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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Rocznica Niepodległości - str. 10, 11 i 12

Rok 2022, który za chwilę będzie-
my żegnali pod żadnym względem 
nie należał do łatwych, choć z pew-
nością z wielu powodów zostanie 
zapamiętany jako szczególny. Wy-
starczy wspomnieć tylko trwające 

od dwóch lat zagrożenie covidowe, 
wybuch wojny na Ukrainie, czy kry-
zys energetyczny. Rok ten przyniósł 
ze sobą wiele poważnych dla nas 
wszystkich wyzwań, którym staramy 
się sprostać i każdego dnia pokony-
wać trudności. Aby temu wszystkiemu 
podołać w tych wyjątkowo trudnych 
okolicznościach potrzeba okazywać 
na co dzień dużo zrozumienia, cier-
pliwości i spokoju. W tym miejscu 
pragnę jeszcze raz bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim miesz-
kańcom, instytucjom, organizacjom, 
przedsiębiorcom, pracownikom 
Urzędu i innych jednostek gminnych 
zaangażowanym w pomoc uchodź-
com z Ukrainy. To dobre serce jakie 
Państwo okazaliście i okazujecie na-
dal jest kwintesencją humanitaryzmu. 
Dziękuję. To nie był także łatwy rok 

budżetowo, ale dzięki wytężonej  
i skutecznej pracy pracowników 
Urzędu i gminnych jednostek pozy-
skaliśmy z zewnątrz blisko 20 mln zł. 
To pozwoliło zrealizować, czy też 
rozpocząć i kontynuować w 2023 

roku wiele po-
trzebnych inwesty-
cji w gminie, które 
znacznie popra-
wią komfort i ja-
kość życia miesz-
kańców. Piszemy  
o nich szczegóło-
wo w dodatku  do 
Celestynki: „Inwe-
stycje w Gminie 

Celestynów w roku 2022”. Zachę-
cam Państwa do zapoznania się  
z tymi informacjami. W mijającym 
roku miało miejsce wiele ważnych 
i bardzo miłych wydarzeń. Odbyło 
się kilka zacnych jubileuszy, z których 
najważniejszym były obchody 70-le-
cia Gminy Celestynów i ufundowa-
nie z tej okazji przez darczyńców 
sztandaru Gminy, 90-lecie jednostki 
OSP Podbiel, 60-lecie jednostki OSP 
Celestynów oraz 50-lecie Instytutu 
Wysokich Ciśnień w Lasku. Ponadto 
odbyło się też wiele akcji i debat. 
Między innymi: „Bądź widoczny na 
drodze”, „Piłeś nie jedź”, „Gminny 
Dzień Bezpieczeństwa”, z udziałem 
jednostek OSP i Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, debata spo-
łeczna na temat bezpieczeństwa 
w gminie, z udziałem policjantów  

z Komisariatu Policji w Karczewie, 
debata młodzieży szkolnej czy chcą, 
by Celestynów był miastem albo 
wsią…, a także wiele wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych.  Natomiast pod 
koniec  roku do grona samorządow-
ców dołączyła młodzież ustanawia-
jąc Młodzieżową Radę Gminy, która 
podczas swoich sesji będzie podej-
mować decyzje i uchwały, którymi 
wspierać będzie „dorosłą” Radę 
Gminy. Jestem przekonany, że ich 
młodzieńczy zapał, energia, świeże 
spojrzenie na problemy, bardzo nam 
pomoże oraz, że ta „inwestycja”  
w przyszłości przyniesie Gminie bar-
dzo dobre owoce. Cóż, minął ten 
rok, a przed nami Nowy 2023. Oby 
był spokojny i po prostu normalny.  
A wówczas wszystkie nasze nowe 
plany, wyzwania, inwestycje poprzez 
codzienną, wytrwałą i konsekwentną 
pracę zostaną zrealizowane i za-
kończą się sukcesem. Wierzę, że 
sprostamy im z Państwa poparciem 
i akceptacją, bo przecież wszystko 
robimy dla Państwa. Trzeba mieć na-
dzieję i wierzyć, że tak będzie.

Wójt Gminy 
Witold Kwiatkowski
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SAMORZĄD

Nowe stawki podatków
Radni Gminy Celestynów na sesji 24 
listopada zmienili wysokość stawek 
podatkowych, stosując się do wytycz-
nych Ministra Finansów z lipca tego 
roku, w których określa minimalne wy-
sokości podatku od środków transpor-
tu. Radni zmienili też stawki podatku 
od nieruchomości są one dużo niższe 
od maksymalnych stawek. I tak:

• Podatek od nieruchomości 
gruntowych

- związany z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 0,90zł/m2

- powierzchniowy pod wodami stojącymi i płynącymi 
– 4,83/ha

- pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
działalności pożytku publicznego, przez organizacje 
pożytku publicznego  - 0,39/m2

• Podatek od budynków
- mieszkalnych – 0,79 zł/m2 powierzchni użytkowej
- związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł/m2 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanego materiału siew-
nego – 11,00 zł/m2

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej za-
jętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,97 zł/m2

• Podatek od budowli
- 2% ich wartości 

• Podatek od środków transportu
- powyżej 3,5 tony do 5,5t – 500 zł
- powyżej 5,5t do 9t – 900 zł
- powyżej 9t do 12t – 1.100 zł

- opłaty za samochody ciężarowe o całkowitej masie 
wyższej niż 12 ton zróżnicowane są ilością osi i masy 
całkowitej pojazdu (cennik na stronie BIP Urzędu 
Gminy)

- autobusy do 22 miejsc – 980 zł
- autobusy z ilością 22 miejsc i większej – 1.350 zł
Kolejna sesja, podczas której rozpatrywany będzie 
projekt budżetu Gminy na rok 2023, odbędzie się 20 
grudnia, gdy świąteczny numer „Celestynki” będzie już  
w drukarni. Relacja zatem z tej sesji ukaże się w kolej-
nym wydaniu miesięcznika „Celestynki”.
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Młodzieżowa Rada 
Gminy Celestynów już działa!

SAMORZĄD

9 grudnia odbyła się pierwsza In-
auguracyjna Sesja Młodzieżowej 
Rady Gminy Celestynów. 

Sesję otworzyła Młodzieżowa Rad-
na Zuzanna Zarzycka, która powitała 
wszystkich obecnych gości. Następ-
nie głos zabrali: Przewodniczący 
Rady Gminy Celestynów Romuald 
Ziętala oraz Wójt Witold Kwiatkow-
ski, którzy wyrazili ogromną radość  
z utworzenia młodzieżowej rady 
oraz gratulowali jej członkom odwa-
gi i podjętej decyzji o udziale w niej. 
W trakcie sesji prelekcję wygłosił tak-
że ekspert ds. edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz 
młodzieży z Fundacji Civis Polonus Jakub Radzewicz, 
który przedstawił zalety działalności młodzieżowej rady. 
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na młodzie-
żowych radnych oraz wręczenie zaświadczeń o wybo-
rze, oraz aktów ślubowania. 
Kolejnym punktem były wybory do zarządu Młodzieżo-
wej Rady w wyniku głosowania: 
przewodniczącą została Katarzyna Rosłoniec, wice-
przewodniczącymi Joanna Hajdacka oraz Piórkowska 
Paulina, a sekretarzem Julia Danielewska. 

Od redakcji:  „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie”… A czy można lepiej nauczyć młodzież 
partycypacji w lokalnym życiu społecznym niż poprzez 
umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy? 
Celem powołania młodzieżowej rady gminy jest przede 
wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania 
decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego 
otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców  
i mieszkanki gminy, ale również prowadzić działania na rzecz 
upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształto-
wania postaw obywatelskich. Zakres celów, jakie może re-
alizować młodzieżowa rada gminy, jest szeroki, należą do 

nich m.in.: upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy  
o samorządzie terytorialnym, włączenie młodzieży w pro-
cesy konsultacyjne, dostarczenie młodzieży narzędzi i wie-
dzy o uczestnictwie w debacie publicznej, udział młodzieży  
w procesach kształtowania lokalnych polityk, ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki młodzieżowej, budowa świadomości 
obywatelskiej, zwiększanie zaangażowania w procesy two-
rzenia projektów i inwestycji pod kątem młodych mieszkańców 
i mieszkanek gminy, inicjowanie działań na rzecz młodzieży,  
a też kształtowanie postaw dotyczących samorządności.

