zaraziła śpiewem, tańcem i muzyką.
Zebrała skrzypków, akordeonistów,
śpiewaków i założyła zespół „Polesoki”, który przez następnych kilkadziesiąt lat rozsławiał Celestynów
na wszelkiego rodzaju festiwalach,
koncertach, czy przeglądach.
Ważnym ośrodkiem kultury staje się
Biblioteka Publiczna i wspaniałe
postacie: kierowniczki Marii Przegalińskiej i pani Stanisławy Parowskiej,
które wymyślały liczne konkursy czytelnicze, kółka zainteresowań dla
dzieci i młodzieży i zapraszały znanych pisarzy, poetów. Bywało, że
trzeba było stać w długiej kolejce,
by pożyczyć książkę. Czytelnictwo
stało się powszechne, a klubokawiarnia przy bibliotece oblężona
codziennie przez amatorów gier
planszowych, czy choćby pogaduszek.
Niestety, w latach 60-tych barak,
w którym mieściła się biblioteka (dziś
w tym miejscu stoi strażnica OSP),
wraz z dziesięcioma tysiącami książek doszczętnie spłonął. Reaktywowano działalność nowej biblioteki
w 1969 roku w prywatnym domu
rodziny Samorańskich. Należy też
wspomnieć, że w każdą sobotę od
wiosny do później jesieni celestynowscy strażacy organizowali na
„dechach” (dziś usytuowany jest
w tym miejscu Urząd Gminy) zabawy taneczne do muzyki granej
przez grajków.
Na początku lat
siedemdziesiątych powołano
komitet budowy
Ośrodka Kultury,
a jego członkowie chodzili od
domu do domu
i zbierali pieniądze na jego
budowę. Mieszkańcy nie szczę dzili
grosza,
a ci, którzy go nie
posiadali gwarantowali pomóc
przy
budowie.
I tak się stało.
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Gminna Rada Narodowa nakazała wykonać projekt, a z budżetu
wyasygnować pieniądze. 20 lipca
1977 roku Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury oddany zostaje do
publicznego użytku, a jego pierwszą kierowniczką zostaje Jadwiga
Bachańska, wcześniej nauczycielka
w szkole podstawowej w Celestynowie. GOPiK organizował wówczas głównie wolny czas dla dzieci
i młodzieży, powołując różne sekcje:
nauki gry na instrumencie, naukę
języków obcych, tańca…Wykorzystywano do tego celu dużą salę,
w której aktualnie mieści się biblioteka. Ta bowiem znajdowała się
w nowo pobudowanym urzędzie
gminy (dziś biura GOPS). Przeniesiono ją dopiero w 2001 roku. Kolejną kierowniczką GOPiK była Wiesława Kokoszycka. Ale wcześniej,
bo w roku 1900, jak w całej Polsce,
zaczęła pączkować demokracja,
powstaje Komitet Obywatelski „Solidarność”, odbywają się pierwsze
demokratyczne wybory samorządowe, od roku 1998 ukazuje się „Celestynka”, jako miesięcznik samorządowy. W roku 1990 odbywają
się pierwsze wolne i powszechne
wybory do Rady Gminy Celestynów,
a następnie radni na pierwszej sesji
na stanowisko wójta wybrali młodego leśnika, pracownika Nadleśnictwa Celestynów Tomasza Atłowskiego. Piastował to stanowisko do
Restauracja „POD BOREM”
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De Mono, Cezary i Katarzyna Żak,
Stefano Terrazzino, Artur Barciś, Andrzej Rybiński, Oddział Zamknięty,
MIG, Robert Janowski...
W 2003 roku dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury (przemianowany GOPiK decyzją rady w 2000
roku) zostaje Hanna Pawłowska.
Początkowo kontynuuje program
swoich poprzedniczek, ale z czasem wzbogaca go o nowe imprezy masowe, jak choćby historyczne
rekonstrukcje ważnych dla Polaków
wydarzeń, spektakle teatralne, wycieczki autokarowe do ciekawych
historycznie miejsc. Organizuje liczne konkursy, wystawy, pomaga założyć dwa zespoły ludowe: „Podbielanki” i „Wiejskie Klimaty”, spotkania
dla seniorów, organizuje wyjazdy
autokarem do kina i teatru, do muzeów… Poza tego rodzaju działalnością, GOK prowadził zajęcia

Tu mieściła się piekarnia Karola Otkały

Jako pierwsza Gmina na Mazowszu, z inicjatywy wójta Tomasza
Atłowskiego, w 1991 roku Gmina uczciła dużą masową imprezą
Dzień Dziecka, zapraszając znanego wówczas z TVP Pana Japę
- klauna i pozwoliła rozstawić się
przed urzędem licznym straganom.
15 sierpnia natomiast GOPiK, wraz
z urzędem zorganizował „Dzień
Celestynowa” z gwiazdą wieczoru Alicją Majewską. Niewielki plac
przed urzędem zapełnił się nie tylko
mieszkańcami gminy, ale też gośćmi z gmin okolicznych. Obliczono,
że program obejrzało ponad dwa
tysiące osób, co na ów czas było
liczbą kosmiczną. Sukces imprezy
sprawił, że władze gminy postanowiły je organizować każdego roku.
I trwa to do dzisiaj. Przez scenę Dnia
Dziecka i Dnia Gminy Celestynów
przewinęli się najwięksi polscy artyści, zespoły muzyczne i kabarety:
Alicja Majewska, Tercet Egzotyczny, Zbigniew Wodecki, Los Amigos,
Big Cyc, Norbi, Krzysztof Krawczyk,
Gabryel Fleszar, Lombard, Enej, Trubadurzy, Urszula, Mezo, Feel, Stachursky, Lemon, Ivan Komarenko,
Liber&Natalia Szroeder, Red Lips,
Wojciech Gąssowski, Future Folk,
Tacy Sami, Wawele, Akcent, Sami,

Zespół „Polesoki”

2007 roku, by oddać je na dwie
kadencje, też leśnikowi, Stefanowi
Traczykowi. Po nim wójtem został
Witold Kwiatkowski i jest do dziś.

stałe dla dzieci i młodzieży: taniec
nowoczesny, taniec i modern jazz,
zajęcia plastyczne, akrobatykę, balet, gimnastyka korekcyjna, warsztaty malarskie, zajęcia ceramiczne,
warsztaty muzyczne, Klub Tropicieli
Przygód, nauka języka niemieckiego, warsztaty teatralne, a z chwilą
gdy władze gminy oddały do użytku
halę sportową, również nauka gry
w siatkówkę i piłkę nożną.
W 2016 roku nowo wybudowaną
halę sportową, jak też boisko „Orlik”
władze samorządowe gminy oddały pod administrację GOK, mianując
go jednocześnie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. To sprawiło,
że zaczęto organizować również
imprezy sportowe, jak: Biegi Uliczne, turnieje sportowe, a nawet seanse filmowe na leżakach. Ponadto
GOKiS, wraz z sołectwami, zaczął
organizować na ich terenie: Powitanie Lata, Dzień Seniora, zajęcia
świetlicowe…
Dziś Celestynów w niczym nie przypomina dawnej, niewielkiej osady.
Jest nowe Przedszkole, Hala Sportowa, boisko “Orlik” z trybunami,
istnieją dwa kluby sportowe: Regucki
Klub Sportowy i Celestynowski Klub
Sportowy. Są dwa tory kolejowe,
nowe perony z podziemnym przejściem, nowoczesne targowisko,
wszystkie drogi pokryte asfaltem
albo kostką brukową. Jest nowoczesny SP ZOZ. Mieszka na stałe w Celestynowie 4823 osoby (stan na 30
czerwca 2021 r.).
Andrzej Kamiński
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Harcerskie
światełko pokoju
Tradycja Betlejemskiego Światła
Pokoju narodziła się ponad 30 lat
temu i jest pielęgnowana co roku.
W Grocie Narodzenia Pańskiego,
która znajduje się w Palestynie, miejscu nękanym przez wiele lat wojną,
grozą oraz śmiercią, płonie wieczny
ogień. To od niego co roku odpala się świeczkę, która niesiona jest
przez skautów i harcerzy z całego
świata w wielkiej sztafecie przez
wszystkie kontynenty tak, aby trafiła
do każdego zakątka Ziemi.
Betlejemskie Światło Pokoju zatem
staje się niezwykłym symbolem zjed-

noczenia, pojednania oraz pokoju,
który wyrusza w świat, aby głosić
harcerskie idee, takie jak braterstwo
oraz przyjaźń. W momencie przekazania Światła ustają wszelkie konflikty zbrojne, ludzie hamują swoją zawiść oraz gniew, a świat na moment
staje się odrobinę lepszy.
Odpaloną od Światła Pokoju
świeczkę otrzymali również harcerze
z Hufca ZHP Celestynów. Podczas
Mszy Świętej 12 grudnia 2021 r.
w Archikatedrze Warszawskiej odbyło się uroczyste przekazanie,
podczas którego reprezentacja
hufca przyjęła ten symbol, a następnie przyniosła w nasz mały, lokalny
świat, tak aby miejscowe władze
oraz mieszkańcy mogli cieszyć się
Betlejemskim Światełkiem Pokoju.
Małgorzata Kulka