Redaktor Naczelny Andrzej Kamiński

Gratulujemy naszym Młodzieżowym Radnym i życzymy 
wartościowych inicjatyw oraz owocnej działalności  
w Radzie. Zadanie pn. „Młodzieżowa Rada Gminy Ce-
lestynów” współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Skład Rady:
1. Grochal Filip, SP Celestynów
2. Piórkowska Paulina, SP Celestynów 
3. Papis Patrycja Daniela, SP Celestynów
4. Żebrowska Zofia Maria, SP Celestynów
5. Szostak Mikołaj Sylwester, SP Celestynów
6. Sybilska Alicja, SP Celestynów
7. Zarzycka Zuzanna, SP Ostrów
8. Rosłoniec Katarzyna, SP Regut
9. Grządziel Jan, SP Stara Wieś
10. Danielewska Julia, SP Stara Wieś
11. Hajdacka Joanna, SP Stara Wieś
12. Mikołajczyk Maja, SP Stara Wieś
13. Garnek Alicja, SP Stara Wieś 
14. Morawski Miłosz, SP Stara Wieś
15. Tomaszewska Julia, SP Stara Wieś
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zbiorniki wody czystej raz zbudowa-
no płytę fundamentową pod budynek 
technologiczny oraz jego konstrukcje 
wraz z elewacją. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma FUNAM. Planowany termin 
zakończenia zadania to maj 2023 rok  
a całość zadania zamknie się w kwocie 
6.765.000 zł.
Przypominamy, że Gmina Celestynów  
pozyskała dofinansowanie w wysokości 
2.000.000,00 zł z „Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca  
w obszary wiejskie”.

2 mln zł na 
„drogę przy drutach” 

INWESTYCJE

15. listopada Wójt Gminy Celestynów 
podpisał umowę o przyznanie pomo-
cy na operację typu „Budowa lub mo-

Stacja Uzdatniania Wody 
w budowie

Nieustannie trwa budowa Stacji Uzdat-
niania Wody w miejscowości Regut. Na 
chwilę obecną wykonywane są płyty 
fundamentowe pod zbiorniki wody czy-
stej, w których to będzie  gromadzona 

dernizacja dróg lokalnych” w ramach 
poddziałania objętego PROW na lata 
2014-2020 na kwotę 2.079.785,00 
zł. W ramach pozyskanych środków 
wykonana zostanie budowa drogi po-
między miejscowościami Dyzin-Glina, 
o długości 1,5 km wraz ze zjazdami z 
kruszywa oraz kostki brukowej. Będzie 
to strategiczna droga łącząca dwie 
miejscowości. Na tę drogę czekają 
mieszkańcy Dyzina, którzy w najkrót-
szy sposób mogą dostać się do szkoły, 

przedszkola, stacji kolejowej w Starej 
Wsi, a też kościoła.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie”

uzdatniona woda. Zbiorniki będą uzu-
pełniane wodą uzdatnioną w czasie, 
gdy zużywamy najmniej wody – tj. nocą. 
Dzięki temu za dnia, gdy zapotrzebo-
wanie na wodę jest największe – woda 
ze zbiornika będzie tłoczona do sieci 
wodociągowej, zwiększając ilość wody  
w obiegu.
W kolejnych tygodniach planowane jest 
wykonanie elektryki budynku technolo-
gicznego oraz tynków ścian wewnętrz-
nych budynku technologicznego.
W poprzednich tygodniach wykonane 
zostało palowanie fundamentowe pod 
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INWESTYCJE

Nowe boisko w Dąbrówce

Prace związane z budową boiska 
piłkarskiego w miejscowości Dąb-
rówka dobiegają końca. 
W listopadzie wykonawca - fir-
ma „Zające Darkop” Dariusz Za-
jąc położył nawierzchnię boiska  

Ruszyła rozbudowa  
ul. Lazurowej w Glinie  

i ul. Witosa w Celestynowie

Modernizacja dachu na łączniku Hali  Sportowej

Zakończone zostały prace budowla-
ne polegające na wymianie pokrycia 
dachowego znajdującego się na 
łączniku Hali Sportowej w Celestyno-
wie. W ramach tego zadania zostało 
wymienione stare pokrycie dachowe 
z blachy a zostanie zamontowane 
nowe w postaci membrany PVC.
Membrana charakteryzuje się bar-
dzo dobrymi właściwościami hydro-
izolacyjnymi i niewielką masą, dzięki 

czemu nie stanowi znaczącego ob-
ciążenia dla konstrukcji dachu. Jest 
wytrzymała na warunki zewnętrzne 
oraz jest bardzo elastyczna. Zapew-
nia dobrą ochronę przed wnikaniem 
wody i gwarantuje właściwą pa-
roprzepuszczalność. Wykonawcą 
nowego pokrycia dachowego była 
firma La Belle Maison Michał Ku-
natkowski. Inwestycja zamknęła się  
w kwocie blisko 160.000,00 zł. 

z trawy sztucznej wraz z liniami wy-
znaczającymi pole gry w kolorze 
białym. Trawa została wyczesa-
na, uzupełniona granulatem EPDM  
i piaskiem kwarcowym. Zostały rów-
nież zamontowane bramki o wy-

W listopadzie zakończono I etap 
budowy ul. Lazurowej w Glinie  
i ul. Witosa w Celestynowie. Wy-
konano łącznie ok. 210 mb drogi  
w kruszywie w oporniku. Na odcin-
ku ul. Witosa w Celestynowie od 
skrzyżowania z ul. Narutowicza, 
droga przebiega nowym śladem, 

do czego część z użytkowników 
będzie musiała się przyzwyczaić. 
W najbliższych latach planowa-
na jest kontynuacja budowy tych 
dróg. Łączny koszt prac to blisko 
230.000,00 zł.

miarach 5x2 m. Sztuczna murawa, 
to doskonałe rozwiązanie, nie tylko 
dla dużych obiektów sportowych. 
Można stosować ją na boiskach 
szkolnych, gminnych, osiedlowych,  
a nawet tych domowych. Zawsze się 
sprawdzi i podniesie komfort upra-
wiania sportu. Tak szerokie zasto-
sowanie trawy w rolkach w sporcie 
jest możliwe dzięki temu, że tworzy 
ona twardą powierzchnię, pozwa-
lając na swobodne odbijanie piłki. 
Trawa w rolkach na boisku sprawia, 
że warunki na nim zawsze są dobre 
niezależnie od pory roku czy aktual-
nej pogody. Na tę nawierzchnię na 
boisko negatywnie nie wpływa ani 
deszcz ani wysokie temperatury. Na 
boisku sportowym nie tworzą się ka-
łuże, nie ma błota i brak jest ogolo-
nych z trawy i niebezpiecznych dla 
sportowców miejsc. Koszt tego eta-
pu inwestycji wyniósł 331.854,00 zł.
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INWESTYCJE

Budowa kanalizacji na terenie  
Celestynowa dobiega końca

Kolejny etap budowy kanalizacji sa-
nitarnej, pozwalającej na odprowa-
dzenie ścieków z osiedla na terenie 
jednostki wojskowej do ogólnej sieci 
kanalizacyjnej, już za nami. Pole-
gał on na ułożeniu kolektora pod 
torami kolejowymi, co musiało być 
wykonane za zgodą i pod nadzo-
rem PKP SA,  Oddziału do Spraw 

Obrotu Nieruchomościami  
w Warszawie. Do końca roku 
planuje się zakończenie prac po-
legających na budowie kanaliza-
cji osiedla na ul Wojska Polskiego 
w Celestynowie oraz budowie 
kanalizacji w Glinie. Również 
pompownie wybudowane w ra-
mach budowy kanalizacji na ul. 
Radzińskiej, Krótkiej, Podleśnej 

i Różanej w Celestynowie zosta-
ną zasilone w prąd do końca tego 
roku. Oznacza to, że coraz bliżej do 
końca projektu pod nazwą „Popra-
wa gospodarki wodno - ściekowej 
na terenie gminy Karczew i Cele-
stynów - etap II” POIS.02.03.00-
00-0104/17 w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach” oś priorytetowa  
II „Ochrona Środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020.
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INFORMACJE

Gmina zapewnia transport autobusowy 
w roku 2023

29 listopada Wójt Gminy Celesty-
nów podpisał umowę z Wojewodą 
Mazowieckim o dopłatę do prze-
wozów autobusowych na terenie 
Gminy Celestynów.
Już trzeci rok z rzędu Gmina Cele-
stynów skutecznie złożyła wniosek  
i pozyskała środki finansowe z Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych w wysokości 482.221,20 
zł na realizacje gminnych przewo-
zów o charakterze użyteczności 
publicznej. Gmina ponosi z budżetu 
Gminy wkład finansowy w wysoko-
ści 10% wartości realizacji zadania. 
Dzięki temu możliwe jest kontynu-
owanie kursowania linii autobuso-
wych na trasach:
• Celestynów – Regut – Tabor – 

Podbiel – Ponurzyca

• Celestynów -Dyzin – Jatne – 
Ostrowik – Ostrów – Stara 
Wieś – Dąbrówka - Celestynów

• Celestynów Centrum – Celesty-
nów Osiedle ul. Wojska Polskie-
go

• Stara wieś – Glina – Pogorzel
• Celestynów – Glina - Pogorzel.

Dopłaty przyznane zostały do koń-
ca roku 2023 a dalsze funkcjonowa-
nie linii zależne jest od przyznania  
i wysokości dotacji Gminie na 2024 
rok, oraz ilości mieszkańców korzy-
stających z komunikacji. Zachęcamy 
mieszkańców do korzystania z ko-
munikacji autobusowej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej po raz kolejny ogłosiło Program 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” edycja 2023, finansowany 
z Funduszu Solidarnościowego. Gmi-
na Celestynów po raz kolejny wystą-
piła z wnioskiem o środki na realizację 
powyższego programu dla 11 osób  
z orzeczoną niepełnosprawnością. 
Program ma na celu wsparcie asysten-
ta i poprawę jakości życia osób nie-
pełnosprawnych poprzez m.in. pomoc 
w czynnościach dnia codziennego: 
towarzyszenie przy wizycie w urzę-
dzie, wydarzeniach kulturalnych, roz-
rywkowych czy sportowych.
Osoby mogące przystąpić do pro-
gramu to:
- dzieci do 16. roku życia z orzecze-
niem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ogra-
niczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w  procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji; - osoby z nie-
pełnosprawnościami posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności  
w stopniu znacznym, umiarkowanym 
lub traktowane na równi do wymie-
nionych.
Usługi asystencji osobistej będą 
świadczyć:
- osoby posiadające dokument po-
twierdzający uzyskanie kwalifikacji 
w następujących kierunkach: asystent 
osoby niepełnosprawnej, opiekun oso-
by starszej, opiekun medyczny, peda-
gog, psycholog, terapeuta zajęciowy, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta; osoby 
posiadające co najmniej 6-miesięcz-
ne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy 
osobom niepełnosprawnym np. do-
świadczenie zawodowe, udzielanie 
wsparcia osobom niepełnosprawnym 
w formie wolontariatu; osoby wskaza-
ne przez uczestnika Programu lub jego 

opiekuna prawnego, 
które nie są członka-
mi rodziny osoby nie-
pełnosprawnej pod 
warunkiem spełnienia 
jednego z poniższych punktów: osób 
niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności lub dzieci do 16. 
roku życia z orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby  
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. Za realizację usługi asysten-
cji osobistej, uczestnik nie ponosi od-
płatności.

GOPS
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Bądźmy zatem wdzięczni wszystkim 
tym, którzy przez 146 lat zaborów, kiedy 
Polska nie istniała, a język polski był za-
kazany w szkołach i urzędach, wierzyli, 
że nastanie czas ponownego zapisania 
Polski na mapie świata. I nie tylko wie-
rzyli, ale skrycie walczyli, za co bardzo 
wielu kibitkami zostało wywiezionych 
na Sybir skąd nigdy nie powrócili. Dziś 
możemy, a nawet musimy nazwać 
ich bohaterami, którzy oddali zdrowie  
i często życie za swój umiłowany kraj. 
Pamiętajmy o nich dziś, składając wią-
zanki pod pomnikami „Dziesięciolecia 
Niepodległości”, którą cieszymy się od 
1918 roku z przerwą od roku 1945 do 
1989, kiedy byliśmy pod nieformalnym 
zaborem ZSRR.

11 listopada tego roku z radością prze-
żywaliśmy mszę św. w kościele para-
fialnym WNMP w Celestynowie, cele-
browaną przez wikarego ks. Mariusza 
Proczek, z udziałem pocztów sztanda-
rowych: jednostek OSP z Reguta i Cele-
stynowa, Wojskowego Ośrodka Farma-
cji i Techniki Medycznej,  Porządkowej 
Służby Totus Tus, Kombatantów  i Sybira-
ków, Harcerzy, Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” i po raz pierwszy 
Gminy Celestynów. Po mszy św., w któ-
rej udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, młodzież szkolna  
z Celestynowa, sołectwo Celestynów, 
Harcerze, WOFiTM złożyły wiązanki 

pod pomnikiem „10-lecia Niepodległo-
ści”. Po części oficjalnej odbył się wzru-
szający i bardzo patriotyczny koncert pt. 
„I przyszła wolność” w wykonaniu arty-
stów. Natomiast punktualnie o godzinie 
12:00 wszyscy, wraz z artystami, od-
śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, co 
było niezwykle wzruszające. Szanujmy 
odzyskaną niepodległość i nie dajmy jej 
sobie odebrać. Duże podziękowania 
za organizację uroczystości należą się 
kapłanom i GOKiS.

BEZPIECZEŃSTWO

Szanujemy Niepodległość Ojczyzny
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i na-
czelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie 
broni kończące I wojnę światową. 
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Dbajmy Dbajmy 
o niepodległośćo niepodległość
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GOKiS Celestynów zwycięzcą  
Niepodległościowego Turnieju Siatkówki 

NIEPODLEGŁOŚĆ UCZCILIŚMY NA SPORTOWO

11 listopada, w 104 rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści, rozegrana została piąta edycja 
Niepodległościowego Turnieju Siat-
kówki. W zawodach wzięło udział 
aż osiem zespołów reprezentują-
cych samorząd, służby mundurowe, 
kulturę oraz oświatę. Rozpoczęcie 
rozgrywek poprzedziło wspólne 
odśpiewanie hymnu Polski. Zespoły 

zostały podzielone na dwie grupy, 
w których rywalizacja odbyła się  
w systemie każdy z każdym. Do 

drugiej fazy turnieju awansowały 
cztery drużyny, które rywalizowały  
w dwóch meczach półfinałowych. 
Po kilku godzinnych siatkarskich 
emocjach w meczu o trzecie miej-
sce zmierzyły się drużyn KP PSP 
Otwock i ZSEG Otwock . Strażacy z 
Otwocka od samego początku kon-
trolowali grę i pewnie wygrali całe 
spotkanie dwa do zera. Mecz fina-

łowy przyniósł ogrom emocji oraz 
zwrotów akcji. Po dwóch setach, po-
między drużyną GOKiS Celestynów  

a Mazowiecką Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownic-
twa, mieliśmy wynik remisowy 
i o zwycięstwie zadecydował 
trzeci set, w którym więcej 
zimnej krwi zachował zespół  
z Celestynowa wygrywając 
całe spotkanie dwa do jed-

nego. Pamiątkowe puchary, meda-
le oraz upominki wręczyli Witold 
Kwiatkowski - Wójt Gminy Celesty-
nów oraz Wiktor Piasecki - Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Gminy Celestynów. 
Organizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu, a patronem 
medialnym był miesięcznik samorzą-
dowy Celestynka.

Klasyfikacja końcowa Turnieju:
1.GOKiS Celestynów 
2.Mazowiecka Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa
3.Komenda Powiatowa Państwo-

wej Straży Pożarnej Otwock 
4.ZSEG Otwock
5.Samorządowcy Gminy  

Celestynów 
6.OSP Podbiel 
7.OSP Celestynów 
8. SP Celestynów
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Celestynów w barwach jesieni

KONKURSY

11 listopada w łączniku Hali Sportowej miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go „Celestynów się mieni w barwach jesieni”. Na konkurs plastyczny wpłynęło 87 prac. Zebranych 
uczestników powitała dyrektor GOKiS Joanna Mokrzycka, a dyplomy oraz nagrody wręczył Wójt 
Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a dzieciom 
gratulujemy dużego talentu.

Komisja przyznała:
w kategorii: przedszkole:
I miejsce: Ochnik Antoni, Przedszkole 
Samorządowe w Celestynowie, 
II miejsce: Rogulska Natalia, Oddział 
Przedszkolny przy Szkole Podstawo-
wej w Regucie, 
III miejsce: Pisarski Antoni, Przedszko-
le Samorządowe w Celestynowie

w kategorii: klasy 0-III szkoły pod-
stawowej:
I miejsce: Miszczak Marta, Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Batalionu 
„Zośka” w Celestynowie, 
II miejsce: Grochowska Hanna, 
Szkoła Podstawowa w Podbieli, 
III miejsce: Rzymkowska Kinga, Po-
wiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro 
Andriollego w Otwocku

w kategorii: klasy IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce: Bronisz Zuzanna, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Starej Wsi, 
II miejsce: Filipowicz Patrycja, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Starej Wsi, 
III miejsce: Grochowski Wojciech, Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Batalionu „Zośka”w Celestynowie

w kategorii: klasy VII-VIII 
oraz szkoła średnia:
I miejsce: Kucharek Maria 
Magdalena, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Starej Wsi,
II miejsce:  Mętrak Zuzanna, 
Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury im. Michała El-
wiro Andriollego w Otwocku, 
III miejsce:  Wieczorkowska 
Izabela, Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. 
Michała Elwiro Andriollego  
w Otwocku
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Bajkowa niedziela
Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu, jak każdego 
roku w grudniu, organizuje 
„Bajkową niedzielę”. Jest 
to przedświąteczne spo-
tkanie dzieci, młodzieży  
i dorosłych, mające na celu 
rozstrzygnąć konkursy, po-
słuchać piosenek i wspólnie 
przygotować choinkowe 
ozdoby. 