Zuch jest dzielny jak strażak
W jedną ze słonecznych, jesiennych sobót listopada,
sześćdziesiątka najmłodszych członków Hufca ZHP Celestynów, czyli zuchów, spotkała się na wspaniałej całodniowej zbiórce na terenie przedszkola „Leśne Skrzaty”
w Dyzinie. Jedno z Praw Zucha brzmi: „Zuch jest dzielny”
i ta właśnie idea przyświecała całemu spotkaniu. Zuchy
odwiedziły strażaków z OSP w Dyzinie i uczyły się od nich,
jak być dzielnym. Atrakcji i emocji było co niemiara: dzieci
dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, przymierzały strażackie kaski, próbowały swoich sił w rozwijaniu
węża, mogły

nawet wejść do
strażackiego wozu, by na koniec samemu wcielić się w rolę strażaka podczas gry terenowej i zdobyć sprawność. Tak przygotowane, znające swoje
prawo zuchy po zmroku przy blasku trzaskających
z ogniska iskier i znanych melodii piosenek złożyły
Obietnicę Zucha, czyli najwznioślejszą dziecięcą
deklarację o tym, że będą starały się być dobrymi
zuchami. Dostały również znaczek na mundur. To
był bardzo wartościowy dzień!
Paulina Szymańska
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„Skarby Celestynowa”
III Biennale Twórców
Gminy Celestynów
Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 18.02.2022
o godz.17.00 w galerii PMDK w Otwocku. Wystawa
będzie otwarta od 18.02-18.03.2022 r.
Wystawa stała się cyklicznym wydarzeniem prezentującym twórczość mieszkańców gminy Celestynów. W tym
roku zapraszamy po raz trzeci (po „Skarby Celestynowa 2019 r. „Radość życia to radość tworzenia” 2017 r.).
Tak, jak poprzednio, pomysł na organizację tej wystawy pojawił się podczas warsztatów artystycznych dla
dorosłych, prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Celestynowie przez Monikę Grajdę-Widulińską, jednocześnie nauczycielkę plastyki w PMDK.

twórców i ich dzieła, staje się wizytówką naszej gminy. Organizatorzy PMDK Otwock, GOKiS Celestynów
oraz CSWM „Na Świat” zapraszają na tegoroczna
edycję wydarzenie.
Osoby, które chciały by dołączyć do wystawy mogą się
zgłosić poprzez GOKiS Celestynów.

Janina Klejn

Monika Grajda-Widulińska

Poprzedni wernisaż zgromadził wielu twórców, jak i gości, którzy byli bardzo zachwyceni przyjęciem Celestynowskich dzieł w Otwocku, dlatego postanowiono kontynuować to wydarzenie w kolejnych latach. Impreza ta
gromadzi i jednoczy środowisko artystyczne, promuje
Halina Matosek
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje,
że w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski
o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie
finansowe osobom o niskich dochodach,
a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. W gminie Celestynów wnioski
o dodatek osłonowy będzie przyjmował
i rozpatrywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dodatek osłonowy został wprowadzony
w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne
problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem
cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii
elektrycznej i paliw.
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.
Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało: osobie
w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu nie przekracza
kwoty 2100 zł, osobie w gospodarstwie
domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dochodem gospodarstwa domowego
po odliczeniu kwot alimentów świadczonych
na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e
i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
dochody niepodlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego,
dochody z działalności opodatkowanej na
podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym. Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego wnioskodawcy
są dochody osiągnięte: w 2020 r. -w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;
w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do
dnia 31 października 2022 r. Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie,
gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty.
Wnioskodawca otrzyma wówczas różnicę
między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny
miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż
20 zł, świadczenie to nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje
jedno świadczenie. W przypadku złożenia
kilku wniosków przez różnych członków go-

spodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy
złożony wniosek. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób
w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie: gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*,
gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750
zł*, gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1
062,50 zł*, gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1437,50 zł*. Wyższa kwota
dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo
stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane
węglem lub paliwami węglopochodnymi
– wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wniosek o przyznanie
dodatku osłonowego może być złożony
w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania, bądź drogą elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę
dodatku osłonowego za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem
profilu zaufanego. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana
na wskazany przez wnioskodawcę adres
poczty elektronicznej. W przypadku braku
wskazania adresu poczty elektronicznej we
wniosku o dodatek osłonowy, informacja
o przyznaniu dodatku osłonowego będzie
do odebrania osobiście. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie
lub zmiana prawa do tego dodatku oraz
rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają
wydania decyzji administracyjnej. Dodatek
osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza w terminie
do dnia 31 marca 2022 r. (dotyczy wniosków złożonych w terminie do 31 stycznia
2022 r.). Druga do dnia 2 grudnia 2022 r.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku:
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Celestynowie , ul. Regucka 3
w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 w pokoju
nr 8 lub elektronicznie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego). Osoba składająca wniosek
legitymuje się dokumentem ze zdjęciem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Celestynowie zastrzega, że osoby
składające wniosek o przyznanie dodatku osłonowego mogą zostać we-
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zwane do złożenia wyjaśnień w toku prowadzenia postępowania.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
informuje
Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35.
miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys.
zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wnioski należy składać do ZUS wyłącznie drogą
elektroniczną. Rodzinny kapitał opiekuńczy
otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko
w rodzinie dlatego we wniosku musisz wskazać pierwsze dziecko w rodzinie. Pierwszym
dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko
w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek.
Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od
dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie
do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie
w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy
w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.
W okresie wypłaty świadczenia możesz raz
zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od
pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia
miesiąca, w którym dziecko ukończy 35.
miesiąc.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
informuje
Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek możesz złożyć tylko
elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R,
SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE
ZUS. Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia
przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.
Świadczenie wychowawcze przysługuje
w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.
Prawo do świadczenia wychowawczego
ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31
maja roku następnego. Jeśli złożysz wniosek
od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz
prawo do świadczenia od 1 czerwca do
31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz
wniosek od 1 lutego do 31 maja 2022 r.,
otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2022 r.
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Regulamin konkursu: „70 najbardziej aktywnych czytelników”

1. Organizatorem konkursu jest GOKiS-Biblioteka Publiczna w Celestynowie.
2. Konkurs jest zorganizowany z okazji 70-lecia Gminy
Celestynów.
2. Uczestnikami konkursu są czytelnicy Biblioteki Publicznej w Celestynowie i Filii w Regucie.
3. W konkursie biorą udział automatycznie osoby,
które w placówkach posiadają osobistą kartę czytelnika.
4. Laureatami konkursu zostają osoby, które wypożyczyły największą ilość książek w terminie od 1 lutego do 25 listopada 2022 roku.
do 31 maja 2023 r.). Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna
się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna
Ci prawo do świadczenia od miesiąca,
w którym złożysz wniosek do końca okresu
świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od
dnia: urodzenia dziecka, objęcia dziecka
opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy
społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Jeśli złożysz
wniosek o świadczenie wychowawcze na
nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz
świadczenie od dnia urodzenia dziecka.
Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka
w domu pomocy społecznej lub w pieczy
zastępczej, otrzymasz prawo do świadczenia od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej. Jeśli dziecko kończy 18. rok życia
w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS
przyzna świadczenie wychowawcze do
dnia ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli
jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R
także przez: portal Emp@tia (link do strony
zewnętrznej), Jeżeli złożysz wniosek przez
bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie
danych z wniosku. Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci
i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką
albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek.
Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz
o świadczenie wychowawcze na dziecko,
którego jesteś rodzicem oraz na dziecko,
którego jesteś opiekunem prawnym, musisz
złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.
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6. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów po podliczeniu wypożyczonych książek,
na podstawie danych z programu bibliotecznego
„Mateusz”.
7. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 4 grudnia
2022 r. podczas „Bajkowej Niedzieli”. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie o wygranej.
8. Bliższych informacji udziela Biblioteka Publiczna
w Celestynowie, tel. 22 789-71-02 wew. 23