W tym roku takie spotkanie 
odbyło się 4 grudnia w cele-
stynowskiej Hali Sportowej, 
gdzie wystawiono nagro-
dzone prace dzieci: choinki, 
kartki świąteczne, malunki  
i świąteczne ozdoby. Wiele rado-
ści sprawiły wszystkim, głównie ro-
dzicom, dzieci z sekcji tańca nowo-
czesnego, gier i zabaw, gimnastyki 
sportowej i kick-boxingu prezentując 
swoje umiejętności. Dyrektor GOKiS 
Joanna Mokrzycka ogłosiła, na co 

wszyscy czekali, wyniki konkursu na 
Kartę Świąteczną, na który nadeszło 
172 prace. Nagrody wręczał za-
stępca wójta Piotr Rosłoniec.

Oto wyniki:
w  kategorii: przedszkole:
I miejsce: Paprocka Lena, Gminne 
Przedszkole w Kołbieli
II miejsce: Lech Jan, Przedszkole 
Niepubliczne Sióstr Elżbietanek nr 2 
w Otwocku
III miejsce: Piłka Maja, Oddział 
Przedszkolny przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Batalionu „Zośka” 
w Celestynowie,

w kategorii: klasy 0-III szkoły pod-
stawowej:
I miejsce: Grochowska Hanna, 
Szkoła Podstawowa w Podbieli
II miejsce: Pilichiewicz Alicja, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi
III miejsce: Radziewicz Jan, Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Batalio-
nu „Zośka” w Celestynowie,
w kategorii: klasy IV-VI szkoły 
podstawowej:
I miejsce: Młodziankowska Micha-
lina, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Batalionu „Zośka” w Celestyno-
wie
II miejsce: Daczkowska Diana, 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Ostrowie
III miejsce: Adamusińska Zofia,  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Batalionu „Zośka” w Celestynowie,

w kategorii: klasy VII-VIII szkoły 
podstawowej oraz szkoły średniej:
I miejsce: Danielewska Julia, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi
II miejsce: Kucharek Maria, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi
III miejsce: Kowalczyk Maja, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi,

Ponadto Biblioteka Publiczna w Ce-
lestynowie nagrodziła 70 najbar-
dziej aktywnych czytelników. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się, jak 
każdego roku, rodzinne warsztaty 
przedświąteczne. 

Po niedzieli przez cały tydzień odby-
wały się też warsztaty Mikołajkowe 
we wszystkich gminnych świetlicach.

KULTURA
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KULTURA

Wieś na skraju lasu
Z autorem książki: „Zabieżki – Wieś na skraju lasu”, An-
drzejem Mazkiem, czytelnicy mieli okazję spotkać się 
20 listopada.  Książka ukazała się w 2021 roku nakła-
dem Stowarzyszenia Kultury Mazowsza, a sfinansowana 
przez Gminę Celestynów i mieszkańców Zabieżek w oso-
bach: Sygi Elżbiety i Roberta, Piotra Mądry, Kloch Elżbiety 
i Tomasza i Marka Kościanka. Za co autor w książce im 
z serca podziękował. Książka, to historia wsi od zarania 
i autorska próba pokazania, że w zasięgu ręki można 
znaleźć rzeczy interesujące i warte uwagi. Jednocze-
śnie napisana z myślą o budowaniu tożsamości młodego 
pokolenia mieszkańców i nie tylko. Pisana także z chęci 
podzielenia się zachwytami nad miejscami i zwyczajami,  
z których większość odeszła już w przeszłość. Andrzej 

Mazek od urodzenia mieszkaniec Zabieżek i skrupu-
latny kronikarz swojej małej Ojczyzny. Historyk-ama-

tor, regionalista szukający tego, co piękne  
i interesujące nie w dalekich krainach, ale 
tuż za rogiem najbliższego domu i za za-
krętem polnej drogi, a szukający tego na 
rowerze, pieszo, a zimą na nartach, gdy 
jest śnieg. „Wieś na skraju lasu” jest jego 
debiutem literackim, ale debiutem niezwy-
kle udanym. Podczas spotkania autor opo-
wiadał jak zdobywał materiały, a też jak 
chodził od domu do domu i zbierał zdjęcia, 
które podczas spotkania pokazał i omówił.

Separacja
Światła w sali przygasły i scena zamieniła się w niewielkie mieszkanie 
w bloku, w którym Patryk Kowalski, zmęczony życiem intelektualista żyje 
od dziesięciu lat z dużo młodszą od siebie, nieco szaloną żoną Joanną. 
Od początku widać, że małżonkowie stanowią dwa różne światy, a róż-
nice dotyczą wielu dziedzin – od kuchni po seks. Poznajemy ich zapa-
trywania, wysłuchujemy wspomnień, wzajemnych oskarżeń, śmiejemy się 
z dziwacznych zachowań. Na widowni był komplet. I zapewne każdy, 
kto żyje w związku małżeńskim, mógł w niektórych sytuacjach dostrzec 
siebie. Te sytuacje rozśmieszały, ale i zachęcały do refleksji. W spektaklu 
zagrała Monika Chrzanowska, znana z wielu serialowych ról oraz z re-
welacyjnego głosu i Mariusz Marczyk, nie tylko aktor, ale i autor sztuki. 

Aktorzy ze Sceny RODE Kraków 
– Rzeszów otrzymali gromkie 
brawa. To jednak nie był ko-
niec spotkania, bowiem Mariusz 
Marczyk po spektaklu przedsta-
wił kilka swoich książek, które 
wraz z autografami można było 
nabyć. Aktorzy chętnie pozowali 
też z widzami do zdjęć.
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EDUKACJA

106. rocznica urodzin prof. Koprowskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”  
w Celestynowie 7 grudnia uczciła 106 rocznicę uro-
dzin profesora Hilarego Koprowskiego. 
W ramach wydarzenia odbyły się wystąpienia: dr Bo-
gusławy Filipowicz z Uniwersytetu Warszawskiego - 
stałego sekretarza „Stowarzyszenia Koprówka” oraz  

„Kto Ty jesteś? Polak mały”

W Przedszkolu Samorządo-
wym w Celestynowie listo-
pad obfitował w wydarzenia 
o charakterze patriotycznym. 
10 listopada dzieci z grupy 
Krasnale zaprezentowały 
dla swoich koleżanek i ko-
legów program artystyczny 
„ Kocham Cię Polsko”. Pod-
czas występu  dzieci uka-
zały wierszem i piosenką 
piękno naszej Ojczyzny. W ramach 
akcji „ Szkoła do hymnu”o godzinie 
11:11, cała społeczność przedszkolna  

Dwujęzyczne dzieci z „zerówek”
W ramach realizacji Międzynarodowego Programu Powszech-
nej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci Bilingual Future 
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie zorganizowało  
V Gminny Przegląd Twórczości Anglojęzycznej. W tegorocznym 
przeglądzie udział wzięły: oddział Ob. z Zespółu Szkolno – 
Przedszkolnego w Starej Wsi, oddział Oc oraz grupa Biedronki 
z Publicznej SP im. „Batalionu Zośka” w Celestynowie, Grupa 
Biedronki i Grupa Muchomorki z Przedszkola Samorządowe-
go w Celestynowie i Grupa Motylki ze Szkoły Podstawowej im.  
M. Kopernika w Ostrowie.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności językowe śpiewa-
jąc utwory z realizowanego programu po angielsku. Gościem 
specjalnym tegorocznego przeglądu był  Waldemar Miksa – 

koordynator krajowy Międzynarodowego Programu 
powszechnej Dwujęzyczności/Bilingual Future.

Elżbieta Płuciennik

odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego.
Od kilku lat Przedszkole jest organiza-
torem Gminnego Przeglądu Piosenki 

Patriotycznej, który odbywa 
się również w listopadzie. 
W tegorocznej edycji udział 
wzięli soliści reprezentujący:  
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Starej Wsi, Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Ba-
talionu „Zośka” w Celestyno-
wie oraz Przedszkole Samo-
rządowe w Celestynowie. 
Wszystkie wydarzenia miały 

na celu kształtowanie wśród dzieci 
tożsamości narodowej i współuczest-
nictwa w pielęgnowaniu tradycji.

dr hab. Grzegorza Pawłowskiego także z UW. 
Podczas uroczystości otworzono też Izbę Pamięci,  
w której znalazły się historyczne kroniki oraz przedmioty 
z życia szkoły. W części artystycznej wystąpili ucznio-
wie z SP Celestynów oraz z SP św. Tomasza z Akwinu  
z Józefowa.
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EDUKACJA

 4 rocznica nadania imienia Szkole 
w Starej Wsi

W uroczystości wzięło udział wielu 
wspaniałych gości, wśród których 
znaleźli się m.in.: 
Posłanka na Sejm RP Bożena Żela-
zowska, Poseł na Sejm RP Dariusz 
Olszewski, Makino Michiko - Pierw-
sza Sekretarz Ambasady Japo-
nii w Polsce, Weronika Fabiańska 
– przedstawicielka Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą, Krzysztof Wiśniewski –  
II Mazowiecki Wicekurator Oświa-
ty, Yumi Yoshida - Ośrodek Fukuden-
kai, Dariusz Grajda – Radny Powiatu 

Otwockiego, prof. Stanisław Filipek, 
prof. Sylwester Porowski, mjr Jakub 
Nowakowski ps. „Tomek”, druh Sta-
nisław Naprawa, Wójt Gminy Ce-
lestynów Witold Kwiatkowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Romuald 
Ziętala wraz ze swoim zastępcą 
Damianem Krysztofikiem oraz Wik-
tor Piasecki Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gmi-
ny Celestynów. 
Barwna uroczystość obfitowała  
w występy uczniów oraz okoliczno-
ściowe przemówienia. 

Sukces uczennic szkoły w Ostrowie

24 listopada w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Józefowie odbyły 
się finałowe przesłuchania V Po-
wiatowego Konkursu Pieśni Pa-
triotycznej „Wszystko co mamy, 
Polsce oddamy”. Szkołę im. Mi-
kołaja Kopernika w Ostrowie re-
prezentowały 4 uczennice: Nina 
Wiącek, Jagoda Chłopik, Kin-
ga Żuraw oraz Zofia Hada. Nie 
było to proste zadanie: prawdzi-
wa sala koncertowa, scena, sala 
pełna publiczności, czujne oko  
i ucho jury oraz duża konkuren-
cja. Wszystkie dziewczynki pięk-
nie wyśpiewały piosenki o tema-
tyce patriotycznej. Nina Wiącek 
zdobyła II miejsce w kategorii: 

soliści kl. 0-3, a Zofia Hada zdo-
była III miejsce w kategorii: soliści 
kl. 7-8. Nasze uczennice otrzyma-
ły dyplomy za udział w konkursie, 
a laureatki otrzymały statuetki oraz 
nagrody. Gratulujemy!!!

W trakcie uroczystości Wójt Gmi-
ny Celestynów Witold Kwiatkowski 
złożył na ręce Dyrektor Szkoły Pani 
Elżbiety Osuch kwiaty oraz wręczył 
symboliczną Decyzję na rozbudowę 
i przebudowę budynku szkoły.

21 listopada odbyła się uroczystość z okazji 4. rocznicy nadania 
imienia Polskich Dzieci Syberyjskich Szkole Podstawowej w Starej Wsi. 

Sprostowanie
W październikowym wydaniu Celestynki po-
myłkowo podaliśmy w tekście pt: „Nauka ja-
pońskiego w szkole w Starej Wsi”, że Japonka 
Machiko Nakamura jest zatrudniona na etacie 
nauczyciela. Tak nie jest. Pani Machiko Na-
kamura wykonuje wolontariat ucząc dzieci 
języka i kultury japońskiej. Za błąd redakcja 
przeprasza.
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ROZRYWKA 

DJ Wiki w Celestynowie

W sobotnie popołudnie 26 listo-
pada, sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej im. Batalionu „Zośka”  
w Celestynowie zapełniła się po 
brzegi. Mieszkańcy, głównie senio-
rzy, skorzystali z zaproszenia GOKiS 
i przybyli na potańcówkę Andrzej-
kową. Przywiodła też ich ciekawość 
poznania znanej w Polsce i Europie 
Didżejki Viki – 84 letniej Wirginii 
Szmyt. I nie żałowali. Pani Wirginia 
okazała się dziarską staruszką, nie-
zwykle przyjazną ludziom, pełna 
optymizmu i pogody ducha. Na-
mawiała, by nie czuć się emerytem 

i wyjść z domu do 
ludzi z  uśmiechem, 
dobrym słowem i za-
pomnieć o zmarszcz-
kach, o bólach kości, 
swoim wieku i cieszyć 
się chwilą, bo prze-
cież z chwil składają 
się lata i życie. Wir-
ginia Szmyt przez 
kilkadziesiąt lat była 
pedagogiem i praco-
wała między innymi  
z tzw. trudną mło-
dzieżą w popraw-

czakach, po przejściu na emeryturę 
zaczęła realizować swoją pasję, 
jaką jest muzyka. W jednym z ośrod-
ków kultury zaczęła prowadzić dys-
koteki dla seniorów i przyjęła pseu-
donim DJ Vika. Już w nowym wieku 
jej aktywność stała się niezwykle 
popularna, a obecnie - mimo ukoń-
czonych już 84 lat - wciąż gra kon-
certy. Od ćwierć wieku szaleje za 
konsoletą, wprowadzając w dobry 
nastrój i taneczne rytmy tysiące Po-
laków. Przełamuje stereotypy na te-
mat seniorów. Nie chciała spędzać 
samotnie całych dni, więc nie tylko 

zaangażowała się w Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, ale także zapra-
gnęła rozkręcać imprezy. I swój plan 
wdraża w życie. I tak było w Cele-
stynowie. Kiedy z głośników popły-
nęły takty znanych walczyków, czym 
prędzej zsunięto krzesła pod ściany 
i ruszono na parkiet. Prawie 50 par 
wirowało, by po chwili, porwane 
przez Viki - ruszył „pociąg”, a na-
stępnie utworzono kółko… 
Na twarzach po ponad godzinnym 
pląsaniu widać było zmęczenie, ale 
też i uśmiech. I o to chodziło! 
Gratulacje dla GOKiS!

AnKa
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SOŁECTWO 

Las na stole
Największa sala w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ponurzycy ledwo pomieściła wszystkich uczestników 
konkursu kulinarnego, zorganizowanego w ramach 
„Promocji Lasu” – ogólnopolskiego konkursu, który KGW 
wygrało nagrodę pieniężną.  Po bardzo ciekawym wy-
kładzie Magdy Żurawskiej o dobrych właściwościach 

owoców lasu, Artur Dawidziuk – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Celestynów, przekazał sporo cie-
kawych informacji o Nadleśnictwie, o lesie i jego 
mieszkańcach. 

Po wykładach rozpoczęła się główna część spo-
tkania czyli degustacja dań i nalewek przygotowa-
nych przez mieszkańców i sympatyków Ponurzycy. 
Wystawiono 17 różnych pozycji np. jagodzianki, 
karkówka w sosie grzybowym, polędwiczki w sosie 
grzybowym, barszcz z suszonych grzybów, racusz-
ki z grzybami, krokiety z grzybami, udziec z indyka  
z żurawiną, gulasz z dzika, tarta z suszonymi grzyba-
mi i sporo nalewek: pigwowcówka, jarzębinówka, so-
snówka, pokrzywówka, korzeniówka, żurawinówka.

Jury w składzie: Hanna Grajda, Magdalena Kalinowska 
i Wojciech Soszyński, po burzliwych naradach nagro-
dziło: w kategorii dań I m-ce: Kasia Chwedorzewska 
za tartę z suszonymi grzybami, II m-ce: Ania Chod-
kiewicz za udziec z indyka i III m-ce: Magda Żuraw-
ska za polędwiczki w sosie grzybowym.

W kategorii nalewek I m-ce: Hali-
na Wasążnik za nalewkę z żura-
winy, II m-ce: Małgosia Nowicka 
za sosnówkę i III m-ce: Janusz Bu-
łeczka za jeżynówkę.
Ponadto każdy z uczestników kon-
kursu otrzymał drobny upominek.
Gratulacje dla nagrodzonych  
i wszystkich, którzy brali udział  
w konkursie!!!
Bardzo dziękuję Nadleśnictwu Ce-
lestynów za wspaniałą wystawę  
i wiele ciekawych informacji o lesie  
i jego mieszkańcach . 

Szczególne podziękowania dla Karoliny za zaangażo-
wanie i pomoc przy organizacji. 
Konkurs odbył się dzięki Lasom Państwowym.