Od 21 lutego zapraszamy do Biblioteki Publicznej
w Celestynowie:
PONIEDZIAŁEK: 12:00 -18:00; WTOREK: 8:00 - 16:00
ŚRODA: 12:00 - 18:00; CZWARTEK: 8:00 - 16:00
PIĄTEK: 8:00 - 15:00
Dodatkowo we wtorki i czwartki będzie możliwość odbioru zamówionych książek na Hali Sportowej w godz. 16:00-20:00 (Bliższe
informacje na ten temat można uzyskać w Bibliotece Publicznej
w Celestynowie lub pod nr tel 22 789-71-02 wew.23)
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„Futsalowa przygoda U-13”
„Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powiedziałem:
„Nie poddawaj się. Cierp teraz i przeżyj resztę życia jako mistrz. ” - Muhammad Ali
W 2020 roku na „Futsalowej Mapie Polski” odznaczył się Regut,
a dokładniej RKS Bór Regut. To

fazy rozgrywek. Wszystkie zespoły
dostały po 3 pkt. za walkower z AZS
UW.

Oczywiście po turnieju w Górznie
pozostaje niedosyt i pewnie lekkie
rozczarowanie gdyż ambicją każ-

w 2020 roku skazywani na pożarcie
wychowankowie RKS-u wywalczyli
historyczny srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu,
tym samym zawieszając poprzeczkę dla całej Akademii RKS-u bardzo
wysoko. Dyscyplina ta jest dla wychowanków naszego klubu kontynuacją sezonu „trawiastego” na hali.
Futsal nie tylko wypełnia rok piłkarski
w okresie zimowym lecz jest również
szansą do podnoszenia umiejętności
piłkarskich naszych wychowanków.
W bieżącym roku jedną z ekip, która
przystąpiła do rozgrywek kwalifikacyjnych MMP była drużyna U-13.
Dla tego rocznika kwalifikacje były
dwuetapowe. W pierwszym etapie
byliśmy gospodarzem Turnieju, który
odbył się 11 listopada 2021 roku na
Hali GOKiS w Celestynowie.
Nasza drużyna rywalizowała z zespołami: WAF Warszawa, Champion Warszawa, Mazur Karczew
i AZS UW Warszawa. Zespół AZS-u
nie dojechał na zawody więc rywalizowały tylko 4 drużyny o 3 miejsca
premiowane awansem do dalszej

Zespół RKS-u walczył dzielnie po
falstarcie w pierwszym meczu i porażce z Championem 2:5 w kolejnych spotkaniu pokonaliśmy WAF
Warszawa 3:2 i zremisowaliśmy 3:3
„wygrany mecz – prowadziliśmy 3:0”
z Mazurem Karczew. Ostatecznie
uplasowaliśmy się na trzeciej pozycji, dającej awans do dalszej fazy.
Poniżej tabela końcowa Turnieju
w Celestynowie.

dego sportowca jest „wygrywanie”.
Zabrakło nam po trochu umiejętności, siły fizycznej i doświadczenia.
Jest to dla nas lekcja na przyszłość,
z której trzeba skorzystać.
Futsal zyskuje na popularności co
sprawia, że jego poziom z roku na
rok się podnosi, co widać było na
turnieju w Górznie.
Na pewno drużyna RKS-u U-13
jest bogatsza o nowe doświadczenie. Potrzeba nam większej systematyczności w pracy nad techniką
indywidualną i motoryką, większej
ilości godzin poświęconych futsalowym schematom. Potrzeba również
mocniejszego zaangażowania się
samych zawodników w to co robią,
aby w przyszłości mogli odnosić
sukcesy.