W. Soszyński
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KULTURA

Skarby Celestynowa
Polski rynek księgarski wzbogacił się 
o edytorsko przepiękny album twór-
czości 20 artystów Gminy Celesty-
nów. Zawiera on prace: malarskie, 
rzeźbiarskie, szydełkowe, fotogra-
ficzne, literackie, ceramiczne… wraz 
z notkami biograficznymi autorów. 
W słowie wstępnym Wójt Gminy 
Witold Kwiatkowski napisał: „Kultura 
i sztuka od zawsze zajmowały istot-
ne miejsce w życiu mieszkańców. 
Utalentowani, kreatywni, przedsię-
biorczy i otwarci ludzie są najwięk-
szym bogactwem naszej gminy.” 
Natomiast prezes Celestynowskie-
go Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej „Na Świat” Ka-
tarzyna Bojanowska-Niewczas  za-
daje pytanie: „Czy ten album jest za-
mknięty? Oczywiście, że nie. Może 
i Ty jesteś naszym skarbem? Jeśli 
tworzysz, rozwijasz się artystycznie, 
działasz na rzecz lokalnej społecz-
ności, bierzesz udział w festiwalach, 
wystawach, koncertach… zapra-

szamy Cię do wspólnych działań.” 
Wreszcie pomysłodawczyni całego 
przedsięwzięcia Monika Grajda-
-Widulińska stwierdza: „Skarby Ce-
lestynowa”, to idea jednocząca śro-
dowisko osób twórczych w naszej 
gminie.” Autorzy prac:  Iwona 
Broda - malarstwo, Elżbieta Budre-

wicz - malarstwo, Genowefa Galas 
- szydełko, Monika Grajda-Widu-
lińska - ceramika, Tomasz Kałużny 
- malarstwo, Andrzej Kamiński - lite-
ratura, Helena Kiliszek - malarstwo, 
Janina Klejn - malarstwo, Izabela 
Konofalska – koralikowe obrazy, 
Stefan Mariusz Kowalski - rzeźba, 
Elżbieta Kręgielewska - malarstwo, 
Edward Kręgielewski - literatura, 
Mariola Marczak - malarstwo, Irena 
Masna - malarstwo, Halina Mato-
sek - malarstwo, Wiktor Piasecki – 
rzeźba ludowa, Lucyna Rutkowska 
- malarstwo, Urszula Sabała - ma-
larstwo, Agnieszka Soszyńska – fo-
tografia i Julia Wesołowska – szycie 
i biżuteria.
Album sfinansowano z budżetu 
Gminy Celestynów.
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REKREACJA

18 listopada, na boisku Hali Sportowej w Celestynowie od-
była się pierwsza edycja Sportowego Dnia Seniora. Celem 
imprezy było podniesienie sprawności w grupach seniorskich 
oraz integracja poprzez sport. Uczestnicy mieli do wyboru 
kilka ciekawych form aktywnego spędzania wolnego czasu, 
takich jak: dart sportowy, kręgle, strzelanie z pistoletu ASG, 
rzut do celu, skok w dal oraz boule. Po sportowej rywa-
lizacja seniorzy mogli skorzystać z porady dietetyka oraz 
sprawdzić indywidulany skład masy ciała. Organizatorzy 
przygotowali zdrowy kącik żywienia oferujący alternatyw-
ne wypieki bez dodatków cukru i glutenu. Wszyscy uczest-
nicy Sportowego Dnia Seniora otrzymali z rąk Dyrektora 
GOKiS Joanny Mokrzyckiej pamiątkowy medal oraz upo-
minek. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, a patronem medialnym imprezy był mie-
sięcznik samorządowy Celestynka.

M. Kwiecień

Rekreacyjny Dzień 
Seniora
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HISTORIA
Rok 1943. Pomieszczenia leśniczówki w Goździe, od piw-
nic po strych już od rana nasycały się zapachami przygo-
towywanej wigilii, a też do wesela leśniczego, od kilku-
nastu lat wdowca Mieczysława. Kuchnia żyła. Pracowało  
w niej kilka skoligaconych ze sobą kobiet, z Klaudią w roli 
ochmistrzyni. - To nie to, co przed wojną – narzekała naj-
młodsza z kobiet Wanda, żona podleśniczego Sławka. 
– Piekło się pasztety, wędziło szynki i kiełbasy, a w bigosie 
było pełno mięsa. - Nie narzekaj. Trwa wojna. Wiele osób, 

szczególnie w Warsza-
wie, jak choćby twoja siostra Jasia i babcia Antosia, nie ma 
co do garnka włożyć. Na koniec sobotnich przygotowań 
kobiety zajęły się zlewaniem nalewek. 
Kiedy kobiety, wraz ze służbą krzątały się w kuchni, więc 
leśniczy zaproponował mężczyznom zasiadającym  
w jego gabinecie brydża i po małym kieliszeczku nalew-
ki. Nalał i podał najpierw gościowi - Szwajcarowi Be-
chtoldowi, który zarządzał w imieniu swojego bogatego 
rodaka majątkiem Maurycego Zamoyskiego w Kołbieli,  
a następnie synowi Sławkowi i bratankowi Zbyszkowi.
Skrzypnęły drzwi, a w nich pokazała się mała dziewczyn-
ka, trzyletnia Jadziulka.
- Co tu robisz? Dlaczego jeszcze nie śpisz, córciu? – za-
pytał zdziwiony Sławek. 
- Chodź do dziadka – nie zważając na troskliwe pytania 
syna, zachęcił dziewczynkę dziadek Mieczysław, wycią-
gając do niej ręce. Mała ruszyła pędem do niego, aż ja-
sne loki na główce podskakiwały. I gdy już rozsiadła się 
na kolanach, zaczęła szczebiotać i rączkami przewracać 
karty. Nikomu to jednak nie przeszkadzało. Śmiano się  
i żartowano.

- Panie Mieczysławie, może za rok i pan będzie znów 
ojcem... Pasuje panu taka maskotka – wyraził nadzieję 
Szwajcar. 
- Niech pan nie żartuje. Mam już czterech doro-
słych synów i też swoje lata, w maju skończyłem 59 
lat, więc ożenek, to raczej bliskość kochanej osoby,  
a nie płomienna miłość z dziećmi w perspektywie – od-
rzekł, głaszcząc swoją wnusię, leśniczy.
- Rozdaj jeszcze raz, bo ta mała 

pomieszała nam wszystkie karty – zadecydował Zbyszek.
Mieczysław Nowakowski, znany z dobroduszności, ale 
też z poczucia Polskości, co wpoił mu ojciec, a jemu jego 
ojciec, starał się żyć z ludźmi i dla nich. Swoim synom: 
Przemkowi, Sławkowi, Mietkowi i najmłodszemu Leszko-
wi, od dziecka wpajał, że są oni pokoleniem tych, którzy 
wcześniej zwyciężyli pod Cedynią, potem uratowali kraj 
przed Krzyżakami oraz powstrzymali w 1920 r. tłuszczę 
bolszewicką, by nie zalała Europy i zaprzepaściła, jak  
w swoim kraju, dorobek wielu pokoleń. - Bez atu – za-
deklarował Zbyszek. Jego partner Sławek zgłosił dwa 
piki. W gabinecie, na ścianach którego wisiały wypchane 
cietrzewie, jastrząb i poroża kozłów, zakończono robra. 
Wygrali go Mieczysław i Szwajcar.
- Powtórzymy? – zapytał leśniczy.
- Może już nie. Rano muszę wydać wiele poleceń, a po 
śniadaniu jadę na mszę, tak jak i pan, panie Mieczysławie 
– odpowiedział Szwajcar. Leśniczy zaproponował strze-
miennego.
Każdy z każdym stuknął się kieliszkiem i na stojąco wypito 
do dna. 
Mieczysław odprowadził Szwajcara do bramy i wróciw-
szy do domu, zaryglował drzwi. Jego chłopcy jeszcze 
żartowali z ciotkami w kuchni, próbując smakować różne 
potrawy, tak pieczołowicie przygotowywane na święta,  
a także rodzinne wesele wdowca Mieczysława. Jego 
żona Jadwiga zginęła dwanaście lat temu w zamachu 
przygotowanym na niego przez złodziei drewna i kłusow-
ników na Zamojszczyźnie, gdzie wówczas pracował.
Leśniczy wrócił z dworu, otrzepał kurtkę z drobnego śniegu 
i poszedł do gabinetu, w którym Sławek i Zbyszek, często-
wali się wiśniówką,
- Napijesz się stryjku? – zapytał Zbyszek.
- Nie! I wam już nie polecam, chłopcy. Jutro jest niedziela, 
msza w kościele, i kiedy wrócimy z Kołbieli, to po obiedzie 
was poczęstuję. Idźcie spać!
Kiedy wypowiedział te słowa, do drzwi wejściowych  
leśniczówki zaczął się ktoś gwałtownie dobijać. - Kto tam? 
– zapytał Mieczysław.
- To ja, panie leśniczy – usłyszał zza drzwi.
- Co za ja? – dopytywał