W drodze losowania trafiliśmy
w drugiej fazie rozgrywek do grupy 5.
W turnieju, który rozegrano 28 listopada 2021 r. na hali w Górznie
obok Zdrowia Garwolin – gospodarza turnieju, rywalizowaliśmy
z zespołami PSV Łódź, Wilga Garwolin i GKS Futsal Nowiny. Zdecydowanie nie był to nasz dzień, przegraliśmy tego dnia wszystkie mecze
i zajęliśmy ostatnią pozycję w turnieju. Do Finałów MMP Futsal U-13
awansowały drużyny Zdrowia Garwolin i GKS Futsal Nowiny. Poniżej klasyfikacja końcowa turnieju
w Górznie.
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Podczas sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2021 r. podjęto uchwały, które umożliwiają nam rozpoczęcie prac kolejnymi dwoma nad planem miejscowym dla miejscowości Lasek oraz części miejscowości Celestynów i Dąbrówka (dalej
„Plan Celestynów Cmentarz”). W przypadku tego drugiego planu, konieczne było także podjęcie prac nad zmianą Studium Gminy Celestynów dla tego terenu. Zasięg trenów objętych zmianą Studium oraz Planu miejscowego Celestynów
Cmentarz wskazany został w uchwałach Rady Gminy Celestynów podjętych na sesji Rady w dniu 21 grudnia 2021 r.
Zasięg terenów objętych zmianą Studium oraz planu Celestynów Cmentarz
przedstawia poniższy rysunek, teren
przystąpienia zaznaczono kolorem niebieskim.
Dlaczego część Celestynowa i Dąbrówki?
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla części Dąbrówki i Celestynowa w otoczeniu
istniejącego cmentarza w Celestynowie
wynika z potrzeby zwiększenia jego rezerwy terenowej. Zakładane poszerzenie
cmentarza ma nastąpić na gruntach przylegających do jego zachodniej granicy
po stronie miejscowości Dąbrówka. Istotne
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w strefach sanitarnych od cmentarza
50 m i 150 m spowodowały konieczność
objęcia granicami planu terenów znajdujących się w zarówno w zasięgu powiększonych stref sanitarnych jak i stref istniejącego od cmentarza. Granicami planu
objęto również część gruntów obrębu

Dąbrówka, dla których wystąpiły trudności
w realizacji zagospodarowania terenów
objętych obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części
miejscowości Stara Wieś. Bezpośrednie
sąsiedztwo tych terenów z planowanym
poszerzeniem strefy sanitarnej od cmentarza uzasadnia włączenie tych terenów do
zasięgu sporządzanego planu. Po stronie
Celestynowa plan będzie obejmował teren od ulicy Radzińskiej po całej jej długości aż do granicy z Dąbrówką.
www.celestynow.pl

Dlaczego Lasek?
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla
m. Lasek wynika z opracowania pt.
„Ocena aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Celestynów” sporządzonego w 2018
roku. Przeprowadzone analizy wykazały,
że w ostatnich latach, w obrębie Lasek,
zaobserwowano stosunkowo duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów
na realizację głównie zabudowy mieszkaniowej. Podjęcie prac planistycznych

ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez wyznaczenie nowych obszarów przeznaczonych pod
określony rodzaj zabudowy oraz zaprojektowanie układu komunikacyjnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uchwalenie planu miejscowego pozwoli
także na określenie przeznaczenia poszczególnych terenów i zapobieganie
tym samym wprowadzania rodzajów zabudowy mogących generować konflikty
społeczne.
Na jakich etapach można włączyć się
w tworzenie planu?
Mieszkańcy mogą wziąć udział w procedurze tworzenia planu w dwóch momentach procedury:
Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Wójt
oficjalnie ogłosi o przystąpieniu do sporządzania planu, można wtedy składać
wnioski do planu w terminie nie dłużnym
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niż 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
We wnioskach można napisać wszystko,
co byśmy chcieli, żeby zmieniło się w zagospodarowaniu i przeznaczeniu nieruchomości na obszarze objętym planem.
Wnioski złożone w terminie zostaną rozpatrzone przy opracowywaniu projektu
planu. Urząd nie ma obowiązku odpowiadania pisemnie na wnioski, jednak
można później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy wnioski został
uwzględniony w ustaleniach planu.
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić
się opinią, kiedy już przygotowany projekt planu. Wtedy jest on wykładany do
publicznego wglądu – oznacza to, że
każdy zainteresowany planem może go
obejrzeć w urzędzie lub na stronie internetowej oraz uzyskać wyjaśnienia co
do jego założeń. Jest to również czas na
składanie swoich uwag do zaprojektowanych rozwiązań. W czasie wyłożenia
do publicznego wglądu zorganizowana zostanie również dyskusja publiczna
– spotkanie z urbanistą i pracownikami
urzędu. Z uwagi na panującą pandemię,
forma i termin zostanie ustalona zgodnie
z obowiązującymi w tym czasie przepisami.
Ponadto przypominamy, że w dniu
30.11.2021 r. Rada Gminy Celestynów
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości
Pogorzel- część B. Jest już czwarty plan
miejscowy uchwalony na terenie Naszej
gminy w ostatnich kilku latach. Uchwała
wraz z dokumentacją formalno-prawną została przesłana do Wojewody
w celu weryfikacji zarówno zgodności
z przepisami jak również prawidłowości
przeprowadzonej procedury planistycznej. Do dnia dzisiejszego Wojewoda
nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego
w zakresie przyjętego planu. W związku powyższym plan zostanie przesłany
do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i po 14
dniach od jego opublikowania plan wejdzie w życie.
Bartłomiej Bandych
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Uwaga wścieklizna!
Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą
centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są
wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus
wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny
na niskie temperatury. Wirus wścieklizny przenosi się
głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia
z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie).
Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną,
dospojówkową lub poprzez transplantację narządów.
Obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt podlegają psy powyżej 3-go miesiąca życia. Właściciele
psów są obowiązani zaszczepić je przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa
3-go miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Od 31 grudnia 2021 r., na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt (m.in. na terenie powiatu
otwockiego), obowiązuje nakaz szczepienia również
kotów przeciwko wściekliźnie na takich samych zasadach co odbywają się szczepienia psów i z taką samą
częstotliwością. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt
na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwoliń-

skiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy
Zgodnie z ww. rozporządzeniem należy: trzymać psy na
uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a koty
w zamknięciu oraz zwierzęta gospodarskie (z wyjątkiem
jedwabnika morwowego i pszczoły miodnej) należy
pozostawić w okólnikach i na zamkniętych wybiegach
zakażenia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi
weterynaryjne. Obowiązek szczepienia zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie jest naszym wspólnym
zadaniem, by zapobiec potencjalnemu zachorowaniu
u człowieka. W obecnej sytuacji niezaszczepione zwierzęta stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Dlatego apelujemy do właścicieli psów oraz kotów, aby nie
zwlekali i niezwłocznie je zaszczepili.
Pamiętajmy również by unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami, być ostrożnym i nie działać na własną rękę. Nie
znasz to nie karm, nie podchodź, nie dotykaj.
Właściciel odpowiada za swoje zwierzę
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Dlatego pilnujmy swoje pupile dla wspólnego dobra.

RUSZAMY Z ZABIEGAMI
WETERYNARYJNYMI
Gmina Celestynów wznawia akcję zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania zwierząt.
W 2022 r. dofinansowanie ze strony gminy na zabiegi weterynaryjne będzie wynosić 30% całych kosztów,
70% pokryje mieszkaniec. Zabiegi wykonywane będą
przez Usługi Weterynaryjne Panią Ewę Bieniek i wykonywane w miejscowości Celestynów przy ul. Prostej 3
(w gabinecie weterynaryjnym w Schronisku w Celestynowie).
Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska wykonywać będzie w 2022 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PERRO” Marzena Golańska
Zamienie ul. Leśna 23
05-300 Mińsk Mazowiecki
Schronisko, do którego będą trafiać bezdomne
zwierzęta z terenu Gminy Celestynów w 2022 r.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
70 LAT GMINY CELESTYNÓW

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie
Ul. Prosta 3
05-430 Celestynów
Całodobowa opieka weterynaryjna nad zwierzętami
bezdomnymi, które uległy wypadkom komunikacyjnym
na terenie gminy Celestynów wykonywać będzie:
„CITOVET” Lekarz Weterynarii Andrzej Mastalerz
Ul. Okrzei 12b
05-300 Mińsk Mazowiecki
Natomiast usługi dotyczące odbioru i transportu padłych zwierząt świadczyć będzie:
Zbiornica Skórzec sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 45
08-114 Skórzec
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GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje grupa AA „Dar”. Jej członkowie spotykają się raz w tygodniu,
w poniedziałki w godz. 18:00-20:00, w sali przy plebani parafii w Celestynowie.
Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu
Osoby borykające się z uzależnieniem mogą znaleźć
pomoc w specjalnych ośrodkach leczenia uzależnienia
od alkoholu. Dane teleadresowe takich placówek można znaleźć w elektronicznej wyszukiwarce udostępnionej na stronie dane.gov.pl, dostępna jest ona również