Nie doczekali wigilii
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HISTORIA

- Bechtold. Zapomniałem okulary, panie Mieciu – mówił 
zza drzwi Szwajcar.
Leśniczy odryglował drzwi. W tym momencie rozwarły się 
one szeroko i ujrzał w nich kilku nieznanych mężczyzn.
- Do środka – rozkazał jeden z nich, gdy drugi chwycił 
leśniczego za klapy munduru i siłą wepchnął do otwartego 
gabinetu, w którym jeszcze byli Sławek i Zbyszek.
- O co chodzi, panowie? – dopytywał Mieczysław, ale 
zamiast odpowiedzi usłyszał gardłowe warknięcie: 
- Milcz! Gdzie reszta bandytów?
- Jakich bandytów? W domu tylko ja z synem i bratanek,  
a w kuchni kobiety z wnuczką i chory syn Leszek. 
Kobiety, słysząc rumor i obce głosy, wychyliły się z kuchni, 
ale jeden z napastników gwałtownie wepchnął je z po-
wrotem, nakazując wyjść tylko Leszkowi. 
- Leśniczy i jego dwaj synowie pójdą z nami na spacer 
- zarządził ten, który wydawał polecenia, a z otwartych 
drzwi wejściowych ktoś inny jeszcze ponaglał: - Skorej, 
skorej rebjata.
Z podłogi, na której kazano leżeć mężczyznom, wstał le-
śniczy, jego syn Sławek i Zbyszek. Wywleczonym na po-
dwórze trzem Nowakowskim nakazano iść do lasu. Pod 
butami skrzypiał śnieg, a jasna, księżycowa noc pokazy-
wała drogę. Pierwszy szedł Zbyszek, za nim Sławek, a na 
końcu Mieczysław. Nie oglądali się i nie rozmawiali, bo 
tak im rozkazano. Kiedy weszli głębiej w młodnik, Zbyszek 
nagle odskoczył i wbiegł w gęstwinę. Usłyszał strzał i po-
czuł ukłucie w lewy bark. Nie przestawał jednak biec, choć 
za sobą słyszał następne strzały. Biegł, a kilka kul świsnęło 
mu koło głowy. Znał las, więc kierował się w jego głąb. 
Zwolnił dopiero, gdy strzały ucichły i nie słyszał, by ktoś go 
gonił. Przycupnął pod drzewem i ręką sprawdził bolący 
bark. Był ranny, a rana krwawiła. Trzęsąc się z zimna i bólu, 
odczekał około godziny. Kiedy jednak mróz stawał się nie 
do wytrzymania, postanowił ruszyć w kierunku leśniczów-
ki, ale zachodząc do niej od strony, gdzie las nieomal jej 
dotykał. Co chwilę stawał i nasłuchiwał, czy ktoś nie idzie 
za nim. Cisza. To go uspokoiło. Szedł powoli i tak, by bu-
tami nie łamać skorupy śnieżnej, co powodowało skrzy-
pienie, a tylko krokiem narciarskim, ciągnąc nogę za nogą. 
Tak doszedł do leśniczówki, na ganku której stały kobiety  
z lampami i dwóch parobków.
- Boże, co się stało? – zawołały niemal wszystkie jedno-
cześnie. – Słyszałyśmy strzały. Gdzie Mietek i Sławek? 
- Nie wiem, co z nimi, ja uciekłem. Może to kłusownicy 
– mówił Zbyszek, szczękając zębami z przemarznięcia  
i coraz większego bólu. 

- Chodźmy szukać stryjka i Sławka. Weźcie więcej lamp, 
a ja wezmę dubeltówkę. Skocz no, Jasiek, do gabinetu po 
fuzję i naboje – nakazał Zbyszek koniuszemu. – A weź też 
baranicę i rękawice, bom tylko w marynarce.
Wanda przytomnie pobiegła po watę i nasączoną  
spirytusem włożyła Zbyszkowi pod koszulę na krwawiące 
miejsce. W sieni ubierał się Leszek.
- Zostań z kobietami. Masz tu nabitą strzelbę i pilnuj ich – 
zarządził starszy od niego Zbyszek. Już opatrzony i ubrany, 
z załadowaną brenekami bronią szedł za chłopakami, któ-
rzy drogę oświetlali lampami naftowymi. Nie było trudno, 
bo szli po śladach. Tuż za drogą natrafili na leżące ciała.
- Boże, to oni! – wykrzyknął Zbyszek i rzucił się sprawdzić, 
czy żyją, bo leżeli twarzą do śniegu. – Dajcie lampę. – 
Światło pokazało wykrzywione w grymasie bólu twarze. 
Przyłożył ucho do klatki piersiowej stryjka, która cała była 
poszarpana i zakrwawiona. – Chyba nie żyje. A co ze 
Sławkiem?
- To samo – odrzekł Jasiek.
- Szybko, po sanie! Trzeba ich zabrać do domu... Leć i za-
przęgaj! Ja tu z Olkiem poczekam – mówił, a z oczu ciekły 
mu łzy, choć tego nie czuł. – Boże, kto im to zrobił? Za co? 
Ciała przewieziono do leśniczówki i ułożono na skórach 
z dzików w gabinecie. Kobiety płakały, a mała Jadziulka 
kucnęła przy tacie i prosiła: - Tusiu, nie śpij. Wstań! I tuliła 
swoją buźkę do jego zimnej twarzy.
W okolicy, gdy wieść o zabiciu leśników się rozeszła, za-
wrzało. Mieszkańcy Gózdu, Bociana, Starej Wsi, Kołbieli 
i Celestynowa nie przestawali zastanawiać się, kto mógł 
zabić Nowakowskich.
Kondukt posuwał się wolno. A był tak rozciągnięty, że kiedy 
trumny wnoszono po schodach do kołbielskiego kościoła, 
ostatni żałobnicy byli jeszcze w pobliżu leśniczówki, mając 
do przejścia trzy kilometry. Ksiądz jednak z rozpoczęciem 
mszy czekał, aż wszyscy na nią dotrą. 
Tę zbrodnię, mszę i datę 18 grudnia 1943 r. mieszkańcy 
Kołbieli i okolicznych wsi zapamiętali na długo, a w miej-
scu, gdzie zginęli leśnicy, postawili dębowy krzyż.
W 2013 roku Nadleśnictwo Celestynów pobudowało 
opodal miejsca śmierci leśników pomnik, przy którym każ-
dego roku odbywa się msza polowa z udziałem leśników, 
mieszkańców Bociana i Gozdu, a także szkolna młodzież 
z Kołbieli i Celestynowa, a z rodziny córka zamordowa-
nego Sławomira, Jadwiga Nowakowska-Drewnikowska, 
córka Zbyszka, Teresa Nowakowska-Walenta i Andrzej 
Kamiński, stryjeczny wnuk Mieczysława i brat Sławomira. 

 Andrzej Kamiński

Nie doczekali wigilii

ŚP Stanisław Pawlak
8 grudnia pożegnaliśmy Stanisława Pawlaka – Radnego Gminy Celestynów od 2010 
roku, Sołtysa Reguta, wielkiego społecznika, troszczącego się o dobro ludzi. Do emerytu-
ry pracował na stanowisku dyrektora w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Zmarł 3 grudnia   
w wieku 71 lat po długotrwałej chorobie. Spoczął na cmentarzu w Otwocku. Na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci
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RKS BÓR Regut 2013 
w rozgrywkach Orlik E2!

Od września tego roku podopieczni trenera Bartka roz-
grywają swój pierwszy sezon w nowej kategorii wie-
kowej. Z piłki 5-osobowej przeszliśmy na 7-osobową. 
Większe boisko i większa ilość zawodników na placu, 
to duże wyzwanie. Początki często bywają trudne, ale 
nam udało się szybko zaadoptować do panujących wa-
runków. Już wcześniej rozgrywaliśmy mecze towarzyskie  
z innymi drużynami w składach 7-osobowych, dlatego 
to przyszło nam całkiem sprawnie. W ramach rozgrywek 
MZPN rozegraliśmy 10 spotkań z drużynami z Garwo-
lina, Miętnego, Kołbieli, Maciejowic i Siennicy. To do-

brze znane nam drużyny. Mecze wyglądały zupełnie 
inaczej niż przed wakacjami. Mniej miejsca na boisku 

powodowało to, że nasze decyzje boisko-
we musiały być szybkie. Zawodnicy dobrze 
się przystosowali, czego skutkiem było wiele 
zdobytych bramek, wiele super pojedynków 
1x1 w ataku i również wiele składnych akcji 
grupowych. Drużyna zakończyła rozgrywki 
w ramach ligi MZPN, ale to nie koniec na-
szych zmagań. Przed nami turnieje halowe, 
gry na zewnątrz oraz dalsza praca w tre-
ningach. Dalej z pełnym zaangażowaniem 
realizujemy mikro i makrocykl szkolenia mło-
dych adeptów. Chcesz do nas dołączyć?! 
Zapraszamy serdecznie!

Podsumowanie rundy rocznika 2011 i 2012
W ubiegłym tygodniu większość naszych drużyn roze-
grało ostatnie mecze w rundzie jesiennej 2022. Z da-
lekiego wyjazdu z Maciejowic, rocznik 2011 przywiózł 
kolejne 3 punkty w tym sezonie wygrywając 5:0. Pierw-
sze zmagania w formule 9x9 nasz zespół skończył 
z 6 wygranymi na koncie i 4 porażkami. Bilans bram-
kowy 39:22.
W środę, ostatni zaległy mecz rozegrał rocznik 2012 
na orliku w Celestynowie z Progresem Garwolin. Bar-
dzo ciekawe i emocjonujące widowisko na zakończe-

nie dobrej rundy. Trener Adrian Grzanka, który prowadzi 
oba roczniki, podsumował występ swoich podopiecz-
nych: „Zarówno grupa starsza, jak i młodsza poczyniły 
ogromne postępy w porównaniu z ubiegłym sezonem. 
Zawodnicy wykazują większą pewność siebie i swoich 
zamiarów na boisku. Każdy z nich stara sobie poma-
gać, podpowiadać i przede wszystkim szuka gry ze-
społowej.”
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Rocznik 2014 rozwija się

Rocznik 2016/17

Po ciężkiej i bardzo ciekawej rundzie zaciętych 
pojedynkach kończymy rundę jesienną. Ciężka 
praca na treningach i pełne zaangażowanie  
w meczach pozwoliły cieszyć się ze zwycięstw. 
Trafiały się również i  porażki. Mimo tego za-
wsze byliśmy gotowi na następny pojedynek na 
boisku. Nie było zniechęcenia a jeszcze więk-
sza mobilizacja. Chłopcy zrobili ogromne po-
stępy, wiedzą już, że na boisku grają drużyną, 
bo samemu ciężko wygrać mecz. Nie boją się 
pojedynków 1x1 a jeśli nawet stracą piłkę, na-
tychmiast ją odzyskują. Grając, bawią się tym, 
co bardzo cieszy trenera. Radość z gry mobi-
lizuje każdego do jeszcze większego wysiłku 
na treningach. Cieszy też przybywanie nowych 
chłopców chętnych do rozwijania swoich umie-
jętności piłkarskich, którzy będą wsparciem dla 
całej drużyny. Razem z drużyną grają rodzice. 
Ich obecność, doping i pozytywne nastawienie 
dają siłę do codziennej ciężkiej pracy każdemu 
z młodych zawodników.

Trener Czarek - Bór Regut 2014/2015

Gdy na początku roku 2022 zaczynaliśmy two-
rzyć grupę 2016/17, nie sadziłem że urośnie ona 
do tak dużych rozmiarów. Ponad 20 – zawodni-
ków uczestniczy w treningach tej grupy. Zawod-
nicy , którzy byli od początku powstania tej grupy 
, mieli przyjemność uczestniczyć w rozgrywkach 
ligowych. Nie było to jednak proste wyzwanie, 
gdyż rywalizowali oni z chłopcami rocznika 2015. 
Nie tylko liga pozwoliła nam poznać smak rywa-
lizacji i dobrej zabawy. Braliśmy również udział 
w turniejach piłkarskich , gdzie chłopcy po za-
ciętych meczach wracali do domy z medalami  
i pamiątkami rzeczowymi. Jednak żeby być coraz 
lepszym na boisku i poza nim trzeba dużo treno-
wać. Trening w naszej grupie nie tylko pozwala 
być lepszym piłkarzem, ale uczy też dyscypliny. 
Liga dobiegła końca. Powoli zbliżamy się do za-
kończenia sezonu. Pozostał nam jeszcze jeden 
turniej do rozegrania. Dostaliśmy zaproszenie 
do Halinowa. Myślę, że chłopcy po występach  
w tegorocznych rozgrywkach ligowych i turnie-
jach , nabrali dużo doświadczenia. Uważam, że 
zaprocentuje to w nadchodzących rozgrywkach 
ligowych w 2023 r. 

Trener: Waldek
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DRUGA EDYCJA TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO  
ROZTRZYGNIĘTA!

5 listopada na boisku Hali Sportowej w Celestynowie 
odbyła się druga edycja Amatorskiego Turnieju Tenisa 
Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Celestynów.  
W pierwszym meczu zmierzyły się Panie, po wyrówna-
nym pojedynku 9-5 zwyciężyła Joanna Krusiec-Cebo, 
tym samy zdobywając pierwsze miejsce w kategorii 
„open kobiet”. W kolejnych meczach obserwowaliśmy 
rywalizację w kategorii „open mężczyzn”. Najlepszym 
graczem okazał się Grzegorz Matosek, który zwyciężył 
we wszystkich spotkaniach. Laureaci trzech pierwszych 
miejsc otrzymali pamiątkowe  puchary, medale i gadże-
ty. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu oraz Gmina Celestynów. Patronatem medialnym 
był miesięcznik samorządowy Celestynka oraz iOtwock.

Klasyfikacja końcowa: 

OPEN – KOBIET 
1. Joanna Krusiec-Cebo
2. Klaudia Burda 

SREBRO 
na Turnieju Nocnym w Karczewie 

dla GOKiS Celestynów!

Udany debiut grupy  
Kickboxing Celestynów  

na turnieju w Sulejówku!

Z 21 na 22 października na boisku hali widowiskowo 
- sportowej w Karczewie obyła się kolejna edycja Noc-
nego Turnieju Siatkówki. Wzorem ubiegłego roku druży-
na naszych siatkarzy wystartowała w rozgrywkach. Po 
wygraniu wszystkich meczów w fazie grupowej turnieju 
nasi siatkarze zmierzyli się w finale  z zespołem „Parali-
żu”. Po wyrównanym i emocjonującym meczu nasz ze-
spół przegrał 2:1 i zajął drugie miejsce w całym turnieju.

22 października swój debiutancki występ na turnieju 
„European Kickkboxing Challenge” w Sulejówku zali-
czyli zawodnicy grupy  kickboxing GOKiS Celestynów. 
Podopieczni trenera Dawida Andrzejewskiego zdoby-
li dwa medale: brąz w formule pointfighting, kategoria 
wagowa 63 kg, kadet starszy -  wywalczył Dorian Dy-
nerowicz, a złoto w formule light contact senior, katego-
ria wagowa 69 kg - wywalczył Karol Kwiatkowski.

OPEN – MĘŻCZYZN 
1. Grzegorz Matosek 
2. Kamil Kapusta
3. Michał Bigos
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Wędliny robione z pasją 
Wędzarnia Wesoła

W Ostrowie od kilku lat funkcjonuje ro-
dzinna firma Łukasza Jakubowskiego 
„Wędzarnia Wesoła”. Są to wędliny 
smaczne i zdrowe. Jak właściciele sami  
o sobie mówią: tu liczy się człowiek,  
a Klienci bardzo często stają się przyja-
ciółmi firmy. Wędliny wędzone są staro-
dawną metodą, w prawdziwej murowanej 
wędzarni, opalanej drewnem drzew liścia-
stych: olcha, wiśnia, dąb. Kupić możemy 
wyroby zarówno z wieprzowiny, indyka 
i dziczyzny. W ich składzie nie ma żad-
nych dodatków chemicznych, antybioty-

ków, polepszaczy smaku. Przy ich produkcji 
właściciele używają tylko naturalnych przy-
praw, jak sól, pieprz, czosnek, cebula, kmi-
nek. Zakład posiada stały nadzór Inspekcji 
Weterynaryjnej, ponadto wdrożył System 
Jakości HACCP, w związku z tym wszystkie 
etapy produkcji gwarantują bezpieczeństwo 
i najwyższą jakość wyrobów. Firma powsta-
ła jako alternatywa dla produkcji masowej, 
by sprostać najbardziej wyrafinowanym 
gustom Klientów. Dla mieszkańców gminy 
Wędzarnia Wesoła przygotowała specjal-
ną ofertę cenową.

Sprzedaż wędlin w cenach producenta:
Od wtorku do czwartku w godzinach od 6.00 do 16.00 

Adres: Ostrów ul. Topolowa 18 tel. 600-253-460
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