Ważne telefony

ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe .................................... 999
Straż pożarna ................................................... 998
Policja ................................................................. 997
Pogotowie gazowe ......................................... 992
Pogotowie energetyczne .......... 991, 22 778 28
00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .......................................... 112
GMINA
Urząd Gminy w Celestynowie
............................................................ 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie
(pp-celestynow@ksp.policja.gov.pl)
...................................... 22 789 70 07 (do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów
(sprawy sąsiedzkie i rodzinne)
.....................................600 997 474, 600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie
...... 22 506 51 71
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia

www.celestynow.pl

poprzez oficjalną stronę Gminy Celestynów (zakładka
Oświata i Zdrowie – Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych).
Poniżej podajemy Państwu informacje nt. placówek
znajdujących się w Powiecie Otwockim oraz placówki
wybrane z siedzibą w innych powiatach

NMP w Celestynowie ..........22 719 27 44
BS w Celestynowie ................ 22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów ... 22 789 70 03
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie ........................ 22 789 70 61
Poczta ....................................... 22 789 71 00
Zakład Obsługi Szkół .............. 22 789 89 64
ZS w Celestynowie ..... 22 789 70 10, 22 789 70 92
SP w Celestynowie ............. 22 789 70 22
SP w Starej Wsi .................. 22 789 70 46
SP w Ostrowie ..................... 22 789 71 07
SP w Regucie ........................ 22 789 70 49
Przedszkole w Starej Wsi . 22 789 74 80
Przedszkole w Celestynowie ... 22 789 70 39
GOKiS ................................. 22 789 71 02
Gospodarka Komunalna ... 22 789 70 52
Konserwatorzy sieci wodociągowej GK
1. Waldemar Floriańczyk .......... 607 328 158
2. Stanisław Celiński .................... 602 468 728
Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:
1. Artur Górecki ..................... 789 027 259
2. Robert Maleszewski ....... 886 858 533
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3. Robert Ryfka .................. 511 229 265
4. Bogdan Laskus .............. 607 327 834
POWIAT
Komenda Powiatowa Policji
22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie
22 780 65 77
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku
22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .... 22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku
22 778 26 00
Biuro numerów ........ 118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku
22 778 13 00
Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Otwocku
22 788 15 34
Urząd Skarbowy w Otwocku
22 778 23 01
ZUS w Otwocku ........................... 22 719 45 60
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NASI PRZEDSIĘBIORCY

AutoLeszek
Zakład naprawczy samochody AutoLeszek, prowadzony przez Leszka
Tatara, funkcjonuje w Celestynowie przy ul. Wiosennej 7 już 21 lat.
Świadczy profesjonalne usługi dla
Państwa samochodów. Zajmuje się
szeroko pojętą mechaniką samochodową, wymianą opon, obsługą
klimatyzacji.
Kadra mechaników, to certyfikowani profesjonaliści w/w dziedzinach
obsługi eksploatacyjnej. Zakres
usług: Przeglądy/Kontrole, Elektronika samochodowa, Mechanika pojazdowa, Serwis klimatyzacji, Opony i felgi, Elektryka samochodowa,
Serwis instalacji gazowych LPG,
Serwis Off Road, Awaria/Pilna pomoc.
- Zapraszamy do korzystania z naszych
usług, jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-17:00, Sobota: 08:0014:00, Niedziela: Nieczynne.
Aby umówić wizytę w naszym warsztacie zachęcamy do umówienia się
przez Internet lub kontaktu pod numerem tel.: +48 601374617
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Przejrzyj
na oczy
Pod takim hasłem 60 wolontariuszy ze szkół
w Celestynowie, Starej Wsi, Ostrowa i Kołbieli, a też ich absolwenci, zbierali 30 stycznia
pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I mimo deszczu i silnego wiatru,
ale z uśmiechem, uzbierali: 42.761,00,- Trwała ponadto aukcja 3 serduszek, akwareli Pawła Rupniewskiego, którą podarował
Urząd Gminy w Celestynowie, prac artystów: Moniki Widulińskiej i Wiktora Piaseckiego – informuje szefowa sztabu przy
Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie – Katarzyna Łagoda. Wyraziła też podziękowania dla Zakładów Piekarskich „Oskroba”, Delikatesów „Małgosia” z Dąbrówki,
„Bukieciarni” z Celestynowa,
Sklepowi „Kleopatra”, a również osobom ze sztabu za poświęcony czas i wielkie osobiste zaangażowanie.
A przede wszystkim wielkie
podziękowanie dla darczyńców za każdą złotówkę wrzuconą do puszki. Do podziękowań dołącza się też Redakcja
„Celestynki”.
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